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WSTĘP

Żyjemy w kulturze wizualnej, która wyraźnie faworyzuje wzrok wśród innych
zmysłów. W języku potocznym „zobaczyć” to tyle, co „poznać”: opisujemy rzeczywistość
w kształtach i kolorach, poruszamy się w świecie obrazkowych symboli: fotografii, memów,
emotikonów i widowisk. Tymczasem możliwości odbioru nie kończą się na wzroku. W Polsce
żyje blisko 2 miliony osób, które eksplorują świat dotykiem, słuchem, węchem, smakiem…
Jednak ich poruszanie się w przestrzeni publicznej i aktywne korzystanie z tekstów kultury
jest bardzo ograniczone.

Co zrobić, by niewidomy i słabowidzący odbiorca kultury rozumiał konteksty i nie czuł
się pominięty? Jakie są jego możliwości odbioru sztuki? Jak opisuje on świat, jaka jest jego
wrażliwość estetyczna i aktywna twórczość? Instytucje kultury dbają o to, by likwidować
bariery architektoniczne. Czy jednak wciąż nie pozostajemy ślepi na potrzeby osób
niewidomych, którzy w równym stopniu jak osoby widzące, chcą przeżywać przedstawienia
teatralne, rozumieć, z czego śmieją się widzowie w kinie czy zapoznać się z wystawą
muzealną?

W latach 2013 i 2014 firma Far Beyond Business realizowała wspólnie z Krakowską
Fundacją Rozwoju Edukacji Niesłyszących „Między Uszami” projekt pn. „Nie bądź głuchy na
kulturę”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wyniki badań oraz relacja z realizacji projektu znajduje się na stronie
internetowej: KulturaGluchych.pl.

Sukces projektu skłonił nas do konsekwentnych kroków w tym obszarze i stawiania
kolejnych pytań. W 2015 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Nie Bądź Ślepy na
Kulturę – uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat
1989-2014”. Projekt został zrealizowany wspólnie z Fundacją Badań i Praktyk Społecznych,
która na co dzień zajmuje się pracą z osobami niewidzącymi.
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W ramach projektu chcieliśmy przyjrzeć się temu, jak zmienia się sytuacja osób
niewidomych w Polsce. Jakie nowe trendy pojawiają się w instytucjach kultury dotyczące np.
udostępniania zbiorów osobom niewidomym? Jakie są świadectwa aktywnej twórczości osób
niewidomych? Pragnęliśmy obudzić ciekawość wobec tego, jak niewidomi widzą i opisują
rzeczywistość.
Projekt obejmował cztery uzupełniające się perspektywy badawcze:
1. Prezentowanie dotychczasowej działalności instytucji kultury oraz organizacji
pozarządowych w sferze kulturalnej i artystycznej na rzecz osób niewidzących.
Analizowane były projekty, regularne działania, ale także uwarunkowania prawne,
systemowe, względem aktywności kulturalnej.
2. Osoby niewidome – ich oczekiwania i potrzeby.
3. Twórczość artystyczna osób niewidomych. Ten aspekt próbował wskazać na cechy
charakterystyczne, unikatowe zjawiska, trendy.
4. Wszelkie dokonania technologiczne. Analizowaliśmy rozwiązania, które w tym
momencie znoszą bariery w aktywności kulturalnej osób niewidomych, oraz takie,
które będzie można wykorzystać w przyszłości.

W ramach projektu opublikowanych zostało 7 raportów cząstkowych, które
przedstawią szczegółowo zebrane materiały w kolejnych procesach badawczych (m.in.
wywiady w grupach fokusowych, wywiady indywidualne, badania kwestionariuszowe,
analiza semiotyczna). Raport finalny, który mają Państwo przed sobą stanowi syntezę
wszystkich raportów cząstkowych i uzupełniony został o rekomendacje działań względem
ułatwienia osobom niewidzącym uczestniczenia w kulturze.

6

CZĘŚĆ I

OSOBY NIEWIDOME W POLSCE
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1.1 KOGO UZNAJE SIĘ ZA OSOBĘ NIEWIDOMĄ?

Przed przystąpieniem do analizy jakiegokolwiek zagadnienia należy wyraźnie określić
jej zakres. Mogłoby się wydawać, że wystarczające jest stwierdzenie, iż badania dotyczą osób
niewidomych. Jest ono jednak niedostatecznie precyzyjne. Istnieją różne konwencje
definiowania omawianego tu zagadnienia oraz liczne terminy pokrewne, które zostaną
omówione w niniejszym rozdziale. Ich przegląd pozwoli uporządkować problematykę
i szczegółowo określić zakres analizy.

Można wyróżnić trzy podstawowe sposoby definiowania osób niewidomych: prawny,
medyczny, funkcjonalny. W sensie prawnym osobą niewidomą jest osoba, która uzyskała
odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Do tego stwierdzenia można sprowadzić
artykuł ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W przywołanej ustawie przyjęto również rozwiązanie,
że istnieją trzy stopnie niepełnosprawności oraz zapisano, iż minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady orzekania
o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (Art. 6c, ustęp 9). W rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności określono (art. 32), że „przy
kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze
się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez (…) choroby
narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące
ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do
0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie
pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni”.

Z przytoczonego cytatu wynika, że na poziomie rozporządzenia prawne rozumienie
odwołuje się do wiedzy medycznej. W tym miejscu można tylko zaznaczyć, że
w poszczególnych krajach przyjmowane są zróżnicowane wartości graniczne służące do
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określenia, czy dana osoba jest niewidoma i trzeba to brać pod uwagę w trakcie
ewentualnych analiz porównawczych. Na temat prawnych regulacji dotyczących osób
niewidzących więcej informacji można znaleźć w rozdziale dotyczącym sytuacji prawnej.
W tym miejscu należy natomiast podkreślić, że z medycznego punktu widzenia ślepota nie
jest wcale zmienną dwuwartościową (czy nawet czterowartościową, jak sugerować może
rozróżnienie trzech stopni niepełnosprawności1) i można wyróżnić różne stopnie oraz rodzaje
dysfunkcji wzroku.

W perspektywie medycznej zazwyczaj przyjmuje się, że osoby niewidzące to osoby
cechujące się przynajmniej jedną z poniższych cech:
 zupełny brak wzroku (np. w wyniku zaniknięcia nerwu wzroku),
 ostrość wzroku nie przekracza 5% normalnej ostrości widzenia

w lepszym oku, przy

zastosowaniu szkieł korekcyjnych,
 pole widzenia nie jest większe niż 20 stopni (widzenie lunetowe).

Zarówno pole widzenia, jak i ostrość wzroku, są stopniowalne i dlatego wyodrębnia
się różne typy dysfunkcji wzroku2. Do tego dodać należy różne inne upośledzenia wzroku,
takie jak na przykład widzenie połowiczne polegająca na zaniku połowy pola widzenia po
1

Do I grupy inwalidów (znaczny stopień niepełnosprawności) kwalifikowane są osoby z całkowitą ślepotą
obuoczną lub praktyczną ślepotą obuoczną – ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza 5%
normalnej ostrości oraz osoby, u których pole widzenia zawężone jest do około 20 stopni – widzenie lunetowe.
Do II grupy inwalidów (umiarkowany stopień niepełnosprawności) zalicza się osoby, u których ostrość wzroku
po korekcji w lepszym oku wynosi od 6% do 10% normalnej ostrości oraz osoby z zawężonym polem widzenia
do około 30 stopni. Do III grupy inwalidów (lekki stopień niepełnosprawności) kwalifikują się osoby z obuoczną
bezsoczewkowością, osoby jednooczne oraz osoby, których ostrość wzroku w lepszym oku po korekcji szkłami
nie przekracza 25% normalnej ostrości. Osoby te nie są prawnie uznawane za niewidome.
2
Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń przejmuje następujące formy
koncentrycznych uszkodzeń pola widzenia: niewielkie (średnica pola widzenia 120 stopni i mniej), miarkowane
(60 stopni i mniej), znaczne (20 stopni i mniej), głębokie (5 stopni i mniej), widzenie lunetowe (widzenie tylko
bardzo małą częścią siatkówki). Natomiast pod względem ostrości wzroku wyróżnia się wzrok całkowicie
normalny (ostrość wzroku po korekcji pomiędzy 0,8 do 1,0),wzrok prawie normalny (ostrość wzroku po korekcji
poniżej 0,8), słabowzroczność umiarkowana (ostrość wzroku po korekcji poniżej 0,3) stopień uszkodzenia
ostrości wzroku umiarkowany, słabowzroczność znaczną (ostrość wzroku po korekcji poniżej 0,1),
słabowzroczność głęboka (ostrość wzroku po korekcji poniżej 0,05), ślepota prawie całkowita (ostrość wzroku
po korekcji poniżej 0,02) i ślepotę całkowitą(ostrość wzroku po korekcji 0,00).Por. WHO, International
Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. A manual of classification relating to the
consequences of disease, Genewa 1980, s. 80-85.
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lewej lub prawej stronie. Z powodu tych różnic wprowadzono rozróżnienie na osoby
niewidome i słabowidzące, u których ostrość wzroku wynosi od 5% do 30% normalnej
ostrości widzenia w lepszym oku a ich pole widzenia ogranicza się do 30 stopni. W kontekście
przywołanych informacji warto zwrócić uwagę, że nawet osoba niewidoma może mieć
poczucie światła i może zauważać jego nagły brak albo zmianę miejsca jego źródła.

Ze względu na skomplikowanie medycznego orzecznictwa i występujący czasami brak
możliwości szybkiego określenia skali wad wzroku używane są również funkcjonalne definicje
pozwalające określić, czy dana osoba jest niewidoma lub słabowidząca (niedowidząca). Za
osobę niewidomą uznaje się osobę posługującą się technikami bezwzrokowymi,
wykorzystując pozostałe zmysły, i specjalnymi pomocami o charakterze kompensacyjnym.
Struktura poznania u niewidomych ma więc głównie charakter dotykowo-słuchowy.
Natomiast osoba niedowidząca (słabowidząca) ma trudności z wykonywaniem czynności
wzrokowych, ale pomimo znacznego uszkodzenia wzroku posługuje się nim, wspomagając
się różnymi pomocami optycznymi i technicznymi. Na podstawie takiego rozumienia osób
niewidzących i słabowidzących buduje się bardziej precyzyjne definicje operacyjne
odwołujące się do funkcjonowania osób z dysfunkcjami wzroku w życiu codziennym. Na
przykład w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r.
(oraz we wcześniejszych analizach tego zagadnienia) przyjęto, że wskaźnikiem funkcjonalnej
słabowzroczności lub ślepoty będzie deklaracja, czy respondent ma problemy z widzeniem
druku w gazecie oraz widzeniem twarzy z odległości czterech metrów3. Na podobnej
zasadzie stosuje się czasami definicję zawodową, według której osobami niewidomymi
w kontekście zdolności do podejmowania pracy (vocationally blind persons) są osoby mające
sprawność wzroku niewystarczającą do wypełniania funkcji w miejscu pracy oraz funkcji
kierującej i kontrolującej w trakcie wykonywania pracy4.

3

GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa 2011, s. 148. Warto dodać, iż w pierwszym polskim
spisie powszechnym z 1921 roku, jak podaje Krystyna Slany, uwzględniana była interesująca nas kategoria jako
ślepych „zaliczano osoby zupełnie niewidome jak również takie, które nie potrafią policzyć palców na ciemnym
tle już w odległości jednego metra”. Por. K. Slany, Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy,
rozwiązania, 2/2014(11), s. 48.
4
Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998, s. 99.
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W zależności od przyjętej definicji istotnie zmienić może się liczba osób uznanych za
osoby niewidzące. Więcej szczegółowych informacji na ten temat zawarto w rozdziale
o liczebności i charakterystyce społeczno-demograficznej osób niewidomych w Polsce
(rozdział 3.), ale już teraz powinno być oczywiste, że populacja niewidomych w Polsce okaże
się znacznie większa, jeżeli zastosuje się definicję funkcjonalną, a nie prawną.

Aby nikogo nie wykluczać, na potrzeby badań przyjęta została szeroka definicja,
zgodnie z którą osoba niewidoma to ktoś, kto z powodu dysfunkcji wzroku ma ograniczone
możliwości w funkcjonowaniu w życiu codziennym, a zwłaszcza w sferze kultury, bez względu
na to czy posiada zaświadczenie o niepełnosprawności i czy posługuje się jedynie technikami
bezwzrokowymi. Czasami, jeżeli wymaga tego kontekst opracowania, wprowadzane jest
rozróżnienie na osoby niewidzące i słabowidzące. Jeżeli jednak nie jest to zaznaczone osoby
niedowidzące są również brane pod uwagę. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest fakt, że
wiele organizacji działających na rzecz osób niewidzących skupia także osoby niedowidzące.
Na przykład większość członków Polskiego Związku Niewidomych, jak zostanie to ukazane
w kolejnym rozdziale, stanowią osoby niedowidzące.

Pewnym wyjątkiem ograniczającym zakres analizy jest pominięcie w analizie danych
na temat osób głuchoniewidomych. Ta stosunkowo nieliczna grupa charakteryzuje się
specyficzną kumulacją obniżonych sprawności sensorycznych, które wymagają odrębnych
działań i dlatego należałoby poświęcić jej odrębne badania. W badaniu wzięta natomiast pod
uwagę została sytuacja i wszelkie działania na rzecz osób niewidzących dotkniętych
jednocześnie obniżoną sprawnością ruchową czy intelektualną.

Omawiając kwestie definicyjne, warto również pamiętać, że w języku polskim
funkcjonuje rozróżnienie na osoby niewidome, które z dysfunkcją wzroku żyją od urodzenia,
i ociemniałe, dla których ślepota jest cechą nabytą. W prezentowanych tu analizach pod
uwagę brane są obie kategorie osób.
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1.2 LICZEBNOŚĆ I SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA CHARAKTERYSTYKA NIEWIDOMYCH
W POLSCE

W związku

z różnymi

omówionymi

w poprzednim

rozdziale

funkcjonującymi

definicjami i z powodu braku obligatoryjnych list, szacunki i dane dotyczące liczby osób
niewidzących w Polsce są sporne.

Według raportu Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. wśród osób powyżej 15 roku
życia niewidomi stanowią 60,2 tysięcy. Z tych samych badań wynika, że aż ponad milion osób
(1 041 tyś.) deklaruje, iż nie widzi druku w gazecie, kolejne prawie półtora miliona osób (1
472 tyś.) ma z tym duże problemy a ponad 5 milionów (5 368,4 tyś.) ma pewne trudności.
Trochę lepiej wygląda sytuacja z dostrzeganiem twarzy z odległości 4 metrów. Łącznie ponad
milion osób deklaruje, że twarzy nie widzi (393,4 tyś.) albo widzi ją z dużą trudnością (711,8
tyś.). Trzeba jednak pamiętać o tym, że przywołane tu liczby byłyby znacznie niższe, gdyby
pod uwagę brano dostrzeganie twarzy i druku w okularach albo za pomocą szkieł
kontaktowych. Można dodać, że według omawianych badań niemal dokładnie połowa
mieszkańców Polski nosi okulary albo szkła kontaktowe5.

W zebranych przez GUS danych zaobserwować można korelację pozytywną między
wiekiem a liczbą osób deklarujących, że są osobami „niewidomymi lub prawie nie
widzącymi”. Liczba takich osób gwałtownie rośnie wśród osób powyżej 50 roku życia.
Przedstawia to tabela 2.

5

GUS, Stan zdrowia…
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Tabela 2.
wiek

15-19 lat

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

>80

liczba osób
niewidzących

1,6

49,9

5

1,2

13,6

10,3

10,6

13

w tysiącach

Źródło: GUS, Stan zdrowia…, s. 148.

Informacja o rosnącym wraz z wiekiem odsetku osób niewidzących może wydać się
oczywista i banalna, ale może mieć ona również istotne znaczenie dla uczestnictwa osób
niewidomych w kulturze oraz projektowania działań mających je zwiększyć. Okazuje się
bowiem, że Internet, który w wielu przypadkach jest doskonałym narzędziem pozwalającym
na zaktywizowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami, nie będzie odpowiednim
w przypadku osób z dysfunkcjami wzroku. Ale wcale nie dlatego, że dysfunkcje te
uniemożliwiają korzystanie z komputera. Wiele osób niewidomych z niego korzysta dzięki
m.in. oprogramowaniu OCR (ang. Optical Character Recognition). Problemem, który czasami
się pomija, jest fakt, że wielu niewidomych to osoby starsze i nie mają one odpowiedniego
poziomu kompetencji informatycznych pozwalających korzystać z komputera, Internetu
i przywołanych programów.

Należy wziąć pod uwagę, że przywołane badania GUS są reprezentatywne i oparte
o deklaracje badanych. Oba te czynniki mogły mieć wpływ na zaprezentowane rezultaty. Po
pierwsze, w badaniach reprezentatywnych zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że pomiar
nie jest adekwatny w większym stopniu niż przyjęty margines błędu. Po drugie, respondenci
mogli udzielić nieprawdziwej informacji celowo albo z powodu na przykład niezrozumienia
pytania. To właśnie te dwa czynniki mogą wyjaśnić, dlaczego wśród osób w wieku 40-49 lat
niespodziewanie znalazło się najmniej osób deklarujących, że nie widzi albo niedowidzi. Bez
względu

na

te

zastrzeżenia

dane

GUS

stanowią

najważniejsze

systematycznie

przeprowadzone badania, pozwalające oszacować liczbę osób niewidzących oraz
słabowidzących.
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Czasami cytowane w różnych raportach dane są znacznie wyższe niż te przed chwilą
omówione. Na przykład w raporcie Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją
wzroku – nowe podejście, nowe możliwości przygotowanym pod redakcją Małgorzaty
Paplińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się informacja, że „W Polsce liczba osób
z uszkodzeniem wzroku przekracza 500 tysięcy. Według światowych danych szacuje się, że
poważne zaburzenia widzenia występują u 1% populacji, a całkowita liczba osób
niewidomych i słabowidzących ulega stałemu zwiększaniu. Wynika to z wielu powodów.
Jednym z nich są starzejące się społeczeństwa i niepełnosprawność wzrokowa związana
z wiekiem. Inna przyczyna związana jest z postępem medycyny, która, ratując życie, nie
potrafi

wyeliminować

wszystkich

skutków

chorób,

wypadków,

itp.”6.

Z kolei

w przygotowanym dla Rady Europejskiej Unii Niewidomych raporcie podsumowującym
badanie braku aktywności zawodowej wśród osób niewidomych i słabowidzących przeczytać
można, że „Całkowita liczba osób niewidomych i słabowidzących w wieku od 15 do 64 lat
w Polsce szacowana jest na 145 900 (0,5% całej populacji w tym wieku)”7. W raporcie, jak
w wielu innych pracach, nie podane zostało jednak źródło tej informacji ani nawet definicji
będącej podstawą szacunku.

Przy próbie oszacowania liczby osób niewidomych przydatne mogą być informacje
o liczbie członków Polskiego Związku Niewidomych (dalej PZN), który jest największą
organizacją zrzeszającą osoby z omawianą niepełnosprawnością. Ze strony internetowej PZN
można dowiedzieć się, że „ze względu na ponad 65 tysięczną liczbę członków – jesteśmy
najbardziej

reprezentatywnym

stowarzyszeniem

środowiska

osób

niewidomych

i słabowidzących”8. Według danych zebranych w Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych
usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce na koniec 2010
roku do PZN należało 63 514 osób. Na tej podstawie można wnioskować, że liczba członków
6

M. Paplińska, Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe
możliwości, Warszawa 2008, s. 14.
7
P. Simkiss i F. Reid Ukryta Większość Raport podsumowujący Badanie braku aktywności zawodowej wśród
osób niewidomych i słabowidzących w Szwecji, Niemczech, Rumunii, Holandii, Polsce, Francji i Austrii. Raport
dla Rady Europejskiej Unii Niewidomych (EBU), s. 7.
8
http://pzn.org.pl/ (24.10.2015).
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PZN pozostaje dość stabilna i oscyluje w okolicach 65 000. W kontekście tych danych należy
wziąć pod uwagę ocenę Agnieszki Żydek, która pisze: „Jak wynika ze sprawozdań Polskiego
Związku Niewidomych (mimo że nie ma to odzwierciedlenia w nazwie organizacji), osoby
słabowidzące stanowią ponad 90 proc. wszystkich jego członków”9. Według przywołanych
już danych na 63 514 nieco ponad 5% (3 408) to osoby całkowicie niewidome. Trzeba jednak
pamiętać,

że

jednocześnie

zdecydowana

wielu

członków

PZN

ma

orzeczenia

o niepełnosprawności w stopniu znacznym (32 043 osób, czyli ponad 50%) albo w stopniu
umiarkowanym (25 922 osób ponad 40%). Należy dodać, że pozostałe 9% ogółu
zarejestrowanych to członkowie podopieczni, głównie niepełnoletni, którzy jeszcze nie mieli
wydanego orzeczenia o niepełnosprawności10. Uzupełnieniem przywołanych informacji
o niepełnosprawności prawnej członków PZN są dane GUS, z których wynika, że z prawie 4,2
mln Polaków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 27,3%, czyli 1,15 miliona, to osoby
z uszkodzeniami i chorobami narządów wzroku11.

Przyjmując, że nie ma określonych czynników, które sprawiałby, że w pewnych
regionach większy odsetek osób niewidomych należy do PZN, a w innych mniejszy, na
podstawie dostępnych danych można określić województwa, w których liczba niewidomych
jest największa. Dane te zostały przedstawione na Mapie 1.

9

A. Żydek, Słabowidzący – czyli kto?, Integracja 3/2006, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/16132
(24.10.2015).
10
Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych
w Polsce, s. 6.
http://www.koalicjaon.org.pl/photo/File/projekt_standardy/raport_zbiorczy_z_diagnozy_swiadczonych_uslug
_rehabilitacyjnych.pdf (24.10.2015)
11
GUS, Stan zdrowia…, s. 71-74. W raporcie Okulistyka i choroby siatkówki podano jeszcze wyższą liczbę – 1,39
miliona. Por. J. Gierczyński, Inwalidztwo wzroku w Polsce, w: B. Samoliński, J. Gierczyński, Okulistyka i choroby
siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się, Warszawa 2015, s. 55-56.
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Mapa 1. Członkowie PZN w poszczególnych województwach

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych z:Zbiorczy raport z diagnozy
świadczonych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce,
s. 6.
Z przedstawionej powyżej mapy wynika, jak można było się tego spodziewać, że
ludniejsze województwa zamieszkuje większa liczba osób niesłyszących. Aby sprawdzić, czy
w którymś z województw jest relatywnie więcej osób niewidomych, obliczono dla
poszczególnych regionów liczbę niewidomych na 100 000 mieszkańców
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Tabela 3. Liczba członków PZN na 100 000 mieszkańców w poszczególnych
województwach
warmińsko-mazurskie

282

podkarpackie

205

lubuskie

219

lubelskie

201

zachodniopomorskie

196

dolnośląskie

180

opolskie

178

kujawsko-pomorskie

175

śląskie

170

pomorskie

162

świętokrzyskie

158

małopolskie

139

łódzkie

136

podlaskie

136

mazowieckie

132

wielkopolskie

122

Źródło: obliczenia własne

Z przedstawionych w tabeli 3. danych wynika, że odsetek osób niewidomych
należących do PZN nie jest taki sam w poszczególnych województwach. W województwie
warmińsko-mazurskim na 100 000 mieszkańców przypada ponad dwa razy więcej
niewidomych

niż

w województwach

wielkopolskim,

mazowieckim,

podlaskim

czy

małopolskim. Trudno wskazać jednoznaczne wyjaśnienie tej przyczyny, ale może mieć ono
związek nie tylko z częstszym występowaniem pewnych chorób w określonych regionach,
lecz również z prężniejszą działalnością PZN w niektórych województwach. Warto dodać, że
jeżeli chodzi o strukturę płci społeczności niewidomych to ma ona charakter prawie
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zrównoważony. Wśród członków PZN 57% stanowią kobiety a 43% mężczyźni. Taki rozkład
zmiennej płeć można tłumaczyć faktem, że oczekiwana dalsza długość życia kobiet jest
wyższa niż mężczyzn, a wśród osób starszych znacznie częściej stwierdza się dysfunkcje
wzroku.

Podsumowując dane zebrane w tym rozdziale, trzeba stwierdzić, że trudno
precyzyjnie określić liczbę osób niesłyszących w całym kraju. Szacunkowo można przyjąć, że
w Polsce żyje 60-75 tysięcy osób funkcjonalnie niewidomych a z dysfunkcjami wzroku zmaga
się i stanowi grupę podwyższonego ryzyka nawet ponad milion osób. Biorąc pod uwagę, że
społeczeństwo polskie się starzeje, można się spodziewać, że problematyka dysfunkcji
wzroku będzie stanowić coraz istotniejszy problem społeczny nie tylko pod względami
bytowym i rehabilitacji zawodowej, ale również w wymiarze umożliwienia tej grupie
uczestnictwa w kulturze.
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1.3 SYTUACJA PRAWNA OSÓB NIEWIDOMYCH W POLSCE

Omawiając sytuację prawną osób niewidomych należy rozpocząć od stwierdzenia, że
żaden odrębny akt prawny obowiązujący w Polsce nie dotyczy wyłącznie sytuacji tej grupy
obywateli. Inaczej jest na przykład w przypadku osób niesłyszących, których specyficzne
problemy w dużej mierze są podstawowym przedmiotem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Z tego, co zostano powiedziane, nie
wynika jednak wcale, że w świetle obowiązującego prawa osoby niewidome znajdują się
dokładnie w tej samej sytuacji, co wszyscy pozostali obywatele. Na sytuację prawną osób
niewidomych

w największym

stopniu

wpływ

mają

rozwiązania

dotyczące

osób

niepełnosprawnych. W tym miejscu warto przypomnieć informację z poprzedniego rozdziału,
że niewidomi stanowią ponad 1/4 wszystkich osób niepełnosprawnych prawnie. Należy też
zaznaczyć, że prawodawstwo dotyczące osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
w ostatnich dekadach bardzo się rozwinęło i znacznie rozbudowany został katalog uprawnień
przyznanych omawianej kategorii osób. Z tego powodu analiza sytuacji prawnej osób
niewidomych w tym rozdziale zostanie ograniczona do najważniejszych źródeł prawa
krajowego i międzynarodowego mającego zastosowanie w Polsce. Przede wszystkim
dotyczyć będzie ona kluczowych rozwiązań dotyczących problemu defaworyzacji oraz
uczestnictwa w kulturze. Nie będzie natomiast mowy o rehabilitacji zawodowej osób
niewidomych i sprawach bytowych. W ostatniej części rozdziału omówione zostaną
rozwiązania, które znalazły się w ustawach regulujących inne kwestie niż niepełnosprawność,
ale mają wpływ na uczestnictwo w kulturze osób z dysfunkcjami wzroku (przede wszystkim
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji).

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zapisano w art. 73,
że „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz
ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultur”.
Ponadto w ustawie zasadniczej stwierdza się, że „Osobom niepełnosprawnym władze
publiczne

udzielają,

zgodnie

z ustawą,

pomocy
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w zabezpieczaniu

egzystencji,

przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej” (Art. 69). Siłą rzeczy, ze względu na
szeroki zakres regulowanej materii, w ustawie zasadniczej jeszcze tylko w jednym miejscu
(Art. 68 gwarantujący „zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej”) wprowadzone zostały
zapisy o charakterze specjalnego sytemu prawnego. Bardziej szczegółowe regulacje zapisane
zostały w ustawach. Niemniej jednak należy pozytywnie ocenić przywołane zapisy
w Konstytucji, ponieważ legitymizują one akty prawne niższego rzędu12.

Przepisy

o podobnym

stopniu

ogólności

wprowadzone

zostały

również

w prawodawstwie podstawowym Unii Europejskiej. Po raz pierwszy potrzebę działań
mających zapobiec dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność zapisano w Traktacie
Amsterdamskim z 1997 roku. Artykuł 13. tego traktatu zyskał następujące brzmienie: „1. Bez
uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, które
Traktat powierza Wspólnocie, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania
wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”. Jak w swojej analizie
zauważa Marek Piasecki, przywołany zapis stwierdza „trzy niezwykle istotne rzeczy. Po
pierwsze, osoby niepełnosprawne stanowią wyodrębnioną grupę społeczną, która może być
przedmiotem polityki Unii europejskiej. po drugie, grupa ta podlega praktykom
dyskryminacyjnym i jest społecznie i ekonomicznie marginalizowana. Po trzecie, na poziomie
Unii europejskiej można podejmować niezbędne środki do zwalczania wszelkich form
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność”13.

Traktat Amsterdamski, podobnie jak konstytucja Rzeczypospolitej Polski, jest aktem
regulującym wiele sfer życia i z tego powodu bardziej szczegółowe regulacje Unii
12

Odnoszące się do osób niewidomych ustalenia dotyczące sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych
zaczerpnięte zostały po weryfikacji z: F. Czech, B. Kosiński, K. Wąchal, Raport z badań Desk Research
dotyczących obowiązujących w Polsce ram instytucjonalnych oraz podejmowanych przez instytucje publiczne
i pozarządowe inicjatyw wpływających na aktywność kulturalną osób niesłyszących, Kraków 2013.
13
M. Piasecki, Status prawny osoby niepełnosprawnej jako pracownika w aktach prawnych Unii Europejskiej, w:
M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Lublin
2008, s. 91.
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Europejskiej dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych znaleźć można w aktach
pochodnych. Charakterystycznym dla Unii Europejskiej aktem prawnym tego typu są
dyrektywy, które określają państwom członkowskim cel, a konkretnie sytuację prawną, która
ma być uzyskana, ale nie wskazują sposobu realizacji. Akty te inicjują i wyznaczają ramy
prawodawstwa państw członkowskich, ale każde z nich może przyjąć inne rozwiązania
prowadzące do wskazanego w dyrektywie celu. Istotne znaczenie dla sytuacji osób
niepełnosprawnych ma dyrektywa rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia
ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu
(2000/78/We). Przywołana dyrektywa ma na celu między innymi określić zasady równego
traktowania. Dlatego zostało w niej zdefiniowane precyzyjniej niż w akcie prawa
pierwotnego, jak rozumiana jest dyskryminacja oraz „zasada równego traktowania”, które
w art. 2 zdefiniowane zostały następująco: „Dla celów niniejszej dyrektywy „zasada równego
traktowania” oznacza brak jakiejkolwiek dyskryminacji bezpośredniej bądź pośredniej ze
względów wymienionych w art. 1.2. Dla celów ust. 1: (a) dyskryminacja bezpośrednia ma
miejsce wówczas, gdy z jakiegokolwiek względu wymienionego w art. 1 dana osoba
traktowana jest mniej korzystnie niż inna osoba jest, bywa lub byłaby traktowana
w porównywalnej sytuacji; (b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce wówczas, gdy pozornie
neutralne postanowienie, kryterium lub praktyka przyczynia się do stworzenia szczególnie
niekorzystnej

sytuacji

dla

osób

o danej

religii

lub

danym

wyznaniu,

danej

niepełnosprawności, danym wieku lub orientacji seksualnej w porównaniu z innymi
osobami”.

Powyższy zapis niesie szczególnie istotne konsekwencje. Oznacza on bowiem, że
wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej za dyskryminację muszą w swoim
prawodawstwie uznać nie tylko rozwiązania prawne i praktyki explicite defaworyzujące
osoby niepełnosprawne albo inne grupy (np. ograniczające dostęp do wykonywania
określonego zawodu). Za dyskryminację (pośrednią) uznaje się również sytuację, gdy
konkretne akty prawne i wynikające z nich procedury uwzględniają „zasady równego
traktowania”, ale sytuacja pewnej grupy osób pozostaje szczególnie niekorzystna. Innymi
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słowy, jeżeli akty prawne regulujące sytuację na rynku pracy nie dyskryminują w żaden
możliwy do precyzyjnego wskazania sposób określonej grupy, ale grupa ta jest w wyraźnie
trudniejszej sytuacji, na przykład stopa bezrobocia wśród członków tej grupy jest dwukrotnie
wyższa niż w przypadku wszystkich osób w wieku produkcyjnym, można ją uznać za
defaworyzowaną. W konsekwencji działania polityczne, mające na celu wyrównywać szanse,
można wdrażać bez wskazania konkretnych aktów prawnych, polityki, procedur, decyzji
dyskryminujących jedną z grup, wyłącznie na podstawie informacji o sytuacji tej grupy na
rynku pracy względem innych grup (o ile przywołana dyrektywa wdrożona została do
systemu prawa krajowego).

Należy zaznaczyć, że akty prawne Unii Europejskiej nie są jedynymi aktami
zewnętrznymi dotyczącymi sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, do których
przestrzegania (np. poprzez ratyfikację) zobowiązała się Rzeczpospolita Polska. Jednak
w zdecydowanej większości są to akty prawne o charakterze ogólnym, które nie wnoszą nic
nowego poza omówioną powyżej zasadę równego traktowania. Przysługująca wszystkim
równość wobec prawa i ochrony przed dyskryminacją zapisane zostało w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych Narodów Zjednoczonych, a także w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności. Przywołane źródła prawa, jak sygnalizowano,
powtarzają tylko najbardziej ogólne deklaracje niedyskryminacji na rynku pracy (i nie tylko)
i nie wymuszają jakichś dodatkowych działań ze strony państwa. Główna ich funkcja polega
zazwyczaj jedynie na tym, że jaskrawe łamanie tych postanowień otwiera drogę do
ostracyzmu społeczności międzynarodowej. Nieco inaczej jest w przypadku Konwencji.
Złamanie zawartych tam regulacji otwiera drogę (w przypadku wyczerpania drogi krajowej)
do złożenia skargi przez obywatela na państwo do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
który może zasądzić odszkodowanie dla poszkodowanego oraz zmianę polityki
i obowiązujących przepisów prawnych.
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Wskazane w poprzednim akapicie akty prawa międzynarodowego mają charakter
ogólny. Dopiero w ostatnim czasie w społeczności międzynarodowej dostrzeżono potrzebę
zbudowania specjalnego międzynarodowego systemu prawnego, który reguluje sytuację
osób niepełnosprawnych. Za przełomowy pod tym względem akt międzynarodowego prawa
publicznego należy uznać Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych przyjętą przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., na mocy rezolucji nr
61/106. Kluczowy, jeżeli chodzi o uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalnym jest
artykuł 30, który stanowi, że: „1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do
udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym i podejmą wszelkie
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne:
(a) będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla nich
formach,
(b) będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju
działalności kulturalnej, w dostępnych dla nich formach,
(c) będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych,
takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości, będą
miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej.
2. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby
niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego,
artystycznego. i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia
społeczeństwa.
3.

Państwa

Strony

podejmą

odpowiednie

środki,

zgodne

z prawem

międzynarodowym, w celu zapewnienia, że przepisy chroniące prawa autorskie nie będą
stanowiły nieuzasadnionej lub dyskryminacyjnej bariery dla osób niepełnosprawnych
w dostępie do materiałów w dziedzinie kultury.
4. Osoby niepełnosprawne będą uprawnione, na zasadzie równości z innymi osobami,
do uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków migowych
i kultury osób niesłyszących, a także do uzyskania wsparcia w tym zakresie”.
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Konwencja zapewnia więc osobą niepełnosprawnym wielowymiarowe prawo do
dostępu, uczestnictwa, korzystania i realizowania się w sferze kultury. Należy zwrócić uwagę,
na punkt 4. artykułu 30., w którym explicite zapisano prawo do uznania tożsamości
kulturowej osób niewidomych. Istotne jest również to, że w odróżnieniu od wcześniej
omówionych konwencji, postanowiono utworzyć Komitet do spraw Praw Osób
Niepełnosprawnych mający monitorować wdrażanie postanowień konwencji na szczeblu
krajowym.
Omawiając ogólną sytuację prawną, warto też zwrócić uwagę, że w Polsce
obowiązuje pod wieloma względami stanowiąca krajowy odpowiednik konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych, który jednak jest zdecydowanie mniej od niej rozbudowany. Tym
dokumentem jest Karta praw osób niepełnosprawnych przyjęta uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. Nr 50, poz. 474 i 475). W ostatnim,
10 punkcie, artykułu 1 gwarantuje ona prawo osób niepełnosprawnych do „pełnego
uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz
rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb”. Oprócz tego Karta
zapewnia również „dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu
społecznym”.

W sierpniu 1997 roku Sejm nie tylko uchwalił przyjęcie przywołanej Karty praw osób
niepełnosprawnych, ale też znowelizowana została ustawa o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Już z tytułu tego aktu prawnego
wynika, że dotyczy on nie tylko zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji
zawodowej, ale też rehabilitacji społecznej. W artykule 9 zapisano, że celem rehabilitacji
społecznej jest „umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym”
i realizowane są one przede wszystkim przez; „realizowana jest przede wszystkim przez: „1)
wyrabianie

zaradności

osobistej

i pobudzanie

aktywności

społecznej

osoby

niepełnosprawnej; 2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,
technicznych,

w komunikowaniu

się

i dostępie
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do

informacji;

4)

kształtowanie

w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami
niepełnosprawnymi”. W tym samym artykule zapisano również, że do podstawowych form
aktywności

wspomagającej

proces

społecznej

zalicza

się

uczestnictwo

osób

niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych.
Wydaje się, że takie rozumiane rehabilitacji społecznej oraz form aktywności
wspomagających ten proces ma charakter zawężający, gdyż stosunkowo mało uwagi
poświęcono roli kultury i kulturoterapii, które uznać należy za istotne sposoby pobudzania
aktywności społecznej oraz likwidacji barier w komunikowaniu się i dostępie do informacji.
Z tego powodu warto rozważyć uzupełnienie najważniejszej ustawy regulującej sytuację
osób niepełnosprawnych o zapisy dotyczące aktywizacji kulturowej jako formy rehabilitacji.

Najważniejszym aktem prawa międzynarodowego mającym regulować sprawy
związane z uczestnictwem osób niewidomych w kulturze jest traktat z Marrakeszu
o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym
i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem z 27
czerwca 2013 roku. Traktat został wypracowany przez Światową Organizację Własności
Intelektualnej będącą jedną z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. 24 czerwca 2014
roku traktat został podpisany przez stronę polską. Celem Traktatu jest ustanowienie
międzynarodowego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z utworów
publikowanych w postaci druku i pozostających pod ochroną prawa. Kluczowy artykuł (art. 4
ust. 1.) traktatu brzmi: „Umawiające się Strony przewidują w swoich krajowych przepisach
dotyczących praw autorskich ograniczenia i wyjątki w zakresie prawa do zwielokrotniania,
prawa do rozpowszechniania i prawa do publicznego udostępniania, tak jak to przewidziano
w traktacie WIPO o prawie autorskim, w celu ułatwienia beneficjentom dostępu do kopii
utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym. Ograniczenia
i wyjątki przewidziane w prawie krajowym powinny dopuszczać możliwość wprowadzania
zmian niezbędnych do udostępniania utworów w innych niż uznane za tradycyjne
formatach”. Umawiające się strony zobowiązały się również, aby „kopie utworów w formacie
umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym sporządzone na mocy ograniczeń lub
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wyjątków lub z mocy prawa mogły być rozpowszechniane lub udostępniane przez
upoważniony podmiot beneficjentom lub upoważnionym podmiotom w państwie innej
Umawiającej się Strony” (Art. 5 ust. 1.). Takie rozwiązanie ma zapewnić osobom
niewidomym i słabowidzącym możliwość korzystania z zagranicznych wydań książek i prasy
w ramach dozwolonego użytku publicznego. Ma ono również ułatwić udostępnianie książek
wydanych w języku polskim niewidomym na całym świecie, zwłaszcza Polakom
mieszkającym za granicami kraju14.

Omówione powyżej kwestie na gruncie polskiego prawa zostały ujęte w Ustawie
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Artykuł 33 tej ustawy
ma następujące brzmienie: „Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra
osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia,
nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury
upośledzenia”. Szczegółowy komentarz do przywołanej ustawy oraz innych przepisów
dotyczących opisem udostępniania niewidomym dóbr chronionych prawem autorskim wraz
z charakterystyką różnych form udostępniania dzieł znaleźć można w publikacji Studenci
niewidzący i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni. Prawo autorskie – dozwolony
użytek utworów przygotowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego15.

Drugą sferą w której zagwarantowano osobom niewidomym uprawnienia mające
umożliwić pełniejsze uczestnictwo w kulturze jest dostęp do programów telewizyjnych.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji wraz z późniejszymi nowelizacjami
artykule 21 określa, że „Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji
misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności (…) zapewnianie dostępności
14

Por. http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/polska-podpisala-traktat-z-marrakeszu-o-ulatwieniudostepu-do-utworow-opublikowanych-w-druku-osobom-niewidomym-slabowidzacym-i-innymniepelnosprawnym-617.php (24.10.2015).
15
A.Waszkielewicz, A. Przednowek, Studenci niewidzący i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni. Prawo
autorskie – dozwolony użytek utworów, Kraków 2007.
http://www.awf.wroc.pl/files_mce/STUDENCI/Ksztalcenie%20niepelnosprawnych/2013/content_server2.pdf
(24.10.2015).
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programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji
narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu”. W celu
realizacji tak określonej misji artykuł 18a określa, że „Nadawcy programów telewizyjnych są
obowiązani do zapewniania dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu
dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu
słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla
niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy, tak aby co najmniej 10% kwartalnego czasu
nadawania

programu,

z wyłączeniem

reklam

i telesprzedaży,

posiadało

takie

udogodnienia”16. Należy jednak dodać, że w punkcie 2. Tego artykułu stwierdzono, że „
Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, niższy niż określony w ust. 1 udział
w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych
z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji
narządu słuchu, uwzględniając różnorodną ofertę programową w różnym czasie antenowym,
możliwości techniczne, potrzeby odbiorców, sposób rozpowszechniania i specjalizację
programu, bez nakładania nieuzasadnionych obowiązków na nadawców”. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji w swoim rozporządzeniu z 28 maja 2013 r. skorzystała z uprawnień
zagwarantowanych w omawianej ustawie i ustanowiła ulgi w wymaganym 10% udziale
audycji udostępnianych osobom niewidomym w programach o profilu muzycznym (1%),
o ograniczonym czasie nadawania (1% lub 5%) oraz o ograniczonym zasięgu technicznym
sieci (1% lub 5%)17.

Kontynuując wątek uczestnictwa w kulturze wizualnej, trzeba dodać, że na podstawie
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się
z opłat abonamentowych osoby niewidome (których ostrość wzroku nie przekracza 15%).
16

W tym miejscu warto zaznaczyć, że przywołana ustawa definiuje w artykule 4. audio deskrypcję jako
„werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej przeznaczony dla
osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany
równocześnie z audycją”.
17
Por. Uchwała KRRiT w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru
dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu
dysfunkcji narządu słuchu (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2013 r.).
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Natomiast na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r.
w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za
wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich
uprawnienia ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje „osobom niepełnosprawnym
wraz z opiekunami”. Z kolei w Art. 26 Ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo
pocztowe wynika, że przesyłka dla ociemniałych nadana przez: „osobę legitymującą się
orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej „osobą niewidomą
lub ociemniałą” i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub
ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób
niewidomych lub ociemniałych”. Wskazane w ustawie listy bibliotek oraz organizacji osób
niewidomych ogłasza minister właściwy dla spraw pracy i polityki społecznej i zostaną one
omówione w kolejnych rozdziałach.
Ostatnia poruszona kwestia dobrze podsumowuje prawne rozwiązania na rzecz
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze w Polsce. Z jednej strony w systemie prawnym
jest mowa o wykazie bibliotek i organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz
osób niewidomych. Wyróżnienie, poprzez umieszczenie w wykazie specjalnej kategorii
jednostek działających na rzecz danej grupy, można uznać za dostrzeżenie przez
ustawodawcę specjalnego znaczenia tego rodzaju oraz świadomości specjalnych potrzeb
osób niewidomych. Jednak lista ta tworzona jest w oparciu o artykuł z prawa pocztowego,
który wymaga stworzenia listy takiego spisu w celu ustalenia jednej konkretnej kwestii,
a mianowicie wskazanie instytucji, z którymi osoby niewidome mogą za darmo prowadzić
korespondencję listowną. Organizacje umieszczone w wykazie nie mają żadnych innych
dodatkowych uprawnień niż zwolnienie z opłat pocztowych. Znamienne jest to, że sama lista
wynika jedynie z ustawy o prawie pocztowym a nie np. z ustawy dotyczącej spraw kultury
albo osób niepełnosprawnych.
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CZĘŚĆ II

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB
NIEWIDOMYCH W POLSCE
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2.1 DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NA RZECZ UCZESTNICTWA OSÓB
NIEWIDOMYCH W KULTURZE

Instytucje publiczne stanowią liczną i zróżnicowaną sferę w istotny sposób
oddziałującą na życie społeczne. Jak podaje Wojciech Wytrążek „instytucje publiczne to
organizacje działające w sferze spraw publicznych, regulowanej przez normy prawa
publicznego, którego zadaniem jest ochrona interesu publicznego. W polskim prawie są one
utożsamione z podmiotami publicznymi, takimi jak: organy administracji rządowej, organy
kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także
jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady
budżetowe, fundusze celowe, samodzielne publiczne, zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS,
NFZ, państwowe lub samorządowe osoby prawne”18. Innymi słowy za instytucje publiczne
uznaje się wszystkie podmioty, którym powierzona jest realizacja zadań publicznych.
Nie istnieje jedna instytucja publiczna zajmująca się całościowo sytuacją osób
niewidomych. Nie ma też jednego podmiotu publicznego koordynującego działania na rzecz
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. Tego rodzaju działania zazwyczaj stanowią jedną
z form aktywności z różnych instytucji publicznych wyspecjalizowanych w sferze kultury
i edukacji. W tym rozdziale zostaną omówione te mające największy wpływ na aktywizację
osób niewidomych w dziedzinie kultury. W celu uporządkowania zebranego materiału
wyróżniono trzy typy instytucji. Pierwszą stanowią instytucje koordynujące, których celem
jest koordynowanie, nadzorowanie, wyznaczanie celów działania i sposobów realizacji
działań przez inne podmioty w określonej sferze życia społecznego. Drugą grupę stanowią
pełniące lokalnie funkcję kulturotwórcze jednostki systemu edukacyjnego rozmieszczone
w całym kraju i będące instytucjami, z którymi ze względu na obowiązek edukacji
długotrwałą styczność ma wiele osób niewidomych. Trzecią grupę stanowią instytucje
kultury, które ze względu na dobrowolne uczestnictwo w ich działaniach można uznać za
uzupełniający, ale niezwykle istotny i pozwalający znacznie pogłębić wybrane formy życia
18

Por. W. Wytrężek, Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, (w:)
Podstawy naukoznawstwa Tom 2, (red.) P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.s.
316-317.
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kulturalnego, element instytucjonalnego systemu obiegu kultury. Każdemu z trzech typów
instytucji poświęcono osobny podrozdział.

INSTYTUCJE CENTRALNE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako urząd obsługujący Ministra
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego inicjuje, określa zasady, koordynuje i
kontroluje działania w tym zakresie. Bardzo długo (do roku 2015) nie istniała żadna
opracowana na potrzeby Ministerstwa strategia działania czy wieloletni program działania na
rzecz pełniejszego uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. W
związku z tym nie istniał także żaden specjalny fundusz albo kategoria środków przeznaczone
na tego typu cele. Jeżeli chodzi o osoby niewidome, to wśród różnych celów działania
Ministerstwa wymieniony był jeden ich dotyczący: „prowadzenie (…) dofinansowań do
wydań utworów o szczególnym znaczeniudla kultury i nauki, w tym wydań dla niewidomych,
z Funduszu Promocji Twórczości”.
W tej sytuacji rola MKiDN w działaniach na rzecz zwiększenia uczestnictwa w kulturze
osób niewidomych, aż do roku 2015 sprowadzała się przede wszystkim do wspierania
inicjatyw organizacji pozarządowych i instytucji kultury, które składały wnioski o
dofinansowanie w trybie konkursowym. Jak wynika z danych udostępnianych przez MKiDN w
2014 roku dofinansowało następujące przedsięwzięcia, których kluczowymi beneficjentami
były osoby niewidome:

31

Tabela 4: Projekty dofinansowane przez MKiDN w 2014 dot. osób niewidomych
nazwa wspieranej organizacji

tytuł projektu

kwota
dofinansowania

Miejska Biblioteka Publiczna
Najważniejsze jest niewidoczne dla
im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI oczu. Aktywizacja czytelnicza osób
w Oświęcimiu
z dysfunkcją wzroku.
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„LARIX” Imienia Henryka Ruszczyca
Stowarzyszenie „De Facto”
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„LARIX” Imienia Henryka Ruszczyca

13 000.0

Nagranie i bezpłatne
udostępnienie niewidomym 17 książek
mówionych w najnowszym standardzie
cyfrowym

50 000.00

Niewidzialna Galeria Sztuki dla
Osób Niewidomych.

70 000.00

Wypożyczalnia odtwarzaczy
cyfrowej książki mówionej dla osób
niewidomych i słabowidzących - Edycja
2014

100 000.0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych na różnych stronach MKiDN

Należy dodać, że w ramach programu Obserwatorium kultury finansowanego ze
środków MKiDN realizowany jest również projekt badawczy Nie Bądź Ślepy na Kulturę uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 19892014 w ramach którego realizowane są badania prezentowane w tym tomie.
Z innych działań trzeba także wymienić, że w 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju
Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych.
Za formą działań pośrednich MKiDN na rzecz osób niewidomych można uznać
wspieranie przedsięwzięć mających na celu cyfryzację różnych dokumentów kultury oraz ich
udostępnianie za pośrednictwem Internetu. Tego rodzaju materiały cyfrowe mogą stanowić
interesującą i szeroko dostępną formę uczestnictwa osób niewidomych w kulturze.
Przykładem jest biblioteka multimedialna Ninateka znajdująca się pod adresem
internetowym www.ninateka.pl, która udostępnia liczącą kilka tysięcy materiałów
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dotyczących kultury, w tym słuchowiska, koncerty, debaty oraz filmy i spektakle teatralne
z audiodeskrypcją.
W 2011 roku MKiDN zaczęło prace nad utworzeniem bazy danych zawierającej
informacje o dostępności polskich muzeów dla osób niepełnosprawnych 19. Z informacji
umieszczonych na stronie MKiDN wynika, że tylko jedna instytucja (Zachęta – Narodowa
Galeria Sztuki w Warszawie) udostępnia obiekty i dzieła sztuki przez dotyk osobom
niewidomym i słabowidzącym oraz posiadających opracowania w systemie audiodeskrypcji
lub reprodukcje tyflograficzne20. Tymczasem z informacji zebranych w podrozdziale
dotyczącym instytucji kultury wynika, że jest przynajmniej jeszcze kilka placówek
udostępniających obiekty i dzieła sztuki przez dotyk albo oferujących inne formy ułatwień dla
osób niewidzących. Niekompletność ministerialnej bazy wynika, że wpis na nią ma charakter
fakultatywny – instytucje kultury same mogą zgłaszać taką dostępność, ale nie mają
obowiązku tego robić. Wydaje się, że zarówno dla celów informacyjnych jak i decyzyjnych
kompletna baza na wzór bazy ułatwień architektonicznych dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich byłaby przydatna i łatwa do sporządzenia przy okazji tworzenia innych
raportów na potrzeby ministerstwa.
Analizując zakres działalności poszczególnych ministerstw i instytucji publicznych na
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, istnieją podstawy aby przyjąć, że
MKiDN powinno w większym stopniu podejmować działania na rzecz osób niewidomych.
Instytucje takie jak PFRON czy ministerstwa właściwe dla spraw pracy i zabezpieczenia
socjalnego oraz zdrowia zajmują się problemami bytowymi osób niewidomych, ich
rehabilitacją i aktywizacją na rynku pracy. Żaden inny urząd centralny nie jest bardziej
kompetentny w sprawie aktywizacji kulturowej i upowszechniania kultury, także wśród osób
o specjalnych

potrzebach,

jak

w przypadku

osób

z dysfunkcją

wzroku.

Chodzi

o uwzględnianie problematyki uczestnictwa w kulturze osób niewidomych w sposób

19

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji
postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych, s. 135.
20
http://nimoz.pl/pl/dzialalnosc/muzea-bez-barier/lista-obiektow-udostepnianych-przez-dotyk-1
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analogiczny do tego, co Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględnia specjalne potrzeby
uczniów niepełnosprawnych.
Krokiem w tym kierunku było uruchomienie w roku 2015 programu „Kultura
Dostępna”. Strategicznym celem programu było wspieranie zadań służących ułatwieniu
dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji
społecznej.
Ważnym aspektem programu było uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony
dostęp do kultury i dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne. Priorytetowo
w programie były traktowane zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym
i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej,
integrujące społecznie. Ważnym założeniem programu jest umożliwianie uczestnictwa oraz
integracji społecznej przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży
szkolnej, osób starszych, osób z niepełnosprawnością. Program został uruchomiony
w czerwcu 2015 roku. W listopadzie 2015 roku został włączony do corocznych Programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszych 2 edycjach nakonkurs
przeznaczono po 5 mln zł. W edycji trzeciej pula wynosiła 5 750 000 zł.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jednym z podstawowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) jest
określanie zasad pracy i nadzór nad placówkami dydaktycznymi, które zapewniają wszystkim
uczniom, także niewidomym, edukację kulturalną i kontakt z kulturą. Działania tych instytucji
mające na celu aktywizację kulturową uczniów niewidomych omówione zostały w kolejnym
podrozdziale. W tym miejscu należy jedynie zaznaczyć, że decyzją Ministra Edukacji
Narodowej środki finansowe z budżetu państwa na edukację uczniów niewidzących
przekazywane są według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w ramach
wagi P28=4,000, co oznacza czterokrotność kwoty przeznaczanej na dziecko bez
niepełnosprawności.
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Inne działania podejmowane przez MEN na rzecz społeczności osób niewidomych
wiążą się przede wszystkim z publikacją książek i materiałów dydaktycznych dla tej grupy.
Według Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012
roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1
sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych „w ramach zadania zleconego
polegającego na wykonaniu adaptacji i wydrukowaniu pismem Braille’a oraz w druku
powiększonym

podręczników

szkolnych

i książek

pomocniczych

w zakresie

szkoły

podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej dla potrzeb uczniów niewidomych
i słabowidzących, (…) zostały przeznaczone na to zadanie środki w wysokości 3.232.463 zł.
Dzięki realizacji zadania zleconego w sposób, znacząco zwiększyła się liczba tytułów
podręczników szkolnych, których adaptacja do potrzeb uczniów niewidomych jest dostępna
na bieżąco dla wszystkich szkół i placówek, do których uczęszczają ci uczniowie. Dodatkowo
w 2012 r. w ramach dofinansowanie do druku podręczników dla uczniów niewidomych
zawarto 39 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych, na
kwotę 1.186.140 zł. Podmioty realizowały zadanie poprzez zakup materiałów niezbędnych
do wydruku (papier, elementy oprawy podręcznika lub książki, itp.), druk lub zlecenie
wydrukowania podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych.
W ramach porozumienia mogły również być wykonywane adaptacje podręczników. Celem
podjętych działań było zapewnienie uczniom niewidomym dostępu do zaadaptowanych
podręczników szkolnych i książek pomocniczych. W 2012 r. wydrukowano łącznie 2049
podręczników szkolnych oraz 4.648 książek pomocniczych w brajlu. W wyniku ogłoszonego
w ub.r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. Zapewnienie
uczniom niewidomym i słabo widzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży
wykonanych odpowiednio w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym, zawarto umowę
z Polskim Związkiem Niewidomych na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w kwocie 69.633
zł”21.

21

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych…,s. 42.
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Kontynuując podjęty wątek, należy dodać, że Główny Geodeta Kraju wykonuje
i udostępnia

kartograficzne

opracowania

specjalne

w postaci

map

tyflologicznych

przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w specjalnej technologii druku
i rysunku wypukłego. Wśród publikacji tego typu znajdują się: szkolny tyflologiczny Atlas
geograficzny Polski, Plan Warszawy dla niewidomych i słabo widzących oraz Geograficzny
atlas Europy dla niewidomych i słabowidzących oraz Atlasu Świat dla niewidomych
i słabowidzących na którego przygotowanie w nakładzie 500 sztuk wydatkowano kwotę 364
290 zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) jest organem państwowym mającym stać
na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii
i telewizji. Zgodnie z omówioną w poprzednim rozdziale ustawą z 1992 r. o radiofonii
i telewizji jednym z zadań KRRiT jest nadzorowanie, aby nadawcy zapewniali dostępność
programów dla „osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich
udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy,
tak aby co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam
i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia”22. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że
liczony jest całkowity czas trwania audycji wyposażonej w którekolwiek z udogodnień. Ma to
bardzo istotne konsekwencje, o czym świadczy wykres 1.
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Wykres 1. Udział programów z audiodeskrypcją nadawanych w poszczególnych
stacjach TV
TVN SIEDEM

II. 2014
I. 2014
IV. 2013
III. 2013

TV N / TV N HD
TV PULS
PULS 2
TVP POLONIA
TVP KULTURA
TVP HISTORIA
TVP Regionalne…

TVP 2 / TP2 HD
TVP 1 / TVP1 HD
TV 6
TV 4
POLSAT SPORT…
POLSAT /…
TTV
POLO TV
ESKA TV
ATM…
0%

2%

4%

6%
8%
10%
udział audycji udział audiodeskrypcją

Źródło: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/audycje-dlaniewidomych-i-nieslyszacych.pptx
Z danych udostępnianych przez KRRiT wynika, że tylko jednemu kanałowi (TTV) udało
się w 2014 roku nadać 10% programów z audiodeskrypcją. Mniej więcej połowa
analizowanych najpopularniejszych stacji telewizyjnych nadała mniej niż 2% programów
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12%

z takim udogodnieniem. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być to, że nadawcy
w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku nadania 10% programów dla osób
z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu, emitowali programy z napisami dla niesłyszących,
które są prostsze i tańsze w przygotowaniu23. Innymi wskazywanymi w przywołanym źródle
przyczynami braku wypełnienia ustalonych limitów są przeszkody techniczne wynikające
z niekompatybilności analogowych i cyfrowych emisji sygnałów oferty telewizyjnej oraz ze
zbyt

małej

w stosunku

do

podaży

przepustowości

transponderów

satelitów

geostacjonarnych oferowanych dla transmisji24.

Pełnomocnik Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz obsługujące go
biuro powołane zostało w 1991 roku na podstawie ustawy (w 1997 zastąpionej nową ustawą
kilkakrotnie od tego czasu nowelizowaną) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z artykułem 34 obowiązującej ustawy,
Pełnomocnik nadzoruje wykonanie zadań wynikających z ustawy oraz koordynuje działania
dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej. Do jego zadań, według przywołanego
artykułu, należy również „inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków
niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
w społeczeństwie”. Z analizy zapisów na stronie internetowej Pełnomocnika oraz
umieszczonych tam dokumentów wywnioskować można, że aktywizacja kulturowa nie była
jak dotąd na pewno priorytetem ani w ogóle istotnym obszarem działań Pełnomocnika. Przy
pełnomocniku działa Polska Rada Języka Migowego, która w swoich pracach zajmuje się
między innymi problematyką dostępu do kultury i informacji osób niesłyszących, ale nie ma
odpowiednika

takiej

rady

w przypadku

innej

grupy

osób

z niepełnosprawnością

sensoryczną – niewidomych. W zakładce „Kultura, turystyka, sport” witryny internetowej
biura Pełnomocnika znaleźć można tylko informacje o instytucjach kultury dostępnych dla
23

Por. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/audycje-dla-niewidomych-inieslyszacych.pptx (27.10.2015)
24
Por. Tamże.
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osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz o liczbie polskich reprezentantów
w Igrzyskach Paraolimpijskich i innych zawodach sportowych25. W Pracach Krajowej Rady
Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych V kadencji trwającej do 30 września 2015
roku sprawy kultury również były poruszane sporadycznie. Z tych powodów wskazane
byłoby, aby Pełnomocnik powołany do koordynacji działań na rzecz niepełnosprawnych
przygotował strategię działań dotyczących uczestnictwa w kulturze osób z różnymi
niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niesłyszących

Podstawowym celem powołanego w 1991 roku Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest wspieranie rehabilitacji i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Beneficjentami funduszu mogą być więc również osoby niewidome
z orzeczeniem

o niepełnosprawności.

Środki

znajdujące

się

w dyspozycji

PFRON

przeznaczane są przede wszystkim na wspieranie rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej.
Niemniej jednak część realizowanych projektów mających na celu rehabilitację w mniejszym
lub większym stopniu może mieć wpływ na zwiększenie uczestnictwa osób niewidomych
w kulturze. Przede wszystkim PFRON na podobnej zasadzie jak MKiDN w trybie
konkursowym finansuje działania organizacji pozarządowych na rzecz niepełnosprawnych.
Jeden z priorytetów ogłaszanych postępowań konkursowych sformułowano następująco:
„Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”. Jak wynika
z informacji opublikowanych na witrynie PFRON, w ramach tego konkursu w 2015 roku były
dofinansowane przedsięwzięcia o charakterze kulturowym na rzecz osób niewidomych takie
jak:
 V Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych zorganizowany przez Mazowieckie
Stowarzyszenie Pracy Dla Niepełnosprawnych „De Facto” (kwota wsparcia: 64 000,00 zł)
 Wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich – XIII edycja REHA FOR
THE BLIND zorganizowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie
(kwota wsparcia 249.648,40 zł).

25

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,87,kultura-turystyka-sport (4.11.2015)
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W ramach wspierania działań mających na celu wzrost aktywności osób
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia (trzeba dodać, że na realizację tego celu
przeznaczono mniejsze środki niż na inicjatywy dotyczące rehabilitacji zajęciowej) znacznie
częściej wspierano działania o charakterze sportowym niż kulturowym. Na podstawie
dokumentów udostępnionych na stronie internetowej PFRON trudno stwierdzić, czy
stosunkowo mała liczba wspartych działań o charakterze kulturowym wynika z faktu, że
niewiele było tego rodzaju wniosków, czy też z faktu, że kryteria przyznawania środków je
w jakiś sposób dewaloryzowały (na przykład poprzez preferowanie wsparcia wydarzeń
sportowych podczas oceny wniosków).
Kolejny podrozdział dotyczy kulturotwórczej roli systemu edukacyjnego. Przechodząc
już do tego zagadnienia, warto dodać, że PFRON w ramach programu „Pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym” w ramach umów z zakwalifikowanymi osobami
niepełnosprawnymi dofinansowuje studia. W 2014 roku podpisano umowy z 11 933 osobami
niepełnosprawnymi na kwotę ponad 30 mln zł. Nie udało się ustalić, jaką część wśród
beneficjentów stanowiły osoby niewidome26.
Podsumowując należy uznać, że PFRON jest kolejną obok Pełnomocnika Rządu ds.
Osób niepełnosprawnych instytucją powstałą na początku ostatniej dekady XX wieku, za
pomocą której zaczęto budować system rozwiązań dla osób niepełnosprawnych na
niespotykaną wcześniej skalę. Jak pokazuje jednak przykład PFRON, który dysponuje
największym funduszem na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej, problematyka
uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych, nie tylko nie
jest priorytetem tego systemu, ale też nie przedmiotem strategicznego planowania i ma
charakter albo pośredni albo okazjonalny.

26

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/programy-i-zadania-pfro/2596,Programy-i-zadaniaPFRON-skierowane-do-osob-niepelnosprawnych-w-tym-dzieci-dotyc.html (22.11.2015)
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2.2 KULTUROTWÓRCZA FUNKCJA JEDNOSTEK SYSTEMU EDUKACYJNEGO

Pierwszymi instytucjami publicznymi, z którymi mają kontakt osoby niewidome, są
szkoły. Jest to kontakt długotrwały (jeżeli uczeń kontynuuje naukę na studiach wyższych to
okres nauki trwać może 17 lat albo więcej) w trakcie którego realizowana jest również
funkcja kulturowa – uczniom przekazywana jest wiedza o kulturze i dziedzictwie narodowym
oraz dąży się do animacji ich biernego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Z danych
udostępnianych przez Centrum Informacji Edukacyjnej, będące państwową jednostką
budżetową podlegającą Ministrowi Edukacji Narodowej, wynika, że większość dzieci
niewidomych (w tym słabowidzących) uczy się w szkołach ogólnodostępnych. Rosnący
w ostatnich latach odsetek uczniów z dysfunkcjami wzroku uczęszczających do szkół
ogólnodostępnych jest konsekwencją realizacji założeń edukacji włączającej. W szkołach
podstawowych ogólnodostępnych uczy się 3125 uczniów niewidomych i słabowidzących,
podczas gdy w szkołach specjalnych 296 uczniów. Na poziomie gimnazjów liczby te wynoszą
odpowiednio

1711

i 235,

a na

poziomie

szkół

ponadgimnazjalnych

867

i 545.

Z przedstawionych danych wynika, że im wyższy poziom edukacji, tym większy odsetek
uczniów w szkołach specjalnych. Bardziej szczegółowe dane można znaleźć w Tabeli 5.
Należy zaznaczyć, że omówione powyżej i zaprezentowane w tabeli dane nie uwzględniają
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. niepełnosprawne umysłowo osoby
niewidome).
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Tabela 5 Uczniowie niewidomi i słabowidzący według typu placówek edukacyjnych w roku szkolnym
2014/2015 – stan na 30 września 2014 r.

TYP PLACÓWKI

Przedszkole

RODZAJ
PLACÓWKI

NIEWI
DOMI

brak
specyfiki
specjalna

SŁABOWID
ZĄCY

23

581

13

161

40

3085

70

226

brak specyfiki

16

1695

specjalna

49

186

brak specyfiki

0

102

specjalna

26

100

brak specyfiki

11

424

specjalna

34

128

brak specyfiki

4

322

specjalna

37

157

Szkoła policealna
(ponadgimnazjalna)

brak specyfiki

11

13

specjalna

20

43

Szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z więcej niż
jedną niepełnosprawnością
Sześcioletnia ogólnokształcąca
szkoła muzyczna I stopnia
Sześcioletnia szkoła muzyczna
I stopnia
Czteroletnia szkoła muzyczna
I stopnia

specjalna
0

0

brak specyfiki

0

5

brak specyfiki

28

26

brak specyfiki

10

19

Szkoła podstawowa

brak
specyfiki
specjalna

Gimnazjum

Zasadnicza szkoła zawodowa

Liceum ogólnokształcące

Technikum
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Sześcioletnia ogólnokształcąca
szkoła muzyczna II stopnia
Sześcioletnia szkoła muzyczna II
stopnia
Sześcioletnia ogólnokształcąca
szkoła sztuk pięknych
Czteroletnie liceum plastyczne

brak specyfiki

2

0

brak specyfiki

7

0

brak specyfiki

0

2

brak specyfiki

0

4

Policealna szkoła artystyczna

brak specyfiki

0

0

Zespół wychowania
przedszkolnego
Punkt przedszkolny

brak specyfiki

0

0

brak specyfiki

2

13

403

7292

RAZEM

Źródło: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/139.html (3.11.2015).

Funkcją placówek edukacyjnych jest rozwijanie zarówno czynnego, jak i biernego
uczestnictwa w kulturze. Rozpatrując rolę systemu edukacyjnego w promocji aktywnego
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze, należy zwrócić uwagę na fakt, że 97
niewidomych uczniów uczęszcza do szkół muzycznych, 4 do liceów plastycznych i 2 do
sześcioletnich szkół sztuk pięknych. Wynika z tego, że o ile do szkół muzycznych uczęszcza co
224. uczeń, to wśród uczniów niewidomych jest to uczeń co 70. Pod względem
rozpowszechniania biernych form uczestnictwa w kulturze wiele zależy od władz
i pedagogów zatrudnionych w konkretnej placówce, a różnice między nimi są dosyć duże.
Trudno byłoby w tym miejscu omówić wszystkie formy działalności w poszczególnych
placówkach. Dlatego niemniejsza analiza ogranicza się do szkół dla uczniów niewidomych,
których według danych GUS tylko na poziomie ponadgimnazjalnym w roku szkolnym
2013/2014 roku działało 28 w całym kraju27.Trzeba jednak zaznaczyć, że często w ramach
jednego ośrodka funkcjonują szkoły na różnych poziomach nauczania (od szkoły
podstawowej do zawodowej). Z analizy stron internetowych ośrodków edukacyjnych dla

27

GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, s. 93. Warto dodać, że według danych GUS
z poprzedniego roku szkolnego – 2012/2013 – takich placówek było 30.
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uczniów niewidzących i słabowidzących wynika jednak, że do najczęściej realizowanych form
upowszechniania kultury należą:
 wycieczki krajoznawczo-integracyjne
 konkursy (np. wiedzy o historii)
 spotkania z ciekawymi ludźmi
 przeglądy pieśni patriotycznych, festiwale kolęd, jasełka
 wymiany uczniów (także ze szkołami z zagranicy)
 akademie z okazji świąt narodowych.

Wymienione formy działań placówek edukacyjnych mających na celu rozwój
kulturalny uczniów niewidomych należą do typowego zakresu działań edukacyjnych
podejmowanych we wszystkich rodzajach szkół. Po części wynika to z faktu, że większość
z tych form upowszechniania kultury nie wymaga dużych środków ani wielkiego nakładu
pracy. Podejmowane działania stosunkowo rzadko mają charakter długotrwałych projektów
lub działań cyklicznych (wyjątkiem są obchody świąt narodowych) aktywizujących
uczestnictwo w kulturze. Raczej są to jednorazowe wydarzenia uzupełniające klasyczny
proces dydaktyczny odbywający się w klasach. Opierając się na danych ze stron
internetowych, można dojść do wniosku, że rozwój kulturalny uczniów rzadko jest
animowany w ramach kół zainteresowań (np. rzeźbiarskich, muzycznych, etc.) pozwalających
na długofalowy rozwój wybranych form aktywnego uczestnictwa w kulturze. Incydentalny
charakter ma również zazwyczaj współpraca placówek dydaktycznych z lokalnymi ośrodkami
kultury. Podsumowując można powiedzieć, że analiza edukacji kulturowej prowadzi do
wniosku, że szkoły zazwyczaj nie dysponują szeroko zakrojoną strategią aktywizacji i edukacji
kulturalnej łączącej program nauczania z elementami edukacji nieformalnej realizowanymi
długofalowo także poza placówką, we współpracy z innymi podmiotami.
Warto zaznaczyć, że różne działania, które mogłyby się znaleźć w postulowanych
strategiach edukacji kulturalnej poszczególnych jednostek są jednak realizowane. Należą do
nich wymienione wcześniej typy działań. Ponadto trzeba odnotować, że niektóre szkoły dla
niewidomych

włączały

się

również

w organizację
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z innymi

instytucjami

kultury

ogólnopolskich przedsięwzięć mających na celu promowanie kultury i dziedzictwa
narodowego. Przykładem może być włączenie się uczniów i kadry Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińsku we
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwonaku w Narodowe Czytanie Lalki
Bolesława Prusa28. Należy dodać również, że część szkół realizuje większe projekty kulturalne
finansowane

ze

źródeł

zewnętrznych.

Zazwyczaj

są

one

realizowane

wspólnie

z organizacjami pozarządowymi i zostaną omówione w kolejnym rozdziale. W ten sposób
środowiska tworzące się wokół poszczególnych ośrodków kształcących osoby niewidome
starają się zaradzić niewystarczającym funduszom na działalność w sferze animacji kultury
w budżecie placówek edukacyjnych. Istnieją bowiem organizacje założone w celu wsparcia
działania na rzecz uczniów i absolwentów tych szkół, które poszukują źródeł finansowania
i ściśle współpracują z jednostkami edukacyjnymi.
Kontynuując temat edukacji trzeba uwzględnić jeszcze rolę ośrodków akademickich.
Według danych GUS na uczelniach w Polsce studiuje 2 452 studentów niewidomych
i słabowidzących. Najczęściej wybierane są studia na kierunkach biznesowych, prawniczych
i administracyjnych (542 osoby) oraz społecznych (361). 320 osób wybrało studia
humanistyczne i związane ze sztuką29. Fakt, że studenci niewidzący są rozproszeni na różnych
wydziałach i kierunkach studiów wpływa na specyfikę działań mających umożliwić im
pełniejsze uczestnictwo w kulturze. Niemniej jednak należy uznać, że w ostatnich latach
sytuacja osób niewidomych na uczelniach poprawiła się. Wynika to z tego, że w ramach
wielu uczelni publicznych stworzono Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, które nie tylko
zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań mających na celu równe traktowanie
studentów z różnymi niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji zawierającej elementy
kulturoznawcze (np. udostępniane są studentom stanowisk tyflo-biblioteki oraz doradztwo
i szkolenia

dla

studentów

w zakresie

nowoczesnych

rozwiązań

technologicznych

wspierających proces nauczania), ale też inicjują działania o charakterze kulturowym.
Dobrym przykładem tego typu działań jest organizowany od 2012 roku przez Dział ds. Osób
28

http://www.niewidomi.edu.pl/index.php/aktualnosci/2-ogloszenie/161-narodowe-czytanie-lalki-boleslawaprusa (3.11.2015)
29
GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., Warszawa 2015, s. 157.
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Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego festiwal Dotknij kultury. W jego ramach
prócz koncertów odbywają się wystawy eksponatów historycznych, makiet oraz prac
artystycznych w formie grafiki wypukłej. Na przykład podczas Dotknij kultury 2015
zaprezentowane zostały portrety autorstwa Olgi Boznańskiej, zaadaptowane do potrzeb
osób niewidomych w formie grafiki wypukłej30. Cyklicznie organizowany w czerwcu festiwal
otwarty

jest

dla

wszystkich

chętnych

(nie

tylko

studentów

UJ

i nie

tylko

z niepełnosprawnością wzrokową) i pełni funkcję aktywizacji kulturalnej na poziomie
lokalnym i regionalnym, ale też pozwala uświadomić problem dostępu do kultury dla osób
niepełnosprawnych. Tego rodzaju wydarzenie pokazuje, jakie znaczenie ma powoływanie
w ramach uczelni biur ds. osób niepełnosprawnych, których pracownicy patrzą całościowo
na funkcjonowanie uczelni, w tym na ich rolę kulturotwórczą, z perspektywy osób
niepełnosprawnych.

2.3 INSTYTUCJE KULTURY

Przez instytucje kultury rozumie się takie organizacje o charakterze publicznym
zajmujące się upowszechnianiem kultury, jak biblioteki, muzea, teatry, kina, opery, etc.
Wyróżnia się podległe bezpośrednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje
państwowe (np. Instytut Adama Mickiewicza, Muzea Narodowe, Archiwum Państwowe) oraz
instytucje samorządowe (np. wojewódzkie lub gminne ośrodki kultury i bibliotek). Nie
istnieje jedna instytucja kultury, której głównym celem statutowym byłaby koordynacja
działań na rzecz na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze albo, szerzej,
niepełnosprawnych. Istnieją natomiast instytucje kultury, a precyzyjniej biblioteki, których
celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Wykaz tych
instytucji zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wykazu bibliotek,
organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym

30

Więcej informacji: http://www.dotknijkultury.pl/wydarzenia (3.11.2015).
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jest

działanie

na

rzecz

osób niewidomych

lub ociemniałych.

W rozporządzeniu

wymieniono18 instytucji:
1. Biblioteka Śląska w Katowicach
2. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
4. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
5. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach
7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
14. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
15. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
16. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Wielkopolskim
17. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
w Gdańsku
18. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Analizując informacje o działalności wymienionych instytucji udostępnione na ich
witrynach internetowych (w tym roczne sprawozdania z działalności merytorycznej) można
dojść do wniosku, że główną formą działalności jest udostępnianie książek pisanych brajlem
oraz tzw. książek mówionych, czyli książek nagranych na kasetach magnetofonowych oraz,
w znacznie mniejszym zakresie, książek na nośnikach CD i mp3. Ponadto biblioteki zazwyczaj
udostępniają tzw. Czytak, czyli odtwarzacz książek mówionych dla niewidomych
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i słabowidzących zapisanych cyfrowo na kartach elektronicznych oraz Auto-Lektora, czyli
urządzenie czytające głosem syntetycznym pismo drukowane. Standardem są również
komputery z dostępem do Internetu wraz z odpowiednim oprogramowaniem ułatwiającym
pracę osobom niedowidzącym. Wreszcie osobom, które z powodu inwalidztwa lub choroby
nie mogą przyjść osobiście do biblioteki, książki są dowożone do domu lub nawet wysyłane.
Niektóre biblioteki (np. Dział Zbioru dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Socjalnego w Warszawie) oferują również możliwość wypożyczanie on-line
zbiorów dostosowanych do potrzeb czytelników niewidomych i nawet ich wysyłkę za
granicę.
Rzadziej formą działalności wymienionych w przywołanym rozporządzeniu instytucji
kultury są różnego rodzaju cykliczne bądź jednorazowe wydarzenia kulturalne oraz projekty
aktywizujące31. Tego rodzaju wydarzenia – podobnie jak w przypadku szkół – zazwyczaj mają
charakter jednorazowy i organizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
z którymi wspólnie pozyskują finansowanie ze środków zewnętrznych w ramach różnego
rodzaju konkursów grantowych. Należy zaznaczyć, że tego rodzaju projekty aktywizujące są
realizowane nie tylko przez instytucje kultury, których celem statutowym jest działanie na
rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Dobrym przykładem jest Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie, które na swoich stronach internetowych informuje, że: „od kilku
lat prowadzi projekt Dotknij sztuki adresowany do osób niewidomych. Zespół muzeum
przeszedł szkolenie przeprowadzone przez Fundację Kultury bez Barier. W przedsięwzięcie to
zaangażowana jest konserwator sztuki współczesnej Zofia Kerneder-Giemborek. Muzeum
organizuje warsztaty dla osób niewidomych, zajęcia integracyjne i warsztaty tyflograficzne.

31

Do tej kategorii nie należą projekty mające na celu uzyskanie środków na zakup sprzętu oraz księgozbioru na
potrzeby osób niewidomych. Na przykład Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w swoim sprawozdaniu
rocznym informuje, że:„W 2014 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przystąpiła do projektu
Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014
realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.
Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka w ramach projektu
otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do
obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Czytaka wraz z książkami audio będą mogli wypożyczać
użytkownicy korzystający z Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej. Biblioteka, dzięki uprzejmości
Stowarzyszenia „Larix”, otrzymała bezpłatnie także pakiet prawie 1 000 cyfrowych książek mówionych” (Zob.
Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za rok 2014, s. 38.).

48

Obecnie we współpracy z Fundacją Siódmy Zmysł trwają prace nad wdrożeniem
innowacyjnego projektu Open Art –Sztuka współczesna dla wszystkich mającego na celu
stworzenie multimedialnego przewodnika na smartfony i tablety, który ułatwi dostęp do
dzieł sztuki zarówno osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku, jak i osobom bez takich
niepełnosprawności. Dzięki temu chcemy wspierać wspólne i integracyjne zwiedzanie.
W przewodniku zostaną udostępnione dzieła sztuki współczesnej ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie (MOCAK)32.
Innymi instytucjami kultury, które podejmują działania mające na celu pełniejszy
dostęp do kultury osób niewidomych jest na przykład Muzeum Śląskie w Katowicach oraz
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Do działań
podejmowanych przez tego rodzaju placówki należą:
 zajęcia edukacyjne mające przybliżyć sztukę w ogóle i eksponaty niewidomym
odbiorcom
 specjalnie przygotowane ścieżki zwiedzania dla osób z deficytami wzroku
 organizacja specjalnych wystaw dla osób z niepełnosprawnościami wzroku
 dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących
 tworzenie opisów eksponatów i miejsc w systemie audio deskrypcji.
Podsumowując omawiany wątek, można wyciągnąć wniosek, że takie instytucje
kultury jak muzea i galerie przede wszystkim dążą do zapewnienia pełniejszego dostępu osób
niewidomych do gromadzonych zbiorów. Działalność wymienionych instytucji kultury jest
więc analogiczna do działań podejmowanych przez biblioteki wojewódzkie wymienione
w przywołanym na początku rozdziału rozporządzeniu. Jest to niewątpliwie działalność
podstawowa obu rodzajów instytucji kultury – muzeów i bibliotek – które przede wszystkim
dążą do zwiększenia dostępu do swoich zbiorów. Oceniając jednak całościowo działalność
instytucji kultury można odnieść wrażenie, że stosunkowo mało jest inicjatyw publicznych
instytucji kultury, które pozwalałyby na aktywne uczestnictwo w kulturze poprzez na
przykład organizowanie kółek muzycznych, recytatorskich, rzeźbiarskich, pisarskich,
32

https://www.mocak.pl/dotknij-sztuki-konferencja-prasowa (3.11.2015).
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historycznych czy krajoznawczych. Tego rodzaju działalność zazwyczaj prowadzą lokalne
ośrodki kultury, które czasami współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz osób niewidomych. Jest ona cenna, ale często ma charakter akcyjny, jednorazowy.
Dlatego warto byłoby rozważyć, aby wykaz instytucji, których celem statutowym jest
działanie na rzecz osób niewidomych poszerzyć o inne instytucje kultury niż biblioteki, takie
jak właśnie ośrodki kultury. Miałoby to sens, gdyby autonomiczne instytucje kultury wpisane
na taką listę w zamian za wpisanie do celów statutowych działania na rzecz uczestnictwa
w kulturze mogły liczyć na przykład na stałe określone w budżecie środki na tego typu
działalność albo inne formy strukturalnej zachęty do podejmowania tego typu działań.
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2.4 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Według raportu stowarzyszenia Klon/Jawor w Polsce istnieje ponad 60 000 fundacji
i stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczych Straży Pożarnych)33. Trudno precyzyjnie określić, ile
z nich zajmując się działaniami w sferze kultury realizuje projekty i działania cykliczne
włączające osoby niewidomych i mające na celu ich uczestnictwa w kulturze. Czasami mogą
być to działania incydentalne a w statusie i nazwie organizacji tego typu aktywność na rzecz
osób niewidomych nie znajduje odzwierciedlenia. W tym raporcie uwaga koncentruje się na
działalności organizacji, do których celów statutowych należą wszelkie działania na rzecz
osób niewidomych. Dane na temat takich informacji uzyskane były z dwóch źródeł.
Pierwszym jest

wykaz

organizacji zamieszczony

w przywoływanym już

wcześniej

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób
niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na
rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Wymienione zostały w nim 33 organizacje
pozarządowe. Drugim źródłem jest internetowa baza organizacji pozarządowych
(http://bazy.ngo.pl/) administrowana przez stowarzyszenie Klon/Jawor. Analizie poddane
zostały strony internetowe organizacji ze szczególnym uwzględnieniem udostępnianych tam
dokumentów (statuty, sprawozdania, etc.). Przedmiotem analizy były wszystkie organizacje
wymienione w przywołanym rozporządzeniu oraz te organizacje zamieszczone w bazie,
których nazwa wskazywała, że ważną sferą ich działań jest kultura. Taki dobór ma pozwolić
z jednej strony uchwycić charakterystycznych cech organizacji działających na rzecz osób
niewidomych poprzez analizę najbardziej rozpoznawalnych i zaangażowanych w sprawy
całego środowiska organizacji, które dostrzeżone zostały przez organy władzy państwowej
i wpisane na listę a z drugiej nie pominąć istotnych z punktu widzenia raportu organizacji
zajmujących się przede wszystkim działalnością na polu kultury.
Poszczególne organizacje

były analizowane przede

wszystkim pod

kątem

deklarowanych celów działalności i obecności wśród nich zadań o charakterze kulturalnym
oraz pod kątem rzeczywistych działań w tej sferze. Zbierano informacje zarówno
o działalności długofalowej, podstawowej, jak i o projektach społecznych i innych akcjach.
33

J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania
2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 9.
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Projekty rozumiane są jako zaplanowany zbiór działań mających prowadzić do z góry
określonych skutków mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter od stricte biznesowych albo
politycznych po społeczne34. Analizując poszczególne projekty zwracano uwagę na ich kilka
aspektów. Po pierwsze, jaki jest cel projektu i w jaki sposób jest on realizowany (za pomocą
jakich działań). Po drugie, jakie organizacje wdrażają projekt (np. czy to jest jedna organizacja
czy konsorcjum). Po trzecie, jakie jest źródło finansowania projektu. W pierwszej kolejności
zostaną scharakteryzowane poszczególne realizowane projekty, tak aby uchwycić ich
specyfikę i zakres działania. Na tej podstawie pod koniec rozdziału wyciągnięte zostaną
wnioski dotyczące działań projektowych jako całości.

Polski Związek Niewidomych

Zarówno pod względem liczby członków jak i funduszy pozyskiwanych na rzecz osób
niewidomych zdecydowanie największą organizacją jest Polski Związek Niewidomych (PZN).
PZN został założony w 1951 i od początku pełnił funkcję centralnej organizacji działającej na
rzecz osób niewidomych. PZN przyjął następującą wizję swoich działań: „Polski Związek
Niewidomych to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie
ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego
środowiska”35.
Działalność PZN ma charakter wieloaspektowy i dotyczy wszystkich sfer życia osób
z niepełnosprawnością wzrokową – medyczno-rehabilitacyjnej, socjalno-bytowej, zawodowej
i kulturowej. Zgodnie z artykułem 9 Statutu PZN do celów tej organizacji należą między
innymi:
 organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych,
a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci,
 działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i innych
wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach
dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy
dydaktycznych,

34

Por. S. Mazur (red.), Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Kraków 2004, s. 11.
http://pzn.org.pl/o-nas/misja-i-wizja/

35

52

 prowadzenie specjalistycznych bibliotek36
Jak już było wzmiankowane PZN to najliczniejsza organizacja zrzeszająca osoby
niewidome – liczy około 65 000 członków37. Posiada ona struktury w każdym województwie
i w zdecydowanej większości powiatów. Sieć liczy 350 kół terenowych rozsianych po całej
Polsce. Te cechy sprawiają, że rola PZN jest nie do przecenienia we wprowadzaniu
jakichkolwiek rozwiązań na rzecz osób niewidomych w skali ogólnopolskiej. Na podstawie
Sprawozdania z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2014 rok sporządzonego
zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie można wyciągnąć pierwsze wnioski odnośnie do skali działań PZN. W 2014
roku PZN wypracował przychody w wysokości ponad 44 mln zł. Największym źródłem
przychodów były wpłaty z PFRON i jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej czy Środowiskowych
Domów Samopomocowych. Na realizację celów statutowych wydano ponad 28 milionów
złotych. Należy odnotować, że PZN i zależne od niego instytucje takie jak ośrodki
rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej zatrudniają łącznie pracowników na 515 etatach,
co

umożliwia

podejmowanie

długotrwałych,

systematycznych

działań

na

rzecz

niewidomych38. Wśród działań na rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych
podejmowanych w ramach realizacji celów statutowych poszczególne jednostki wymieniały
następujące aktywności:
 organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej
i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym
drukiem i na innych nośnikach informacji,
 organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury
poprzez popularyzację czytelnictwa,
 prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów
terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek39.

36

http://pzn.org.pl/o-nas/statut-pzn/rozdzial-ii-cele-i-srodki-dzialania/
Szczegółowe informacje zostały przytoczone w rozdziale dotyczącym liczebności osób niewidomych.
38
http://pzn.org.pl/o-nas/sprawozdania-opp/sprawozdanie-z-dzialalnosci-polskiego-zwiazku-niewidomych-za2014-rok-sporzadzone-zgodnie-z-art-12-ust-4-ustawy-z-dnia-6-kwietnia-1984-o-dzialalnosci-pozytkupublicznego-i-o-wolontariacie/
39
Tamże.
37
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Dla integracji środowiska osób niewidomych w skali ogólnopolskiej i jego aktywizacji
kulturowej istotna jest działalność wydawnicza PZN. Do wydawanych przez PZN czasopism
należą: dwumiesięcznik „Pochodnia” ukazujący się w czterech wersjach: w brajlu, w druku
powiększonym, na płycie CD (czytane mową syntetyczną) i elektronicznej wysyłanej emailem (w postaci plików html i rtf), kwartalnik „Nasze Dzieci” (w druku powiększonym oraz
w wersji elektronicznej), Miesięcznik „Promyczek” (Ukazuje się w wersji brajlowskiej,
w druku powiększonym i w wersji elektronicznej – html), miesięcznik „Światełko” (Ukazuje
się w wersji brajlowskiej, w druku powiększonym oraz w wersji elektronicznej). Ponadto
jednostki terenowe PZN wydają kwartalniki „Dźwięk Słowa” i „Oko”, oraz miesięczniki
„Przewodnik” i „Gazeta Mówiona”. Ze względu na tematykę opracowania należy też
odnotować kwartalnik kulturalny okręgu mazowieckiego „Sekrety Żaru”40. Jak można wnosić
już po liczbie i charakterze przywołanych czasopism, PZN prowadzi prężną działalność
wydawnicza, która jest istotną formą obiegu kultury w środowisku niewidomych. Czasopisma
skierowane są do różnych grup docelowych (dzieci, młodzież, dorośli, mieszkańcy
określonych regionów i całej Polski). W większości z nich pojawiają się działy poruszający
zagadnienia dotyczące życia kulturalnego niewidomych. Można tam przeczytać informacje
o wydarzeniach kulturalnych i publikacjach, sprawozdania i recenzje. Odmienny charakter
ma kwartalnik „Sekrety Żaru”, który ma stricte kulturalny charakter i należy go uznać za
kwartalnik kulturalno-literacki wydawany przez działający przy PZN Klub Twórczości Żar.
Należy zaznaczyć, że przygotowanie i publikacja czterech z wymienionych tytułów
(„Pochodnia”, „Nasze Dzieci”, „Promyczek”, „Światełko”) wspierana jest ze środków
uzyskiwanych z instytucji publicznych. Omawiając działalność wydawniczą trzeba również
odnotować, że PZN administruje serwisem internetowym (pzn.org.pl) na którym niewidomi
internauci z całego kraju mogą znaleźć wiele treści o charakterze kulturowym. Część z nich
pokrywa się z informacjami zamieszczonymi w przywołanych czasopismach, ale część
aktualnych informacji publikowana jest tylko w Internecie.
Drugą formą obiegu kultury w ramach PZN są oddziały terenowe, które oprócz innej
działalności często również inicjują życie kulturalne lokalnych społeczności niewidomych.
Doskonałym przykładem tego rodzaju działalności jest przywołany już Klub Twórczości Żar
funkcjonujący od 2001 roku w Warszawie przy Mazowieckim okręgu PZN. W ramach tego

40

http://pzn.org.pl/czasopisma-wydawane-przez-pzn/ (22.11.2015).
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klubu oprócz wydawania kwartalnika „Sekrety Żaru” działa grupa literacka Poetica i zespół
muzyczny Echo. Od piętnastu lat członkowie klubu organizują również Mazowiecki Konkurs
Małej Formy Literackiej41. W przeszłości w ramach klubu funkcjonowały też sekcje plastyczna
i teatralna. Należy zaznaczyć, że aktywność o charakterze kulturowym podejmowana jest nie
tylko w wyspacjowanym Klubie Twórczości Żar, ale również w wielu również terenowych
PZN. W tym przypadku zazwyczaj można mówić o wydarzeniach o charakterze integracyjnokulturalnych takich jak organizacja Dnia Białej Laski oraz innych spotkań okolicznościowych
(Andrzejki, Wigilia etc.) połączonego z występami i pokazami osób niewidomych, wycieczki
do miejsc związanych z dziedzictwem narodowym i kulturą, zajęcia twórcze w świetlicach
(np. dla dzieci) i w trakcie turnusów rehabilitacyjnych, spotkania z ludźmi kultury.
Intensywność tego rodzaju aktywności kulturowej w poszczególnych klubach jest różna i po
części wydaje się skorelowana z wielkością danego koła terenowego. Wstępna analiza
materiałów i sprawozdań zamieszczanych na stronach internetowych sugeruje, że zazwyczaj
aktywniejsze są koła bardziej liczne i znajdujące się w większych miastach. Taka konstatacja
prowadzi do wniosku, że dobre skutki przyniosłoby przygotowanie projektu szkoleniowego
(albo wręcz systemu) pozwalającego członkom PZN (i innych organizacji na rzecz osób
niewidomych) zwłaszcza z mniejszych ośrodków zdobyć kompetencje z zakresu animacji
kultury. W sytuacji kiedy intensywność i zakres podejmowanych działań w znacznym stopniu
wynika nie z odgórnych instrukcji i nakazów na przykład o charakterze administracyjnym,
lecz zależy od oddolnej inicjatywy osób niewidomych należy zadbać o wykształcenie liderów
środowiska, którzy będą inicjować różne wydarzenia nie tylko z zakresu biernego
i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Uzupełnieniem codziennej, realizowany w sposób ciągły i długofalowy działalności
wydawniczej i w kołach terenowych są różnorodne projekty społeczne realizowane przez
PZN. Często mają one charakter jednorazowy i trwają najczęściej od roku do trzech lat,
chociaż zdarzają się także projekty krótsze. Środki na ich przeprowadzenie zazwyczaj są
pozyskiwane w trybie konkursowym ze środków zewnętrznych – zarówno ze środków
polskich jak i zagranicznych, głównie europejskich. Ich liczba gwałtownie wzrosła na początku
XXI wieku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która za pośrednictwem konkursów
projektowych alokuje duże środki na prowadzenie działań społecznych. Większość z tych
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Więcej informacji: http://www.pzn-mazowsze.org.pl/klubtwor/ProMemoria.html
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projektów ma charakter rehabilitacyjny albo ma na celu poprawę sytuacji osób niewidomych
na rynku pracy. Najważniejsze projekty społeczne na rzecz aktywizacji osób niewidomych
w sferze kultury są omówione w kolejnym rozdziale. W tym miejscu należy stwierdzić
jedynie, że PZN – łącznie struktury centralne, okręgi wojewódzkie i koła terenowe – są
największym grantobiorcą jeżeli chodzi o omawiany rodzaj projektów społecznych.
W ostatnich latach projekty tego rodzaju stanowią coraz istotniejszy element działań
w sferze kultury podejmowanych przez PZN.

 Kulturalni niewidomi
Projekt realizowany w 2015 roku ma na celu pokazanie szerokiej publiczności
twórczości artystycznej osób niewidomych i słabowidzących oraz wspólne poznawanie dzieł
literackich przez osoby niewidome i widzące. Zaproszeni artyści niewidomi zaprezentują
swoje prace malarskie, rzeźbiarskie lub rękodzieło na wystawach, zagrają koncert, wystawią
przedstawienia teatralne. Dla niewidomych i widzących dzieci zostanie zorganizowane
wspólne czytanie dzieł znanych pisarzy, połączone z zabawami integracyjnymi i konkursem
czytania brajla z nagrodami rzeczowymi. Projekt „Kulturalni niewidomi” jest dofinansowany
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 201542.
 Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej niewidomych twórców
i artystów

W latach 2006-2008 Krajowe Centrum Kultury PZN realizowało projekt mający na celu
„udzielanie wsparcia osobom niewidomym uzdolnionym artystycznie w wejściu na rynek
pracy oraz wywołanie pozytywnych zmian postaw potencjalnych pracodawców i odbiorców
wobec twórczości osób niewidomych i słabowidzących”43. Projekt został dofinansowywany
przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006. W trakcie realizacji projektu podejmowano takie działania jak:
 zorganizowano warsztaty pracy twórczej w obszarach: muzyka, plastyka i słowo.
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 Zorganizowano zajęcia aktywizujące w zakresie samodzielnego utrzymania się

z pracy twórczej i zarobkowej działalności artystycznej przez uczestnictwo
w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym i innymi specjalistami (m.in. ds.
promocji i marketingu w sztuce);
 Zorganizowano kampanie medialną oraz wydarzenia artystyczne (wystaw,

koncertów, spotkań literackich, prezentacji) w różnych częściach kraju mające na
celu zmianę postaw i wzrost świadomości społecznej dotyczącej niewidomych
twórców i ich wkładu w kulturę europejską;
 zorganizowano cykliczne zajęcia i wyjazdy szkoleniowe oraz obozy w zakresie

doskonalenia własnych umiejętności muzycznych, plastycznych oraz słownoliterackich dla 45 osób.
 Przygotowano publikacje książkowe i fonograficzne, w tym albumy tematyczne

44

.

 Sztuka drogą do niezależności
Instytut Tyflologiczny i Centrum Kultury Niewidomych ze środków PFRON w 2012
roku zrealizowało projekt w ramach którego promowano aktywność kulturalną 160 osób
niewidomych i słabowidzących. Celem projektu było pokazanie, że osoby niewidome mogą
być twórcami w różnych dziedzinach sztuki. Dla niewidomych artystów zrealizowano
wyjazdowe kilkudniowe plenery plastyczne, warsztaty muzyczne oraz warsztaty literackie
i teatralne.

Uczestnicy

warsztatów

przygotowali

prace

zaprezentowane

w trakcie

Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Osób Niewidomych i Słabowidzących zorganizowany
Warszawie45.

Euro – Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków
„Pomorze” w Gdańsku

Euro – Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków
„Pomorze” w Gdańsku zostało założone w 1998 roku. Głównym celem Stowarzyszenia,
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zgodnie z nazwą, jest zrzeszenie i działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
szczególnie dzieci i młodzieży, oraz ich bliskich z regionu pomorskiego. Wśród głównych
celów Stowarzyszenia wymienione są m.in. takie działania jak „tworzenie i rozwój kultury
i reaktywowanie folkloru regionalnego w tym Kaszub” oraz „rozwój zainteresowań i hobby”.
Działalność na rzecz uczestnictwa w kulturze beneficjentów owej organizacji skupia się
w dużym stopniu na kulturze regionalnej, w tym wypadku – kulturze kaszubskiej, nie
zapominając jednak o całościowym, twórczym i rozwojowym, udziale w szeroko rozumianej
kulturze. Jednocześnie Stowarzyszenie wspiera działalność własną beneficjentów i ich
zainteresowania, wspierając ich rozwój i dając możliwości do podążania za nimi.
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie (FIRR)
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie jest organizacją
pozarządową typu non – profit, założoną w 2003 roku. Zgodnie ze statutem organizacji
celem jej działania jest „działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz osób
niewidomych i słabowidzących”46. Z misji FIRR wynika, że „Naszą misją jest zapewnienie
równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Zmieniamy prawo.
Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. Promujemy użycie
najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Upowszechniamy wiedzę
o osobach z niepełnosprawnościami”47. Istnieje kilka głównych sposobów za pomocą których
FIRR realizuje tak określone cele. Po pierwsze, jest to działalność ekspercka i wydawnicza.
W ramach działań FIRR przygotowane zostały poradniki, ekspertyzy i raporty dotyczące
działań na rzecz osób niewidomych (np. Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia
dydaktyczne ze studentami z niepełnosprawnością wzroku48 czy Kreowanie wizerunku osób
niewidomych i słabowidzących49). W ramach swojej działalności fundacja wydaje także
czasopismo internetowe dla osób niewidomych Tyfloświat na temat nowoczesnych
technologii wspomagających oraz stronę internetową tyflopodcast.net o podobnej
tematyce. FIRR organizuje również konferencje poruszające zagadnienia związane z sytuacją
osób niewidomych. Po drugie, FIRR realizuje również szkolenia dla osób niewidomych oraz
46
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projekty społeczne na rzecz tej grupy beneficjentów. W znacznej mierze dotyczą one
aktywizacji zawodowej i wspomagania niepełnosprawnych studentów. Część projektów ma
charakter

międzynarodowy

i realizowane

są

z licznymi

partnerami

organizacji.

Podsumowując, chociaż działania FIRR zazwyczaj tylko pośrednio dotyczą sfery kultury, to
jednak jej działalność jest niezwykle cenna ze względu na duże doświadczenie eksperckie
i w monitorowaniu działalność instytucji publicznych.
Fundacja „Jasne Strony” w Warszawie
Fundacja „Jasne Strony” z siedzibą w Warszawie została założona w styczniu 2012
roku. Cele statutowe Fundacji wskazujące na jej kulturowe ukierunkowanie to:
„1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci niewidomych i słabo widzących
2. Integracja różnych środowisk związanych z książką dla niewidomego czytelnika
3. Wspieranie rozwoju wartościowej książki dostępnej dla dzieci niewidomych
4. Promocja w kraju i na świecie wartościowej książki dostępnej dla dzieci
niewidomych
6.

Prowadzenie

wszechstronnej

działalności

w zakresie

rozwoju

dzieci

niepełnosprawnych, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym i opiekuńczo – wychowawczym”50.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie Ogólnopolskiej Wypożyczalni
Książek Dotykowych (http://ksiazkidotykowe.pl) oraz spotkania z autorami, tworzenie
książek dla osób niewidomych, prowadzeniem akcji i kampanii mających na celu
promowanie czytelnictwa wśród dzieci niewidomych i słabowidzących, inicjowanie
i współorganizowanie przedsięwzięć mogących rozwijać zainteresowanie książką dotykową
dla dzieci niewidomych, organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających czytelnictwo
wśród dzieci niepełnosprawnych, organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji,
festynów, imprez integracyjnych i kulturalnych. Podsumowując fundacja Jasne Strony ma

50

http://jasnestrony.org/fundacja/statut-fundacji/

59

bardzo wyraźnie sprofilowaną przestrzeń działania w sferze kultury – kreowanie kapitału
kulturowego z książek dotykowych51.
Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie powstała w roku
1990. Do beneficjentów Fundacji należą osoby z niepełnosprawnością wzroku, zarówno
dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. Jako swoją misję Fundacja określa wszechstronne
działania pomocowe na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w zakresie leczenia,
uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych, oraz wszelką rehabilitację i pomoc
w zakresie doskonalenia zawodowego52.
Wśród wymienionych w statucie fundacji obszarów działalności wskazano między
innymi takie zadania jak „promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury
i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących” oraz „pomoc
osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży
w zakresie (…) rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie”53. Analizując
jednak dostępne sprawozdania roczne z trzech ostatnich lat należy stwierdzić, że działania
w sferze kultury są realizowane w niewielkim stopniu. Na tej podstawie można uznać, że jest
to dość częsty przypadek organizacji, która aby nie zamykać sobie drogi do ubiegania się
o środki na działalność kulturową szeroko określiła swoje cele w statusie, ale w rzeczywistości
działania o charakterze kulturowym nie stanowią ważnego pola działania fundacji.

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w Warszawie

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” z siedzibą w Warszawie
została założona w 2005 roku. Jest to jedna z organizacji pozarządowych, która postawiła
sobie za cel szeroki zakres działań na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku. Do głównych celów
fundacji należą pomoc w wymiarze zdrowotnym, prawnym i edukacyjnym, a także wdrażania
ich i ułatwiania im dostępu do swobodnego życia w społeczeństwie informacyjnym. Wśród
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swoich celów statutowych Fundacja nie wymienia takich, które bezpośrednio miałyby
związek z uczestnictwem osób niewidomych i słabowidzących w kulturze, chociaż wskazuje
jako cel działania polegające na „wspieraniu rozwoju efektywnej samoprezentacji osób
niewidomych i słabowidzących, ułatwianiu niewidomym i słabowidzącym włączania się
w nurt życia społeczeństwa informacyjnego”54. Ze sprawozdań merytorycznych wynika, że
w ostatnich latach działalność o charakterze kulturowym wiązała się przede wszystkim
z publikowaniem pomocy i książek dla osób niewidomych. Między innymi przygotowano
barwno-wypukły atlas Bliżej skarbów kultury zawierający mapę i opisy z najważniejszymi
obiektami kultury polskiej oraz analogicznie przygotowany atlas Bliżej kultury ludowej. Oba
projekty realizowane były z funduszy uzyskanych w ramach konkursów zorganizowanych
przez MKiDN55.

Fundacja „Praca dla Niewidomych” w Warszawie

Fundacja Praca dla Niewidomych została utworzona w 1991 roku decyzją Komitetu
Pomocy Niewidomych w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku, który jest jednocześnie
fundatorem Fundacji. Jej działalność, oprócz realizowania zadań wytyczonych przez wyżej
wymieniony Komitet, skupia się również na realizacji własnych projektów, inicjatyw
i pomysłów, które w pełni dedykowane są osobom niewidomym i słabowidzącym56. Swoje
cele Fundacja definiuje szeroko jako niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,
w szczególności osobom z dysfunkcją narządu wzroku. Wśród podejmowanych działań
według zapisów statutowych, związanych z rozwojem i edukacją kulturową, czy też po prostu
uczestnictwem w życiu kulturowym osób niepełnosprawnych, Fundacja wymienia:
„11. przyczynianie się do polepszenia warunków życia i samorealizacji osób
niepełnosprawnych;
12. współpracę z osobami, instytucjami i jednostkami administracji rządowej
i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, szkołami,
placówkami kultury i sportu w celu zbierania informacji i wymianę doświadczeń w dziedzinie
integracji oraz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych;
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22. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu kultury i turystyki oraz wspieranie
turystyki dla osób niepełnosprawnych”57
Sposobem realizacji celów o charakterze kulturowym są drobne projekty polegające
na przykład na organizacji cyklu wycieczek pod wspólnym tytułem Poznajmy wiślańskie
ogrody albo stworzenie warsztatu rękodzieła dla pracowników Rolniczego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. Zakład ten który zatrudnia 80 osób, w tym 58 osób
niepełnosprawnych pozostaje kluczowym ogniwem działania fundacji. Jest więc to kolejna
organizacja pozarządowa, w której statucie jest mowa o działaniach dotyczących sfery
kultury, ale w rzeczywistości realizowane są one w niewielkim stopniu.

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie skierowana jest do
osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa śląskiego, zarówno dzieci, jak
i dorosłych. Charakter działalności Fundacji jest w dużej mierze pomocowy i skupiony na
organizacji warunków rozwoju dla swoich beneficjentów w obszarach edukacji, leczenia
i rehabilitacji. Sama Fundacja opisuje swoją aktywność jako podejmowaną w dwóch
głównych obszarach: „specjalistycznym systemie opieki nad osobami niewidomymi,
niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem oraz pomocy finansowej i organizacyjnej
w zakresie rehabilitacji narządu wzroku u małych dzieci i młodzieży”58.
Wśród celów statutowych Fundacja wymienia także”

„1. wydawanie książek
2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
3. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
4. pozostała działalność wydawnicza
11. pozaszkolne formy edukacji artystycznej
19. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
20. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych”59
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Podstawowym sposobem realizacji celów statutowych jest między innymi
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy czym, skupiają się w dużym stopniu na
pracy manualnej i artystycznej w zakresie prac wikliniarsko-plastycznych, technicznych, w tym
szycie i kaletnictwo, obróbka i preparowanie dekoracyjne drewna i metalu, również prac
z zakresu tkactwa60.

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” w Warszawie
Fundacja „Szansa dla Niewidomych” została założona w 1992 roku. W statucie
organizacji, wśród wyszczególnionych w Statucie celów Fundacji można znaleźć również takie,
które dotykają sfery uczestnictwa osób niewidomych i słabo widzących w kulturze:
„promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób
niewidomych i słabowidzących”61. W celu realizacji tak postawionego zadania Fundacja
podejmuje następujące określone w Statucie działania: „organizowanie wystaw, festynów,
konkursów i innych imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem,
organizowanie

koncertów

charytatywnych,

aukcji,

festynów

i innych

imprez

integracyjnych”62.
Przykładami konkretnych działań Fundacji nastawionych na zwiększenie dostępu do
kultury osób niewidomych i słabowidzących są takie inicjatywy jak:
 Tydzień filmów z audiodeskrypcją – projekt realizowany w latach 2011 i 2013,
którego celem jest projekcja przeznaczonych zarówno dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
filmów z zastosowaniem metody audiodeskrypcji. Projekt realizowany jest przy wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego63.
 „Digitalizacja unikatowych zbiorów pisanych w alfabecie Brajla” – realizowany
w roku 2010 projekt nosił hasło „Ratunku dla brajlowskiego dziedzictwa kultury”, w ramach
którego unikatowy zbiory biblioteczne Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych
zostały zdigitalizowane i dostosowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Projekt został
60
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sfinansowany dofinansowany dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego64.
 „Wydawnictwo tyflograficzne o architekturze i wnętrzach Pałacu Poznańskich
w Łodzi dla osób niewidomych i słabowidzących” – projekt zrealizowany w roku 2013,
w Łodzi, gdzie jako efekt projektu zostało opublikowany przewodnik dla osób niewidomych
i słabowidzących pt. „Architektura i wnętrza Pałacu Poznańskich w Łodzi”65.
 „Chcemy realizować swoje marzenia!” – Celem projektu realizowanego w latach
2014-2015 było przeprowadzenie dla osób niewidomych i słabowidzących kursów języka
angielskiego oraz kursu komputerowego, których efekt końcowy stanowił międzynarodowy
egzamin językowy oraz egzamin ECDL66.
Podsumowując, można powiedzieć, że intensywna działalność Fundacji „Szansa dla
Niewidomych” nie tylko skierowana jest do odbiorców w różnym wieku i o rożnym
zaawansowaniu niepełnosprawności, ale jest także wszechstronna, wielowymiarowa
i podejmowana na wielu obszarach aktywności. Bierze pod uwagę również potrzeby osób
niewidomych i słabowidzących względem kultury i udziału w kulturze, nie bagatelizując wagi
nowoczesnych technologii i specjalistycznego sprzętu medycznego, a także znaczenia
równouprawnienia

i stwarzania

równych

szans

dla

osób

niepełnosprawnych

i pełnosprawnych.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

Stowarzyszenie „De Facto”, z siedzibą w Płocku, zostało założone w 2006 roku.
Działalność Stowarzyszenia kierowana jest do ogółu osób niepełnosprawnych i wiąże się
z szeroko rozumianą aktywizacją beneficjentów w zakresie społecznym, zawodowym,
szkoleniowym, edukacyjnym, technicznym i informacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem
zatrudnienia osób niepełnosprawnych67.
Wśród celów statutowych Stowarzyszenie nie wyróżnia tych, które wiązałyby się
z działalnością na rzecz uczestnictwa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych
i słabowidzących, w kulturze, czy też wdrażania ich w życie kulturowe. Niemniej w sposobach
realizacji celów statutowych znajduje się punkt mówiący o działalności w kontekście kultury:
64
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„upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie
dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie
biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla
niewidomych, (…) upowszechnianie wśród osób niepełnosprawnych dóbr kultury i sztuki,
w tym organizowanie seansów i spektakli dostępnych dla osób niepełnosprawnych”68.
Z pośród realizowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw kulturowych dedykowanych
osobom niewidomym należy wymienić:
„Festiwal Kultury i Sztuki Dla Osób Niewidomych” – głównym celem festiwalu jest
przełamywanie barier stojących przed osobami z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką
szczególnie filmową. W ramach programu odbywają się pokazy filmowe z audiodeskrypcją.
Festiwal realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego69.
„Niewidzialna Galerię Sztuki dla Osób Niewidomych”: realizowany w latach 20142015 projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma
na celu stworzenie bazy audiodeskrypcji dotyczących najważniejszych dzieł sztuki
w dziedzinie malarstwa, rzeźby i architektury światowej, europejskiej i polskiej. Jak sama
nazwa wskazuje projekt dedykowany jest dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności ze
względu na wzrok70.
Rekapitulując można powiedzieć, że Stowarzyszenie „De Facto” podejmuje istotne
działania mające na celu aktywizację kulturową osób niewidomych. Działania Stowarzyszenia
są wielowymiarowe i wieloaspektowe.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie
Założone w 2000 roku Stowarzyszenie wśród swoich głównych celów wymienia idee
„inicjowania,

upowszechniania,

rozwijania,

integrowania

i realizowania

działań

rehabilitacyjno-edukacyjnych osób z dysfunkcją narządu wzroku”71. Do głównych czynności
i działań realizowanych w zakresie Stowarzyszenia należy promocja rehabilitacji osób
niewidomych i słabowidzących przez organizowanie wystaw, konkursów, festynów oraz
festiwali, dodatkowo Stowarzyszenie zajmuje się testowaniem i promowaniem sprzętu
rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku. Wśród aktywności
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Stowarzyszenia

wymienia

ono

również

popularyzację

wiedzy

na

temat

osób

niepełnosprawnych w zakresie wzroku m.in. przez prowadzenie działalności wydawniczej.
Stowarzyszenie wspiera także procesy mające na celu likwidację barier komunikacyjnych
i architektonicznych ze względu na osoby niewidome i słabowidzące72. Wśród aktywności
Stowarzyszenia mają miejsce działania zakrawające o chęć wspierania udziału osób
niewidomych oraz słabowidzących w kulturze i współtworzenia kultury, związane z plastyką
i pracami technicznymi, w które Stowarzyszenie angażuje swoich beneficjentów. Nie są to
jednak działania regularne.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym

i Niedowidzącym „Nadzieja”

w Radomiu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” zostało
założone w 2006 roku w Radomiu. Swoją działalność Stowarzyszenie kieruje do dzieci
niepełnosprawnych ze względu na wzrok, a misją Stowarzyszenia jest, jak można przeczytać
na jego stronach, „udzielanie wszechstronnej pomocy (…) poprzez tworzenie warunków do
adaptacji beneficjentów do środowiska społecznego”73. Przede wszystkim Stowarzyszenie
angażuje się, jako w jeden ze swoich głównych celów, we wspieranie Ośrodka Szkoleniowo –
Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu. Wśród swoich celów
statutowych Stowarzyszenie uwzględnia także aktywności odnoszące się do działań na rzecz
edukacji, działalności społecznej, kulturalnej, informacyjnej, charytatywnej, opiekuńczej dla
dzieci, studentów, młodzieży i dorosłych. Ze sprawozdań merytorycznych można się
dowiedzieć, że na przykład w 2014 roku podjęto następujące formy działań w zakresie
aktywizacji kulturowej: Konkurs Piosenki Integracyjnej „Śpiewajmy razem”; konkurs
plastyczny „Tworzymy książeczkę dotykową”; „Piknik z plastyką”; „Mikołaj”; wycieczka do
Sandomierza”74.
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Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
w Warszawie

Stowarzyszenie „Tęcza” zostało założone w roku 1990 i prowadzi działalność
w zakresie wykrywania niepełnosprawności wzrokowej, kompleksowej opieki dla swoich
beneficjentów oraz edukowania na temat dróg i sposobów pracy z dziećmi niewidomymi oraz
ich rehabilitacji. Wśród celów statutowych Stowarzyszenie wymienia głównie te związane
z pomocą zdrowotną i socjalną, terapeutyczną, zarówno dla bezpośrednio poszkodowanych
niepełnosprawnością jak i ich rodzin i bliskich. Uwzględnione zostają także cele dotyczące
kwestii sytuacji społecznej i funkcjonowania w życiu codziennym i obywatelskim osób
niewidomych. Wśród działań mających pomagać swoim beneficjentom uczestniczyć w życiu
kulturalnym, wdrażać ich w nie i aktywizować, Stowarzyszenie jako jeden z celów
statutowych uwzględnia75: „nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci
i osób, przede wszystkim niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami (…) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnienie kultury
i sztuki

osób

niewidomych

i słabowidzących,

w tym

osób

ze

sprzężonymi

niepełnosprawnościami”76.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje według planu zawartego w statucie, to znaczy
poprzez uczestnictwo i współtworzenie placówek edukacyjnych, w tym szkół niepublicznych,
przedszkoli i różnych typów ośrodków rehabilitacyjno-szkoleniowych, wszelkiego rodzaju
poradnictwo z zakresie zdobywania umiejętności zawodowych i społecznych. Wśród
aktywności związanych z szeroko rozumianą działalnością kulturową Stowarzyszenie
wymienia w statucie:
 organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, i prowadzenie innych form,
usprawnienia fizycznego dzieci, osób niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin
 organizowanie wystaw, konkursów, i innych imprez kulturalnych związanych
z twórczością osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, słabowidzących i ze
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sprzężonymi niepełnosprawnościami, promowanie, rozpowszechnianie wiedzy na
temat ich twórczości
 organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez
integracyjnych
 współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych77.

Stowarzyszenie w ramach swej działalności realizuje projekt Pracowni Ceramicznej
„Tęcza”, gdzie osoby niewidome i słabowidzące biorą udział w tworzeniu dzieł plastycznych
i technicznych, z dużym naciskiem na ćwiczenie motoryki małej i pracy manualnej, mającej na
celu stymulację i usprawnianie umiejętności, a także – poprzez sztukę – wyrażanie swoich
emocji i uczuć. Prace wykorzystywane są później w specjalnej Galerii, można je również
nabyć, finansowo wspierając jednocześnie działalność całej organizacji78.

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika zostało założone 1998 roku i ma swoją
siedzibę w Warszawie. Działalność owej organizacji została zainicjowana przez miłośników
Edwina Kowalika, a jej głównym założeniem było wspieranie i upowszechnianie aktywnego
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze muzycznej Organizacja ma na celu wspieranie
zarówno zespołów muzycznych jak i indywidualnych artystów, kompozytorom, ze wszystkich
kategorii muzycznych. Główną misją Towarzystwa jest dbałość o kształcenie osób
utalentowanych muzycznie, bez względu na ich niepełnosprawność, dostosowując do nich
materiały dźwiękowe i nutowe a także upowszechniając interesujące imprezy artystyczne79.
Wśród celów statutowych Towarzystwo wymienia: „1. prowadzenie działalności edukacyjnej
i kulturalnej

wśród

dzieci

i dorosłych,

w szczególności

na

rzecz

środowiska

niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych 2. działalność na rzecz integracji społecznej
niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym 3. obejmowanie opieką
w szczególny sposób osób niewidomych, kształtujących się muzycznie i prowadzących
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działania muzyczne”80.

Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez następujące formy działania wymienione
w statucie:
„a) organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych, czyli koncerty, konferencje,
seminaria, szkolenia, wykłady, warsztaty, turnusy rehabilitacyjne,
b) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, czasopism, materiałów
edukacyjnych i nut,
c) dokonywanie tłumaczeń materiałów szkoleniowych i książek,
d) digitalizacja i archiwizacja zbiorów nutowych i tekstowych
e) opracowanie specjalistycznego oprogramowania dla osób niepełnosprawnych
f) udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym zdobywającym wykształcenie lub
podnoszącym kwalifikacje
g) pomoc niepełnosprawnym artystom i ich zespołom artystycznym w zakupie
instrumentów muzycznych i innego niezbędnego wyposażenia
h) udzielanie informacji o istniejących formach działalności artystycznej i edukacyjnej
w środowisku niepełnosprawnych i promowanie ich
i) działalność związana z projekcją filmów
j) utrwalenie i promocja dorobku niepełnosprawnych artystów”81.

Na swojej stronie internetowej członkowie towarzystwa tak opisują swoje działania:
„Promujemy twórczość niewidomych muzyków – profesjonalistów i amatorów, organizując
koncerty i utrwalając ich muzyczny dorobek w postaci nagrań. Wspieramy kształcenie
muzyczne niewidomych dzieci i młodzieży. Wydajemy pismem brajla nuty i podręczniki
muzyczne. Zbieramy informacje o życiu i twórczości niewidomych muzyków. W latach 20022009 wydaliśmy w wersji brajlowskiej i elektronicznej 31 numerów kwartalnika pt. „Nowy
Magazyn Muzyczny” wraz z brajlowskim Dodatkiem nutowym”82.
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Podsumowując należy stwierdzić, że Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika jako
jedno z nielicznych działających na rzecz osób niewidomych nastawione jest stricte na
działalność artystyczną i kulturową.

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach dedykuje swoją działalność osobom
ociemniałym, niewidomym i słabowidzącym, aby zapewnić im wszechstronną opiekę pod
względem wychowania i rehabilitacji, a także wsparcia duchowego i religijnego. Jest to
organizacja działająca przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża, co sprawia, że charakter organizacji jest mocno nacechowany religijnie. Działalność
organizacji skupia się na wsparciu swoich beneficjentów od najmłodszych lat, wspierając ich
rozwój, dbając o edukację i umożliwiając im rehabilitację. Wychowankowie objęci są
rehabilitacją wzroku (słabowidzący), nauką orientacji przestrzennej, rehabilitacją ruchową,
hipoterapią, muzykoterapią. Ponadto w Laskach prowadzony jest dom dla dzieci
głuchoniewidomych83.
Wśród celów działalności Towarzystwo wymienia także działania związane
z zaangażowaniem należących do niego członków w aktywne życie kulturalne, wśród
których – jako środki realizacji celów statutowych wymienia: „a. biblioteki, wypożyczalnie
książek

i czytelnie,

b.

wydawnictwa

książek

i czasopism

dla

niewidomych

oraz

o problematyce tyflologicznej, c. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności
zawodowej, d. imprezy kulturalne i rozrywkowe zarówno dla niewidomych, jak i z udziałem
niewidomych, e. wytwarzanie pomocy edukacyjnych”84.
Towarzystwo

Opieki

Nad

Ociemniałymi

w Laskach

Warszawskich

prowadzi

długofalowe, istotne działania na rzecz aktywizacji kulturowej swoich podopiecznych, które
są uzupełnieniem działalności edukacyjnej. Istotne znaczenie ma zwłaszcza działające przy
Towarzystwie Ognisko Muzyczne do którego, według informacji ze Sprawozdania za rok 2014
rok, uczęszcza ponad 100 osób. Uczą się one grać na takich instrumentach jak fortepian,
perkusja, trąbka, flet, akordeon czy organy i gitara basowej. Prowadzone są też zajęcia ze
83
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śpiewów chóralnych, muzykoterapii i emisji głosu. Oprócz tego prowadzone są zajęcia
w ramach Studium Muzyki Kościelnej. O intensywności zajęć świadczy to, że „w II półroczu
miało miejsce 26 wydarzeń w Szkole Muzycznej. Wyjeżdżaliśmy poza Laski ośmiokrotnie.
W Ośrodku występowaliśmy 18 razy”85. Inną formą działalności kulturowej jest prowadzenie
biblioteki gromadzącej, syntezującej i udostępniającej informacje tyflologiczne oraz materiały
audiowizualne.
Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA
Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA powstała w 2010 roku, aby,
jak można przeczytać na jej stronie internetowej: „propagować tą technika na Dolnym Śląsku
oraz w całej Polsce. Chcemy wyjść naprzeciw osobom niewidomym i poprzez swoją
działalność – umożliwić ludziom z dysfunkcją wzroku odbieranie sztuk wizualnych takich jak
teatr, kino, malarstwo, a także ułatwić poruszanie się po przestrzeni publicznej, poprzez
tworzenie audioprzewodników”86.
Wciągu pięciu lat działalności członkom organizacji udało się zrealizować wiele działań
mających na celu przełamać bariery w dostępie do kultury osobom niewidomych. Przez
pracowników Za pomoc techniki audiodeskrypcji udostępniane zostały oprócz licznych
filmów także koncerty (Orange Warsaw festiwal) czy sztuki teatralne (Dziady w Teatrze
Polskim) oraz prowadzone są warsztaty przygotowywania audiodeskrypcji oraz szkolenia dla
młodzieży nauczycieli czy instytucji kultury. Fundacja nie tylko przystosowuje ogólnodostępne
wydarzenia na potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku i przygotowuje zupełnie nowe
wydarzenia uwzględniające potrzeby tej grupy. Taki charakter ma Festiwal Wyobraźni,
w trakcie którego prezentowane są klasyczne polskie obrazy filmowe oraz Warsztaty
Wyobraźni – Bajka bez Barier w trakcie których przez dwa tygodnie młode osoby
z dysfunkcjami słuchu stworzyły ścieżkę dźwiękową a młodzież z dysfunkcjami wzroku
przygotowała scenografię i postacie poszczególnych bohaterów bajki o zwierzętach na
podstawie wierszy Jana Brzechwy87.
Fundacja Katarynka wyróżnia się także prężnością pod względem pozyskiwania
środków na swoje działania od instytucji zewnętrznych oraz współpracą z licznymi
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podmiotami, takimi jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum
Kultury,

Województwem

Dolnośląskim,

Miastem

Wrocław,

Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji)sób Niepełnosprawnych, studiami filmowymi, a nawet takie kluby sportowe jak
Śląsk Wrocław czy Legia Warszawa. Dzięki tej współpracy organizowane są różne projekty
społeczne:
 Adapter. Filmoteka bez barier. Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących. Jak
piszą autorzy projektu na stronie internetowej: „Adapter to pierwsze na świecie kino w sieci
stworzone dla niewidomych i niesłyszących odbiorców. Jest to autorski projekt Fundacji
KATARYNKA”88. Planuje się, że w 2016 roku na portalu dostępne będzie za pośrednictwem
Internetu (http://www.adapter.pl/) za darmo ponad 100 filmów z audiodeskrypcją oraz
napisami dla niesłyszących. Sam nowatorski projekt sfinansowany jest ze środków uzyskanych
w ramach dofinansowania PFRON.
 Rozwinięciem tego projektu są działania nazwane Adapter w szkole, którego celem
jest udostępnienie filmów z audiodeskrypcją dla młodzieży oraz zaangażowanie ośrodków
szkolno-wychowawczych w edukację filmową. Ze względną na ogólnopolski charakter tego
stricte kulturowego, innowacyjnego projektu wydaje się, że może on stanowić wzór dla
innych działań skierowanych do osób z dysfunkcjami sensorycznymi.

Fundacja „Klucz” na rzecz Edukacji i Upowszechniania Czytelnictwa Osób
Niewidomych i Słabowidzących
Fundacja „Klucz” została założona w 2005 roku. Zgodnie ze Statusem „Celem Fundacji
jest wspieranie edukacji i czytelnictwa wśród osób niewidomych, słabowidzących
i dyslektyków. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
 prowadzenie Krajowej Biblioteki Książki Cyfrowej dla niewidomych, słabowidzących

i dyslektycznych,
 współpracę z ośrodkami szkolno-wychowawczymi, szkołami publicznymi

i niepublicznymi na wszystkich poziomach nauczania oraz innymi instytucjami
oświatowymi,
 pozyskiwanie środków na działalność statutową,
88
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 produkcję i dystrybucję książek multimedialnych,
 digitalizację książek drukowanych i mówionych,
 upowszechnianie nowoczesnych technologii wyrównujących szanse osób

niepełnosprawnych w dostępie do dóbr kultury, nauki i oświaty,
 szkolenia dla instytucji oraz osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 szkolenia osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z nowoczesnych

technologii wspierających dostęp do informacji,
 prowadzenie internetowego serwisu promującego edukację

i nowoczesne

technologie wspierające osoby niepełnosprawne,
 inne formy wspierania osób niepełnosprawnych”

89

.

Z okazji dziesięciolecia istnienia Fundacji jej osiągnięcia zostały podsumowane
w artykule zamieszczonym na stronie internetowej: W ciągu dziesięciu lat udało się nam
wydać 230 tytułów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Płyty z książkami przekazywaliśmy stu
bibliotekom na terenie całego kraju obsługującym osoby niepełnosprawne wzrokowo,
bibliotece prowadzonej przy polonijnym domu opieki społecznej „Copernicus Lodge”
w Kanadzie oraz Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Narodowej. Około czterdzieści procent
nakładu lektur szkolnych przekazywaliśmy do jedenastu ośrodków szkolno-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem (…). Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasza
Fundacja jako jedyna w Polsce wydaje książki dla niewidomych i słabowidzących w pełnym
formacie DAISY, czyli w uniwersalnym formacie, stosowanym na całym świecie. (…)W 2008
roku rozpoczęliśmy realizację kilkuletniego zadania, którego celem jest wydanie
w standardzie

DAISY

(…)

wszystkich

lektur

szkolnych

dla

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych, według wykazu zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem MEN.
(…)W ciągu dziesięciu lat Fundacja Klucz podejmowała również inne formy działalności na
rzecz niewidomych i słabowidzących (…) Pod wspólnym tytułem „Klucze do samodzielności”
zamieściliśmy dwadzieścia artykułów popularyzujących problematykę tyflologiczną. Od
stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy zamieszczanie cyklu artykułów „Z laską przez tysiąclecia”
traktujących o losach niewidomych w różnych okresach historycznych, o rozwoju rehabilitacji
osób niewidomych i słabowidzących, o rozwoju stowarzyszeń i instytucji działających na ich
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rzecz oraz o innych zagadnieniach rozwoju świadomości środowiskowej”90. Należy więc
uznać, że znaczna część Fundacja „Klucz” reprezentuje ten nieliczny typ organizacji
działających na rzecz niewidomych, które zajmują się przede wszystkim sferą kultury
i wyspecjalizowały się w jednym obszarze działań (promocja czytelnictwa).

Stowarzyszenie

Śpiewacze

„Lira”

Niewidomych,

Słabowidzących

i Innych

Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” zostało założone w 2003 roku w Ostrowie
Wielkopolskim na bazie działającego od 1976 roku przy lokalnym kole PZN Zespołu
Artystycznego „Lira”. Istotą działalności Stowarzyszenia jest wspieranie funkcjonującego
w jego ramach Chóru (liczącego około 40 osób) wykonującego pieśni religijne, ludowe,
patriotyczne i biesiadne. Chór od lat prowadzi intensywną działalność koncertową w kraju
i zagranicą uświetniając także wydarzenia organizowane przez i dla społeczności osób
niewidomych (np. dzień białej laski). Oprócz tego członkowie Chóru biorą udział
w warsztatach muzycznych91. Różne przedsięwzięcia chóru są finansowane m.in. z funduszy
uzyskanych od MKiDN, PFRON oraz władz lokalnych. Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” jest
wyjątkową organizacją z tego względu, że promuje aktywne uczestnictwo osób niewidomych
w kulturze.

Fundacja Kultura bez Barier

Działalność Fundacji Kultury bez Barier rozpoczęła się w 2008 roku jako kontynuacja
projektu „Poza Ciszą i Ciemnością”92, który był jednym z wielu realizowanych przez Fundację
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i miał na celu przybliżenie świata kultury artystycznej osobom
z wadami narządów wzroku i słuchu. Twórcom tego przedsięwzięcia przyświecała idea
powszechnego dostępu do dóbr kultury, która nie była należycie spełniona w przypadku osób
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niepełnosprawnych93. Projekt koncentrował się przede wszystkim na takich działaniach, które
miały przybliżać świat sztuki głuchym tak, aby mogli oni doznawać go w podobny sposób, jak
osoby bez podobnej dysfunkcji. Tak postawiony cel realizowano między innymi poprzez
następujące działania:
 wykonanie adaptacji w 7 muzeach: Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek
Królewski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum
Pomorza Środkowego w Słupsku, Fabryka Schindlera Oddział Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie oraz w Domu Spotkań
z Historią;
 opracowanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do 41 filmów;
 wykonanie audiodeskrypcji i napisy do 16 wydanych i dostępnych w ogólnej
sprzedaży filmów na DVD, m.in. do „Dziewczynki w trampkach” w reż. Haify AlMansour, „Wypełnić pustkę” w reż. Ramy Burhstein„ i „Obławy” w reż. Marcina
Krzyształowicza;
 wykonanie audiodeskrypcji do filmu „Chce się żyć” w reż. Macieja Pieprzycy. Tytuł
ten był drugim w Polsce przykładem filmu z audiodekskrypcją, który trafił do
dystrybucji kinowej w całym kraju.
 opatrzyć audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących zarejestrowane i wydane na
DVD występy Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.
Fundacja Kultura bez Barier współpracuje z Fundacją na Rzecz Rozwoju
Audiodeskrypcji „Katarynka” w pracach nad przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami
sensorycznymi portalem filmowym dla Adapter.

„Mis-Kon”

Małopolskie

Integracyjne

Stowarzyszenie

Kulturalno-Oświatowe

Niewidomych

Według danych z bazy organizacji pozarządowych Małopolskie Integracyjne
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych powstało w 2014 roku. W statusie
Stowarzyszenia określono, że jednym z celów działania jest „Rozwój i popularyzacja kultury
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i oświaty,

kultury

fizycznej,

sportu,

rehabilitacji

i turystyki

w środowisku

osób

niepełnosprawnych i niewidomych” oraz wskazano, że sposobami realizacji celów jest między
innymi „9) Promowanie twórczości artystycznej; 10) Organizowanie wystaw; 11) Wyjazdy na
konkursy i przeglądy teatralne; Wieczorki literackie i występy artystyczne; Warsztaty
artystyczne: -plenery, rzeźba w drewnie, malarstwo, glina, linoryt, tkactwo; 7) Prowadzenie
działalności

wydawniczej

i utrzymywanie

wynikającej

krajowych

z celów

i zagranicznych

Stowarzyszenia;
kontaktów

8)

Nawiązywanie

kulturalno-oświatowych

i sportowych”94. Na podstawie analizy stron internetowej można dojść do wniosku, że
Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim organizacją rajdów krajoznawczych (także na
tandemach) dla podopiecznych, ale organizowane są też wyjścia do teatru. Organizacja
prowadzi także pogotowie biblioteczne i w jego ramach pomaga wyszukiwać i wypożyczać
książki.

Fundacji Niewidomi na Tandemach

Idea stworzenia Fundacji jest wynikiem realizacji w 2013 roku społecznego projektu
Tandemowej Wyprawy Niewidomych od źródeł Wisły do ujścia. To przedsięwzięcie
zapoczątkowało działania w celu instytucjonalizacji mającej przyczynić się do realizacji
kolejnych projektów łączących aktywny wypoczynek ze zwiedzaniem oraz integracją
społeczną. Fundacja zarejestrowana jest w Malborku, ale działają w niej osoby z różnych
stron kraju. Udało się im zorganizować różne rajdy oraz zdobyć w konkursie środki na
organizacje takich projektów jak:
 „Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski. Integracja społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem w dostępie do kultury”. Projekt jest realizowany w 2015 roku ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Fundacji Niewidomi na
Tandemach. Specjalni na potrzeby projektu przygotowana została publikacja 60 Pomników
Historii Polski Przewodnik po polskim dziedzictwie narodowym, dostępny dla osób
niewidomych i słabo widzących wydrukowana w piśmie punktowym Braille’a wraz
z tyflografikami oraz w druku powiększonym dla osób słabo widzących. Chętni mogą
rozwiązać dostępny na stronie internetowej test z pytaniami dotyczącymi kwestii
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poruszanych w książce. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowany został rajd szlakiem
pomników historii wiodący między innymi przez Gdynię, Sopot, Gdańsk, Tczew, Pelplin
Gniew, Chełmno i Toruń95.

PODSUMOWANIE ANALIZY NGO

Zasadniczo ze względu na typ działalności można wyróżnić trzy rodzaje organizacji
działających na rzecz osób niewidomych. Pierwszą grupę stanowią organizacje prowadzące
wielowymiarową, różnorodną działalność na rzecz niewidomych. Przede wszystkim zajmują
się one rehabilitacją, aktywizacją zawodową i pomocą socjalną oraz prawną. Często są to
organizacje działające w jednym mieście albo zrzeszające uczniów i ich rodziców oraz
absolwentów szkół kształcących osoby niewidome. Do tej grupy należy największa liczba
organizacji, w tym zdecydowanie największa organizacja – PZN, którego istotna cześć
działalności odbywa się na poziomie lokalnym, w ramach kół terenowych. Do drugiej grupy
zaliczyć można również organizacje zajmujące się wszechstronną działalnością na rzecz osób
niepełnosprawnych, z której również korzystają osoby niewidome. Do drugiej grupy należą
zrzeszające osoby niewidome organizacje o charakterze sportowym i turystycznym (np.
Fundacja Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura” czy Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy
Niewidomych i Słabowidzących „Pionek” i Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących
„Karolinka” w Chorzowie oraz). Trzecią grupę stanowią organizacje o charakterze kulturowym
(„Mis-Kon” Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych,
Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych,
Fundacja „Klucz” na rzecz Edukacji i Upowszechniania Czytelnictwa Osób Niewidomych
i Słabowidzących). Organizacji, które można zaliczyć do ostatniej grupy jest zdecydowanie
najmniej. Nie znaleziono też informacji o istotnych działaniach i projektach na rzecz animacji
kulturalnej osób niewidomych realizowanych przez organizacje pozarządowe działających
w sferze kultury (niespecjalizujące się w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych).
Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek, że w przypadku
większości organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych kwestie

95

https://docs.google.com/forms/d/139pBg5RtKJhImtvJ8pz7sG2pZ5dOWlwN6xduVanhuoI/viewform?c=0&w=1

77

kulturowe mają charakter drugorzędny albo wręcz marginalny. Niewielka liczba i mały zasięg
działań mających na celu aktywizację kulturową osób niewidomych cechuje zazwyczaj
organizacje, które jako jedno z licznych pól swojej aktywności wymieniły działania
o charakterze kulturowym. Można przypuszczać, że w przypadku znacznej części tych
organizacji pozarządowych zapis w statucie o działaniach na rzecz przełamywania barier
i zwiększenia uczestnictwa w kulturze zapisany został niejako na zapas, aby nie zamykać
sobie drogi do ewentualnego uczestnictwa w projektach i konkursach grantowych tego
rodzaju. Jeżeli jednak organizacje z pierwszej grupy podejmują jakieś działania o charakterze
animacji kulturowej to najczęściej są to warsztaty garncarskie albo inne zajęcia manualne,
które stanowią część procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Drugą formą promowania
uczestnictwa w kulturze wśród członków tych organizacji wiąże się z zazwyczaj skromnym
programem artystycznym przygotowywanym z okazji świąt, rocznic, spotkań i uroczystości
okolicznościowych (np. dzień białej laski, gwiazdka). Stosunkowo rzadko organizowane są
wspólne wyjścia do instytucji kultury czy inne formy wspólnego korzystania z treści kultury
wysokiej. Mało jest też na przykład wydarzeń artystycznych angażujących niewidomych
artystów. Trzecią formą działania są wycieczki integracyjne mające wymiar kulturowy w tym
sensie, że odwiedza się miejsca ważne ze względu na dziedzictwo narodowe i historię
kultury. Ten rodzaj przełamywania barier kulturowych ma największe znaczenie wśród
drugiej grupy organizacji, czyli wśród organizacji o charakterze sportowo-turystycznym.
Natomiast w trzeciej grupie, wśród organizacji działających z założenia na polu kultury,
działalność statutowa rzeczywiście dotyczy stricte różnych obszarów aktywizacji kulturowej –
promocji czytelnictwa, kultury muzycznej oraz udostępniania zdygitalizowanych tekstów
kultury audiowizualnej. Podsumowując zakres i różnorodność działań w sferze kultury ma
charakter ograniczony.
Na marginesie można też dodać uwagę odnoszącą się do organizacji wpisanych do
ministerialnego Wykazu organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji,
których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Na
potrzeby analizy przyjęto założenie, że są to organizacje wiodące, rozpoznawalne
w środowisku. Jeżeli tak rzeczywiście jest to wyłania się taki obraz, w którym tak naprawdę
tylko kilku organizacji rzeczywiście aktywnie i wielowymiarowo działających na rzecz
środowiska osób niewidomych na szeroką skalę, na poziomie ponad lokalnym. W wykazie
bowiem funkcjonują takie organizacje, których zasięg jest wyłącznie lokalny, a aktywność
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bardzo ograniczona. Być może taka ocena wynika z niedostatecznego wykorzystania
Internetu jako medium komunikacji przez część organizacji. Wskazuje się na możliwości
tyfloinformatyki i rozwój technologii umożliwiających korzystanie z komputera osobom
niewidomym,

ale

na

podstawie

analizowanych

stron

internetowych

organizacji

pozarządowych należy stwierdzić, że to wciąż możliwość potencjalna. W niemal 1/4
przypadków strony internetowe badanych organizacji w ogóle nie funkcjonują. W części
przypadków

strony

internetowe

nie

są

zaprojektowane

zgodnie

z wytycznymi

tyfloinformatyki i nie zawierają ułatwień dla osób słabowidzących. Czasami pojawia się
wrażenie, że niektóre witryny nie są realizowane w ogóle z myślą o niewidomych
internautach. Również częściej niż w pojedynczych przypadkach pojawiają się jedynie
podstawowe informacje o organizacji, ale nie ma już wiadomości o bieżącej działalności
i innych aktualizacji takich jak na przykład roczne sprawozdania. Podsumowując tylko
nieliczne organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niewidomych
prowadzą przemyślaną, konsekwentną politykę informacyjną za pośrednictwem Internetu.
Różne mogą być przyczyny małej aktywności na polu kulturowym i informacyjnym
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych. Najważniejsze jednak
jest to, aby nie przyjąć najprostszego rozwiązania, że wynika to po prostu z braku chęci.
Przyczyną może być natomiast krótki okres działalności wielu organizacji i związany z tym
brak doświadczenia, a także brak środków oraz zasobów ludzkich do stworzenia
profesjonalnej strony internetowej oraz zrealizowania dużych przedsięwzięć o charakterze
kulturowym. Wiele organizacji skupia się na kluczowych celach swojej działalności, do
których nie należą te wymienione przed chwilą. Z tych względów kluczową rolą jest wsparcie
ze strony instytucji państwowych. Ostatecznie rozwój kultury i dbanie o kultywację wartości
i dziedzictwa narodowego jest istotnym zadaniem państwa. Takie wsparcie może mieć
różnorodny charakter – od specjalnych programów grantowych na rzecz promocji kultury
wśród osób niewidomych i w ogóle niepełnosprawnych po mobilizowanie za pomocą
różnego rodzaju zachęt administracyjnych lokalnych ośrodków kultury do działań na rzecz tej
grupy osób.
Należy też zauważyć pozytywne zmiany jeżeli chodzi o działalność trzeciego sektora
na rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych. Od początku XXI wieku istotnie zwiększa
się znaczenie projektów jako formy prowadzenia działalności społecznej. Wzrost
popularności projektów wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, ta forma finansowania
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działalności społecznej jest stosowana na szeroką skalę w strukturach Unii Europejskiej.
W związku z tym, wraz z integracją Polski ze strukturami europejskimi, pojawiły się
możliwości uzyskania środków finansowych na pokrycie działalności projektowej na skale
zdecydowanie większą niż wcześniej. Po drugie, ze względu na transparentność (tryb
konkursowy przyznawania środków) organy administracji publicznej zaczęły w większym
stopniu ogłaszać konkursy na projekty mające zapewnić realizację zadań publicznych. Po
trzecie, wzrosła liczba instytucji zagranicznych przyznających fundusze na realizację
projektów różnego rodzaju (np. Norweski Mechanizm Finansowy, Open Society Institute). Po
czwarte, metoda projektów stała się w Polsce dobrze znaną i wiele organizacji wypracowało
standardy zarządzania projektami oraz poszukiwania środków na ten typ działalności.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy w ostatnim czasie prowadzonych jest coraz
więcej projektów. Tych dużych, długofalowych i międzynarodowych projektów jest wciąż
stosunkowo mało, chociaż sytuacja w ostatnim czasie zaczęła się zmieniać. Najważniejsze
jest to, że pojawiają się projekty o charakterze innowacyjnym, które mogą w długotrwały
sposób przeobrazić uczestnictwo osób niewidomych w kulturze w skali ogólnopolskiej (np.
projekt Adapter koordynowany przez Fundację Katarynka). Nie należy pomijać również
znaczenia projektów mniejszych, przyczynkarskich, takich jak publikacja atlasów czy książek
dla osób niewidomych. Trzeba pamiętać, że środki uzyskiwane w poszczególnych konkursach
przeznaczone były nie tylko dla osób niewidomych, co de facto pokazuje, że mają one
wartość dla całej kultury. Jednak należy również zdawać sobie sprawy, że projekty społeczne
ze względu na swoją akcyjność, jednorazowość, określony okres trwania (najczęściej rok albo
dwa) nie powinny być jedynym sposobem funkcjonowania, a raczej uzupełnieniem działań
podstawowych.
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2.5 Przemiany sytuacji osób niewidomych w Polsce po 1989 roku – synteza

Rok 1989 stanowi istotną cezurę w najnowszej historii Polski. Sekwencja wydarzeń
politycznych obejmująca rokowania Okrągłego Stołu, częściowo wolnych wyborów 4 czerwca
i niespodziewanego powołania pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego
premiera Tadeusza Mazowieckiego miała ogromne konsekwencje. Nie tylko na poziomie
politycznym załamał się funkcjonujący reżim i rozpoczął proces demokratyzacji, ale głęboką
przemianę przeszedł też system gospodarczy, gdzie centralnie sterowana i niemal w pełni
znacjonalizowana gospodarka planowa z dnia na dzień zastąpiona została zasadami
kapitalizmu, i radykalnie zmieniła się sytuacja materialna, społeczna i kulturowa ludzi
(wolność słowa, zmiana sytuacji mniejszości, etc.). Głębokie przemiany w mniejszym lub
większym stopniu odczuły wszystkie grupy społeczne. Wiele konsekwencji transformacji
dotknęło także osoby niewidome. W tym rozdziale omówione zostały najważniejsze zmiany,
które nastąpiły po 1989 roku i zostały przez ekspertów znających sytuację osób niewidomych
uznane za istotne. Zgodnie z założeniami projektu najbardziej interesujące są przemiany
uczestnictwa osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym, ale jak wynika z zebranego
materiału badawczego, przywołane wzory uczestnictwa w kulturze silnie powiązane są
z szerszymi przemianami i dlatego zastosowano tu ujęcie całościowe, pozwalające na szerszy
ogląd tej problematyki.
Na podstawie przeprowadzonych rozmów można wyróżnić kilka poziomów przemian
o zróżnicowanym znaczeniu. Czasami obszary te zachodzą na siebie i są od siebie zależne,
a czasami nie. Niemniej jednak łączne omówienie ich wszystkich pokazuje, jak zmieniła się
sytuacja niewidomych w ostatnim ćwierćwieczu. Pierwszą sferą przemian przywoływaną
przez ekspertów w wielu rozmowach jest spektrum postaw wobec osób niewidomych.
Często dostrzegano, że przez ostatnie 25 lat nastąpiły zdecydowanie pozytywne zmiany
i zmniejszyła się rola stereotypów, a nastawienie do osób niewidomych polepszyło się. Jak to
ekspresyjnie ujął jeden z informatorów: Po pierwsze, na pewno nastawienie społeczeństwa
się zmieniło i niewidomy to już nie jest ten z harmonią, w lenonkach i laską pod kościołem,
jako osoba żebrząca, bo taki stereotyp występował wtedy. Jednocześnie wskazywano jednak,
że wciąż jeszcze różne uprzedzenia i stereotypy istnieją. Ten sam informator stwierdził:
Mamy dość duży projekt zawodowy (…) i jak my ich [osoby niewidome – red.] posyłamy
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potem w różne miejsca do pracy, to ludzie mówią, matko jedyna, wie pani co, on taki ślepy,
ale on jest świetny w tych różnych rzeczach. Bo znowu myślimy, ślepy, to będzie chodził
z białą laską. To już nie te czasy myślenia. Ale też ja się ludziom nie dziwię, no skąd mają
wiedzieć? (…) My ciągle w stereotypach pewnych siedzimy. Niektórzy eksperci jeszcze
wyraźniej akcentowali to, że wciąż istnieją uprzedzenia i zafałszowane, uproszczone
wyobrażenia o niewidomych i postulowali konieczność realizacji działań edukacyjnych
w szkołach oraz kampanii medialnych.
Przemiany postaw wobec niewidomych obejmowały także osoby bliskie, rodzice i inni
członkowie rodzin osób niewidomych. Wcześniej, podobnie jak w przypadku opiekunów
osób
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niepełnosprawnościami,

częściej
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emocja

wstydu.

Niepełnosprawność bywała traktowana nawet jako domniemana kara za grzechy
i w konsekwencji członkowie rodziny sami ograniczali obecność niewidomych w przestrzeni
publicznej. Jeden z informatorów, osoba zaangażowana w prace organizacji pozarządowej
działającej na rzecz osób niewidomych, sam będący osobą słabowidzącą i absolwentem
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie przy ulicy Tynieckiej, tak opisał te przemiany: rodzice jakby mają też większą
śmiałość pokazywać swoje dzieci, że to są nasze dzieci, normalne dzieci. Na przykład,
nauczyciele z Tynieckiej opowiadają, że jeszcze 30 lat temu były dzieciaki chowane, po prostu
ukrywane. Teraz tak nie ma, teraz jak ktoś ma niepełnosprawne dziecko, to szuka pomocy na
zewnątrz. A kiedyś bywało tak, że jak ktoś miał niepełnosprawne dziecko, to unikał ludzi.
Drugi poziom, na którym dostrzec można zmiany dotyczy przemian instytucjonalnych,
obserwujemy też w innych podmiotach publicznych. Informatorka zajmująca się pomocą
studentom z niepełnosprawnościami, w tym niewidomym, tak opowiadała o początkach
swojej pracy: Pamiętam, jak zaczynałam, chyba w 1998 roku, i poszłam właśnie na
uniwersytet, kiedy odbywały się egzaminy wstępne – a nie było wtedy jeszcze BON-ów, czyli
biur obsługi niepełnosprawnych i pełnomocników do spraw studentów niepełnosprawnych –
z prośbą o zmianę egzaminów [dla niewidomego kandydata] z pisemnego na ustny.
Zapytałam, czy istnieje taka możliwość i padła odpowiedź od jednego z dziekanów, że jak jest
inteligentny, to sobie poradzi. No a jak sobie poradzi z pisemnym egzaminem, gdzie nie może
wziąć ze sobą lektora? Więc rzeczywiście, i tu mówię o osobach wykształconych, zmieniła się
też wiedza, kto to jest ten niewidomy. I nie mówię tylko o osobach, które nie wiedzą, ale też
o tych, które powinny mieć pojęcie. Przywołany cytat dowodzi, że zmiany na poziomie
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społecznym były powiązane ze zmianami instytucjonalnymi. Anegdotka o cynicznym
stosunku dziekana pod koniec XX wieku miała taką wymowę, ponieważ obecnie taka
postawa funkcyjnego pracownika uczelni jest nie do pomyślenia. Nie bez znaczenia w tym
kontekście jest rola specjalnych instytucji powołanych do asystowania osobom z różnymi
niepełnosprawnościami, w tym niewidomym, takie jak biura obsługi niepełnosprawnych na
uczelniach, które uświadamiały pracowników, mobilizowały do określonych działań i dążyły
do zwiększenia dostępności różnych uczelnianych podmiotów.
Zmiany instytucjonalne zachodzące po 1989 roku należy uznać za istotną
i wielowymiarową przestrzeń przekształceń ułatwiających rozwój osobisty i funkcjonowanie
w społeczeństwie osób niewidomych. W wyniku działań legislacyjnych w 1991 roku
powołany
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Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

dofinansowujący różne działania na rzecz osób niepełnosprawnych skoncentrowane na
aktywizacji zawodowej i rehabilitacji beneficjentów, ale dofinansowywano w pewnym
stopniu również działania integracyjne i mające charakter aktywizacji kulturowej. W tym
samym roku stworzono również urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
koordynującego i inicjującego działania rządu na rzecz tej grupy. Zadania i sposób
funkcjonowania przywołanych podmiotów centralnych i innych instytucji omówiono bardziej
szczegółowo w raporcie z badań typu desk research przygotowanym również w ramach
niniejszego projektu.
Specjalny przypadek zmian instytucjonalnych polegał na dostosowaniu istniejących
już podmiotów, tak aby zwiększyć ich dostępność dla osób niewidomych. Odbyło się to na
dwa sposoby. Pierwszym było powołanie w ramach istniejących jednostek organizacyjnych
specjalnych komórek mających pomagać osobom niepełnosprawnym. Najlepszym
przykładem takich zmian są przywołane już uczelnie wyższe, gdzie powołano stanowiska
pełnomocników

osób

niepełnosprawnych

i biur
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osób

niepełnosprawnych

(w przypadku większych uczelni), które mają bezpośredni kontakt z interesariuszami
i pozwalają im pokonać przynajmniej część barier. Na podobnej zasadzie powołano również
stanowiska pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w jednostkach samorządowych,
a nawet w niektórych instytucjach kultury: na przykład w Galerii Sztuki Zachęta jest osoba,
która się nazywa nawet specjalista do spraw dostępności.
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Drugi sposób dostosowania istniejących już instytucji do potrzeb osób niewidomych
wiązał się z inicjatywą oddolną. Polegał on na tym, że część pracowników określonej
instytucji dostrzegła w pewnym momencie konieczność działań poszerzających dostępność
danej instytucji dla osób z różnymi potrzebami i zaczyna w tym kierunku działać. Z zebranego
materiału badawczego wynika, że tego typu inicjatywy pojawiały się przede wszystkim
w instytucjach kultury. Najwięcej na ten mówiły informatorki będące pracowniczkami
różnych muzeów. Jedna z nich tak opowiadała o genezie zmiany podejścia do osób
niewidomych i początkach działań systemowych na rzecz dostępności: Mieliśmy taki projekt
„Zobaczyć Niewidzialne”, to był chyba 2008 rok. To był bardzo duży projekt ze szkołą na
Tynieckiej, z którą współpracowaliśmy. Przede wszystkim dostaliśmy olbrzymie wsparcie od
pedagogów z tej szkoły, bo myśmy dopiero zaczynali działać w tym zakresie i nie wiedzieliśmy
w ogóle jak to zrobić, czym to jeść, w którą stronę się odwrócić. Fantastyczny projekt,
mnóstwo osób wtedy do nas przyszło. (…) Nie wiem skąd wziął się pomysł. Czy pomysł
wyszedł ze szkoły z Tynieckiej, czy tutaj od nas. Jeździmy na różnego rodzaju konferencje,
spotkania i po prostu z rozmów przy kawie to się urodziło. Ale to nam pociągnęło kolejne
działania. I od tego projektu zaczęliśmy myśleć już bardziej strukturalnie, jak wprowadzić
zmiany. Pierwszą zmianą było umieszczenie w broszurze i na broszurze, którą mamy dla
nauczycieli wyróżnienia zajęć, które są bardziej przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością
wzroku. Ale w pewnym momencie sobie uświadomiliśmy, że to jest tylko jedna grupa tak
naprawdę, mamy mnóstwo grup niepełnosprawności, one są sprzężone, im głębiej
wchodziliśmy w temat, tym nagle oczy nam się zaczęły otwierać.
W przywołanej wypowiedzi dostrzec można kwestię pojawienia się odpowiedniego
klimatu w instytucjach kultury dla działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami.
Informatorka stwierdza, że jeździ na różnego rodzaju konferencje, spotkania i po prostu
z rozmów przy kawie to się urodziło. Świadczy to o tym, że w środowisku edukatorów
pracujących w instytucjach kultury zaczęło się w pewnym momencie zastanawiać, co zrobić,
aby instytucje stały się bardziej dostępne dla różnych osób. Wprost taką tezę sformułowała
inna respondentka stwierdzając, że jakieś 6, 8 lat temu zaczęło się więcej dziać i zaczęły nagle
powstawać różne projekty aktywizujące osoby niewidome. W wypowiedziach informatorów
znaleźć można dwa czynniki, które można uznać za wyjaśnienie pojawienia się tego klimatu.
Pierwszym jest ogólniejszy trend w muzealnictwie i zarządzaniu instytucjami kultury, który
wraz z intensywniejszą współpracą z placówkami zagranicznymi zyskuje na popularności
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w Polsce. Polega on na czynieniu z instytucji kultury miejsc jak najbardziej przyjaznym
użytkownikom. Ze świątyń sztuki przekształcają się w miejsca spędzania wolnego czasu,
gdzie niejako przy okazji można obcować ze sztuką. Oto charakterystyka tych szerszych
przemian sprzyjających otwartości na potrzeby niewidomych dokonana przez jedną
z ekspertek: Zmienia się zupełnie w ogóle podejście do muzealnictwa i co za tym idzie, też
przyjmowanie takich grup zagrożonych wykluczeniem. Bardzo mi się podobał tytuł wystawy
w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska: „Prosimy dotykać eksponatów”. Przewrotnie
skonstruowany tytuł. My też coś podobnego stosujemy. (…) Muzeum przestało być już
świątynią sztuki, w której eksponat jest zamknięty z gablocie, należy założyć kapcie i, broń
Boże, nie dotykać i nie odzywać się. Tylko my już bardziej, mam wrażenie, nawet w Polsce,
przechodzimy do takiego rozumienia muzeum, że osoba, która przychodzi do muzeum nie jest
gościem, tylko uczestnikiem. Już mówi się o nim, jako o uczestniku. Czyli już jakby łamiemy tą
barierę bierności zwiedzającego, tylko zapraszamy go do aktywnego uczestnictwa. Przodują
w tym oczywiście muzea sztuki, one mają najłatwiej, najłatwiej im jakby wciągnąć widza
w taką interakcję (…)uczestnictwo polega na tym, że jakby to nie muzealnik daje jedyną
słuszną wykładnię, na przykład interpretację jakiegoś dzieła, czy zdarzenia, tylko daje pole do
jakiegoś zastanowienia się, dodania czegoś od siebie. Czasami są to bardzo proste metody, to
znaczy zostawienie pustej tablicy na wystawie i takie zachęcenie do dopisania czegoś od
siebie. W kontekście tego opracowania ważne jest, aby nie stracić z pola widzenia, że
omówione zmiany paradygmatu myślenia o instytucjach kultury – bo rzecz nie dotyczy tylko
muzeów, ale analogiczne trendy odnaleźć można na przykład w bibliotekach – zakładają
intensyfikację działań na rzecz dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, jak na
przykład z dysfunkcją wzroku.
Drugi czynnikiem, który w świetle zebranych materiałów przyczynił się do powstania
warunków sprzyjających działaniom na rzecz osób niewidomych (i szerzej, osób
z niepełnosprawnościami) w instytucjach kultury wiąże się ze wzrostem znaczenia
konkursów grantowych w finansowaniu działalności kulturalnej. Konkursy grantowe stały się
istotnym sposobem rozdysponowywania środków po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, ponieważ w wyniku akcesji zwiększyła się znacznie liczba dostępnych do
uzyskania funduszy. Ponadto obowiązujące w Unii Europejskiej standardy zostały
zaadoptowane przez różnych krajowych dysponentów środków na politykę kulturalną. Taki
model finansowania umożliwia transparentne rozdysponowane środków oraz pozwala na
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precyzyjny wybór i kontrolę wspieranych działań. Z punktu widzenia omawianych tu
zagadnień istotne jest to, że mechanizm konkursowy umożliwia przyznanie premii
i przypisanie określonej liczby punktów projektom inkluzywnym, które uwzględniają
potrzeby różnych grup ze specjalnymi potrzebami, nawet jeśli nie są one głównymi
beneficjentami. Dla przykładu projekt dotyczący wsparcia rozbudowy dowolnej placówki
muzealnej mógł otrzymać większą liczbę punktów w konkursie grantowym, jeżeli
uwzględnione były potrzeby z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki takim rozwiązaniom
zwiększała się świadomość sytuacji osób z dysfunkcjami sensorycznymi wśród animatorów
i osób zarządzających instytucji kultury. Co więcej, system grantowy pozwalał jednocześnie
uzyskać środki na realizację zmian. Dzięki temu z pozyskanych w ramach konkursów środków
w wielu instytucjach kultury możliwe stało się między innymi: wyeliminowanie części barier
architektonicznych, „obrajlowanie” muzeów, stworzenie audiodeskrypcji wystaw, stworzenie
wypukłych map i kopii dzieł sztuki okazywanych niewidomym do oglądania dotykowego,
zwiększenie księgozbiorów książki mówionej, zakup urządzeń do czytania książek,
przeszkolenie personelu pod względem obsługi widzów ze specjalnymi potrzebami,
organizację warsztatów i zwiedzania dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku.
Niemniej jednak we wnioskach z badań typu desk research wskazano również na
istotną wadę systemu konkursowego: „Jednocześnie popularyzacja modelu finansowania
działań społeczno-kulturowych w postaci konkursów grantowych na projekty społeczne
skutkuje swoistą akcyjnością – jednorazowością i krótkoterminowością działań. System ten
polega na tym, że jakaś organizacja pozarządowa lub inny podmiot otrzymuje wsparcie na
konkretne, jednorazowe przedsięwzięcie albo trwający najczęściej rok albo dwa projekt i po
tym okresie realizowane zadania zostają zawieszone”96. W świetle omawianych tu danych
zebranych w ramach wywiadów jakościowych na kwestię akcyjności i krótkotrwałości
realizowanych projektów należy spojrzeć inaczej. Okazuje się bowiem, że nawet pojedyncze
projekty, w wyniku których nie pozostają żadne elementy trwałe (np. audiodeskrypcja danej
wystawy), mogą być impulsem do uświadomienia wagi określonych rozwiązań, który inicjuje
bardziej systemowe działania. Najlepszym potwierdzeniem takiej uwrażliwiającej funkcji
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F. Czech, Raport z badań typu desk research na temat instytucjonalno-organizacyjnych uwarunkowań
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze, Kraków 2015, s. 93.
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opowiadającej o tym, że myślenie o miejscu osób niewidomych w muzeum i wprowadzenie
systemowych zmian rozpoczęło się od jednego projektu. Zostały po nim nie tylko opisane
wybrane dzieła sztuki, ale też mniej uchwytne zmiany postaw wśród pracowników muzeum.
Kiedy informatorka opisywała ogromne znaczenie jednego projektu, zadane zostało jej
pytanie: „Czy można powiedzieć, że ze względu na działania dla niewidomych w pani
placówce jest era przed projektem i po projekcie?” na które odpowiedziała: Tak, poszła taka
fala i ona sobie cały czas trwa. My ją cały czas podtrzymujemy, no robimy kolejne projekty,
dokładamy kolejne działania. (…) Projekt dużo zmienił i przełamał nasz myślenie, bo się nagle
okazało, że to to jest również nasza publiczność ze specyficznymi potrzebami, na które
musimy odpowiedzieć (…)Tak, ten projekt „Zobaczyć Niewidzialne” bardzo dużo zmienił,
naprawdę.
Ogromne znaczenie konkursów grantowych na realizację projektów w zakresie
animacji kulturowej i działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami można sobie
uświadomić jedynie wtedy, kiedy zda się sprawę, że realizują je nie tylko instytucje należące
do sektora publicznego, takie jak państwowe i samorządowe instytucje kultury czy placówki
oświatowe. Pieniądze zewnętrzne pozyskiwane w ramach grantów największe znaczenie
mają dla trzeciego sektora – organizacji i fundacji, które są pozbawione stałego dopływu
środków w postaci dotacji i subwencji budżetowych. Jak to ujął jeden z rozmówców, który
działa w trzecim sektorze: No chyba tak ogólnie wiadomo, że najwięcej się uzyskuje
z grantów.
Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niewidomych oraz
w sferze kultury i sztuki, eksperci dostrzegli szereg zmian, które nastąpiły w ostatnim
ćwierćwieczu. Pierwszą jest ogromny wzrost liczby organizacji pozarządowych po 1989 roku.
Trudno jest podać precyzyjne liczby, ale eksperci zgodnie twierdzili, że wzrosła zarówno
ogólna liczba organizacji pozarządowych, jak i tych których działania koncentrują się na
potrzebach osób niewidomych. W wypowiedziach ekspertów znaleźć można dwa powody
powstawania nowych organizacji pozarządowych koncentrujących się na potrzebach osób
niewidomych. Pierwszym są sugestie, że Polski Związek Niewidomych będący jedyną
rozpoznawaną przez państwo organizacją reprezentującą to środowisko w okresie Polski
Rzeczypospolitej Ludowej nie dostosował się do nowej sytuacji, stał się organizacją
skostniałą, która skupia prawie wyłącznie osoby starsze. Trzeba jednak zaznaczyć, że nikt nie
wystąpił z otwartą krytyką tej organizacji. Raczej delikatnie sugerowano potrzebę zmiany.
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Mówiąc o tej zmianie, jeden z informatorów stwierdził: kiedyś takim magnesem, którzy
przyciągał do Polskiego Związku Niewidomych była tak zwana legitymacja PZN i ta
legitymacja dawała bezpłatne poruszanie się w komunikacji miejskiej. W tej chwili biała
legitymacja osoby niepełnosprawnej wyeliminowała legitymację PZN, ona już nie ma tego
znaczenia. Pozostały składki i teraz świadomość ludzi młodych jest taka, że, (…)75% członków
PZN jest powyżej 60 roku życia, to co ja z tego będę miał? Jako drugi powód powstawania
nowych organizacji eksperci wskazywali przekonanie, że małe, lokalne organizacje mogłyby
lepiej odpowiedzieć na specyficzne potrzeby precyzyjnie określonych grup takich jak na
przykład niewidomi uczniowie czy absolwenci szkół specjalnych. Do tej grupy można zaliczyć
też organizacje pozarządowe zakładane przy placówkach dydaktycznych (na przykład przez
grupę pracowników i rodziców) w celu zdobywania dodatkowych środków na kształcenie ze
źródeł nie dostępnych dla placówek dydaktycznych.
Mimo powstania wielu organizacji, PZN wciąż pozostaje największą instytucją
zrzeszającą osoby z dysfunkcjami wzroku, która posiada oddziały we wszystkich powiatach.
Mimo osłabnięcia jego pozycji i w związku z odpływem części członków i pojawieniem się
licznych nowych organizacji, PZN wciąż odgrywa szczególną rolę w środowisku osób
niewidomych. Jak zauważył informator zorientowany w problemach działania PZN: Polski
Związek Niewidomych jest organizacją, która reprezentuje na zewnątrz i jak gdyby, poza tym
znowu przez ilość tych organizacji, które się namnożyły ludzie mają takie mylne, jak gdyby
złudne myślenie, wrażenie, że ja już jestem w organizacji dla niewidomych, więc ktoś mnie
reprezentuje. Nie jest to prawdą, bo powiedzmy stowarzyszenie X ma znikomą moc działania
na terenie województwa. Co ja mogę zrobić jako stowarzyszenie? Tymczasem Polski Związek
Niewidomych rzeczywiście jest ciałem opiniotwórczym, jest zapraszane w wiele miejsc[jako]
reprezentacja niewidomych i w związku z tym rzeczywiście ma swój głos. I jest silnym głosem
osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie w niektórych rozmowach wyczuć można – choć nie są one formułowane
wprost – pewne napięcia między poszczególnymi organizacjami trzeciego sektora
działającymi na rzecz niewidomych. Wiążę się z tym problem koordynacji działań na rzecz
środowiska, nie zawsze sprawnego przepływu informacji i nawet pewnej konkurencji między
poszczególnymi organizacjami. Wysyp jednostek, stowarzyszeń, fundacji jest ogromny.
Myślę, że nikt jeszcze nie widzi skali problemu, o której my w tej chwili mówimy. Myślę, że
wszyscy działamy w oderwaniu od siebie. My się wszyscy znamy w pewnym sensie, ale, jakby
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to powiedzieć, jest pewne współzawodnictwo. Przywołane w wypowiedzi eksperta
współzawodnictwo dotyczy pozyskania grantów i nawet przyciągnięcia członków oraz
sponsorów. Potwierdza to następujący cytat: Osób, które powołują organizacje
pozarządowe, jest mnóstwo. Jest tak ogromna ilość organizacji pozarządowych… Chce pan
powołać organizację pozarządową? Bardzo proszę. Skrzykuje pan 15 kolegów i możemy
powołać i w tym momencie tych organizacji jest tak dużo. Potem każda z tych organizacji
pisze. I teraz pan będąc sponsorem codziennie otrzymuje jeden, a w miesiącu tyle listów,
które piszą: „pomóż mi”. I teraz: kogo wybrać, komu pomóc, kto jest na tej liście rzeczywiście
działającym, kto tylko stara się w ten sposób zarobić…
Stosunkowo niewiele istniejących organizacji pozarządowych koncentruje się na
aktywizacji kulturowej osób niewidomych. Większość stowarzyszeń i fundacji działających na
rzecz osób z dysfunkcjami wzroku stara się pomóc w zakresie edukacji, pomocy socjalnej,
rehabilitacji i integracji. Działania w sferze kultury mają znaczenie o tyle, o ile są powiązane
z integracją

i edukacją.

Najczęściej

przyjmują

charakter

przygotowania

wyjazdów

krajoznawczych połączonych ze zwiedzaniem miejsc istotnych dla dziedzictwa kulturowego,
bądź wyjść do instytucji kultury, takich jak teatry czy muzea. Tylko nieliczne stowarzyszenia
promują aktywne uczestnictwo osób niewidomych w kulturze. Nie ma tu więc analogii do
sytuacji w środowisku osób z dysfunkcjami słuchu, w którym na początku XXI wieku zaczęły
powstawać liczne organizacje działające w sferze kultury odwołujące się do idei kultury
Głuchych97. Pytani o te różnice eksperci wskazywali, że inna sytuacja wynika ze specyfiki
niepełnosprawności. Niewidomi nie tworzą odrębnego języka, takiego jak Polski Język
Migowy, i dlatego uczestniczą znacznie częściej w kulturze głównego nurtu, także aktywnie,
zwłaszcza jako muzycy. Największe znaczenie mają w ich przypadku technologie pozwalające
przekroczyć bariery percepcji wizualnej.
Przywołana kwestia technologii stanowi kolejną przestrzeń zmian. Wielokrotnie
w trakcie rozmów eksperci podkreślali, jak wiele w życiu osób niewidomych i ich dostępie do
dóbr kultury zmieniło się w ostatnich latach dzięki rozwojowi technologii. Osoby niewidome
bardzo skorzystały na rozwoju ogólnodostępnych rozwiązań technologicznych, w tym
zwłaszcza na rozwoju technologii informatycznych. Jeden z informatorów – działacz
organizacji pozarządowej i jednocześnie osoba niewidoma – tak opisywał nowe możliwości:
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Zob. F. Czech, E. Wiącek, Kultura Głuchych, „Znak”, październik 2014, nr 713.
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dzięki mediom społecznościowym, internetowi, dzięki IT w ogóle, jeśli chodzi o pewne aspekty
typu komunikacja czy dostęp do dóbr multimedialnych, to bariery będzie powoli, moim
zdaniem, zanikać. Nie będzie różnicy kiedy ja z kimś gadam przez Facebooka na przykład, czy
to jest osoba niewidoma. Mogę być niepełnosprawnym wzrokowo, tego nawet już się nie
odczuwa. No z Facebooka korzystają osoby niewidome i to bardzo ułatwia życie. To jest
dobre, bo to nawet jak osoba siedzi w domu, to ma kontakt ze światem poprzez media
elektroniczne. Dzięki internetowi i coraz powszechniejszym programom do czytania tekstu
można nie tylko załatwić wiele formalności urzędowych, skomunikować się ze znajomymi,
sprawdzić wiadomości, ale też znaleźć książki (w formie ebooków, ale i plików
odczytywanych przez specjalne programy), pliki muzyczne, filmy i opisy wystaw oraz
wydarzeń kulturalnych. Zakres technologii pomocnych dla osób z niepełnosprawnością
wzroku jest znacznie szerszy niż internet. Przykładem może być rozwijająca się ostatnio
intensywnie technologia druku 3D, która według respondentów bardzo się przydaje przy
produkcji replik cennych eksponatów do okazywania dotykowego: Teraz mamy drukarki 3D.
(…) Na przykład biżuterię można przecież spokojnie wykonać w 3D i (…) odwzorować różnego
rodzaju elementy, które osoby niewidome mogłyby dotknąć.
Mówiąc o przemianach technologicznych, można dodać, że niektóre zdobywające
ostatnio popularność rozwiązania technologiczne sytuację osób niewidomych utrudniają.
Jako takie ekspert osoba niewidoma wskazał smartfony, na których nie ma wyraźnie
wyczuwalnych klawiszy. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, w znacznej części wywiadów
przewijało się stwierdzenie, że postęp technologiczny pozwolił zniwelować wiele barier
utrudniających funkcjonowanie osobom niewidomym i korzystanie z dóbr kultury. Takie
spostrzeżenie jest tym bardziej uprawnione, jeżeli oprócz rozwoju ogólnodostępnych
technologii wziąć pod uwagę, że pojawiło się wiele rozwiązań technologicznych
zrealizowanych przede wszystkim z myślą o osobach niewidzących. Zaliczyć do tej grupy
można chociażby odtwarzacze książek dla niewidomych (tzw. czytaki), specjalne
oprogramowanie umożliwiające korzystanie z komputera i analogiczne aplikacje na telefony
komórkowe. Więcej na ten temat można przeczytać w odrębnym opracowaniu
przygotowanym w ramach niniejszego projektu. W tym miejscu warto tylko zaznaczyć, że
tego rodzaju technologie – wedle informacji uzyskanych od respondentów – znajdują
wykorzystanie nie tylko przy indywidualnym korzystaniu z dóbr kultury, ale też
w instytucjach kultury, gdzie np. audiodeskrypcja wystawy czy danego eksponatu może być
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pobrana na prywatny telefon i zapamiętana. Podsumowując aspekt techniczny słowami
jednego z informatorów: Jedno jest bezdyskusyjne. Postęp technologiczny, który w gruncie
rzeczy warunkuje zwiększenie intensywności tego uczestnictwa, dokonuje się. I nie byłoby
audiodeskrypcji, gdyby nie ten postęp technologiczny. Nie byłoby uczestnictwa, gdyby nie
programy komputerowe, które dają możliwość buszowania już również i w internecie czy
ściągania różnego rodzaju aplikacji, które dają możliwość osobom niewidomym
przemieszczania się też w Wirtualnym Krakowie, sczytywania różnego rodzaju informacji
kulturalnych, które w Sieci są zamieszczane.
Wszystkie przywołane powyżej przemiany – osłabnięcie negatywnych stereotypów,
przemiany postaw opiekunów, zmiany instytucjonalne oraz w trzecim sektorze i wreszcie
nowe rozwiązania technologiczne – przyczyniły się do jeszcze jednej zmiany, o której mówili
informatorzy. Dotyczyła ona postaw i wzorów zachowań samych osób niewidomych, które
uznane zostały a osoby coraz bardziej samodzielne i aktywne w życiu społeczno-kulturalnym.
Jednym ze wskaźników tej samodzielności według respondentów jest to, że osoby
niewidome coraz częściej studiują. Pracownica Biura Obsługi Niepełnosprawnych na jednej
z uczelni mówiąc o rosnącej asertywności i samodzielności niewidomych studentów
przywołała taki przykład: Chłopak niewidomy, który jest teraz na filologii romańskiej, jest
przepięknym przykładem na to, jak można z osoby, która przyszła i po integracji nie bardzo
wiedziała, gdzie jest prawa i gdzie lewa strona, jak on się fantastycznie rozwinął, jako on
pojechał na Erasmusa sam, wrócił, opowiadał. On daje świadectwo tego, nie bójcie się,
przyjdźcie, studiujcie, dacie sobie radę. I największą chyba satysfakcją jest, kiedy oni
przychodzą i mówią, proszę pani, w czym my możemy pani pomóc? Ja mówię, kurczę, to się
role odwróciły. W tym miejscu warto zaznaczyć, że okres studiowania nie jest tylko czasem
zdobywania wiedzy i podnoszenia kompetencji (jeśli chodzi o taką branżę zawodową, to jest
coraz większa otwartość, ona też niestety wynika z tej techniki, z postępu technicznego, nie
ma już 7, czy 8 zawodów, które były dawniej zarezerwowane tylko dla niewidomych,
a niewidomy może być na przykład nauczycielem akademickim, może być w ogóle
nauczycielem. Może pracować w biurze, może pracować na komputerze, to nie jest już jakaś
abstrakcja), ale też czasem wzmożonego życia kulturalnego i formowania się wzorów
uczestnictwa w kulturze.
Mówiąc

o wzorach

uczestnictwa

w kulturze,

należy

zaznaczyć,

że

jeden

z informatorów uznał, iż rosnąca samodzielność niewidomych wraz z możliwościami, które
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daje technika (zwłaszcza internet) doprowadziła do znacznego wzrostu postaw
indywidualistycznych i mniejszą identyfikacją ze środowiskiem oraz placówką dydaktyczną.
Obserwację tę potwierdza również inny respondent w następującej wypowiedzi:
W Internecie jest coraz więcej aktywnych niepełnosprawnych. I ponieważ też udoskonalają
się techniki edukacyjne, to niewidomi już nie muszą tylko uczyć się w ośrodkach, ale mogą iść
do integracyjnych szkół. Jest łatwiej, w sensie, są jakieś światła udźwiękowione, są
przełamane te bariery architektoniczne, więc samodzielnie można wychodzić. Jednocześnie
jednak, wraz z takimi zmianami wzorów zachowań, zmienia się profil uczestnictwa
w kulturze. Kilku informatorów zwróciło uwagę na olbrzymią rolę placówek edukacyjnych
w promocji uczestnictwa zbiorowego, aktywnego i korzystającego z dorobku instytucji
kultury. Wskazywali, że w dalszym ciągu znacznie prościej jest zorganizować wyjście grupowe
z opiekunami do muzeum lub teatru i osoby kończące edukację znacznie rzadziej (także
z braku czasu) korzystają z tego rodzaju form uczestnictwa w kulturze.
Oto fragment wypowiedzi jednego z informatorów potwierdzający taki stan rzeczy:
największą naszą bolączką (…) jest dotarcie do osób, które mają niepełnosprawność wzroku,
tych, które już wyszły poza system nauczania, to jest najgorsza grupa w ogóle, jeżeli chodzi
o niepełnosprawności. Najgorzej jest dotrzeć do dorosłych niepełnosprawnych osób, (…) żeby
ich ściągnąć tutaj do muzeum, żeby oni byli uczestnikami w kulturze. Nie mam pojęcia jak to
zrobić, (…) staramy się [trafiać]do ośrodków różnych, ale z drugiej strony, jeżeli oni nie są
w stowarzyszeniu, nie mają ochoty jakoś bardziej, bliżej właśnie się grupować, to znowu
mamy problem. Naprawdę nie wiemy, jak to zrobić. Bo najchętniej byśmy właśnie,
oczywiście, że jak są projekty, no to dobrze, no to weźmy właśnie jakieś stowarzyszenie, jakiś
dom pomocy, jakąś szkołę, ale to znowu jest jakaś instytucja, z którą współpracujemy, a my
chcemy indywidualnych ludzi. I nie wiem jak to zrobić. To samo zagadnienie od innej strony
ujęła inna ekspertka – pracownica organizacji pozarządowej, sama będąca osobą niewidomą:
Czemu ludzie nie chodzą na przykład do muzeów po szkole? Jak się idzie z grupą, to
przewodnik wie, zdejmuje te sznurki i się dotyka, i mam. A jeżeli się chodzi samemu, to
w każdej sali trzeba mówić, że tu jestem osobą niewidomą i czy coś tam mogę dotknąć. I jest
to też pewien rodzaj dyskomfortu. Jak widać, ukończenie szkoły i słaby kontakt ze
społecznością osób niewidomych w wieku dorosłym wpływa na uczestnictwo w kulturze,
zwłaszcza na kontakt z jego zinstytucjonalizowaną formą. Nie należy przez to automatycznie
rozumieć, że mamy do czynienia z mniejszą intensywnością uczestnictwa osób niewidomych
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w kulturze, którzy ukończyli placówki oświatowe. Na podstawie materiałów zebranych
w wywiadach trudno wyciągać precyzyjne wnioski na temat różnych wskaźników
dotyczących zarówno biernego, jak i czynnego uczestnictwa osób niewidomych w kulturze.
Na pewno jednak dla osób niewidomych, zwłaszcza tych dorosłych istotne jest, jak wynika
z informacji uzyskanych od ekspertki – pracownicy biblioteki, kontakt z książką czytaną,
audiobookami. Znaczną rolę odgrywa też muzyka i radio. W świetle przywołanych wcześniej
informacji jesteśmy jednak przede wszystkim świadkami postępującej indywidualizacji
i digitalizacji tego uczestnictwa, zwłaszcza wśród młodego pokolenia osób niewidomych,
których uczestnictwo w kulturze zapośredniczone jest w dużej mierze przez komputer.
Podsumowując można więc powiedzieć, że trendy zmian wzorów uczestnictwa w kulturze są
podobne

do

tych,

które

obserwuje
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wśród

osób

widzących.

CZĘŚĆ III

PROFIL UCZESTNICTWA OSÓB
NIEWIDOMYCH W KULTURZE
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3.1 Badana populacja i próba
Badaniem objęto osoby z poważną dysfunkcją wzroku, posiadające orzeczoną
niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkałe na obszarze całej
Polski zarówno w miastach wojewódzkich, jak i mniejszych miastach i wsiach. Z tak
określonej populacji pobrano próbę losowo – kwotową o liczebności N=400 osób.
W polskim systemie prawnym spis osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku nie
jest udostępniany do celów badawczych, co za tym idzie w pełni losowe pobranie próby dla
omawianego badania nie było możliwe. Nie są też dostępne żądne oficjalne statystyki socjodemograficzne osób z niepełnosprawnością wzroku.
Względnie najbardziej wiarygodnymi danymi dysponuje Polski Związek Niewidomych.
Organizacja ta zrzesza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym
i umiarkowanym, jednakże nie wszystkie osoby posiadające takie orzeczenie są członkami
związku. Ostatnie dostępne statystyki PZN pochodzą z roku 2010 i dotyczą jedynie kilku cech
demograficznych jak: płeć, wiek i stopień niepełnosprawności. Listy członków PZN również
objęte są ochroną danych osobowych i nie są dostępne dla celów badawczych.
Wobec braku innych możliwości zastosowano kwotowy schemat doboru próby.
Kwoty dla zmiennych płeć, wiek opracowano na podstawie danych PZN, kwoty dla
zmiennych stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania przyjęto arbitralnie
z uwagi na cel badania. Wyznaczając kwoty dla próby badawczej dokonano pewnych korekt
istniejących statystyk.
Według danych PZN struktura, płci wieku oraz niepełnosprawności członków związku
wyglądała w roku 2010 następująco:
Płeć wg PZN
Płeć

%

Kobiety

57%

Mężczyźni

43%
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Wiek wg PZN
Wiek

%

od 7- 24 lata

10%

od 25-64 lat

47%

65 lat i więcej

42%

Stopień niepełnosprawności wg PZN
Stopień niepełnosprawności
Dorośli niewidomi w stopniu znacznym
Dorośli niewidomi w stopniu
umiarkowanym
Niewidome dzieci i młodzież

%
50%
41%
9%

Rzut oka na powyższe dane wskazuje, iż osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią około
połowy wszystkich członków PZN. Dla niewielkiej próby badawczej przyjęcie takiej struktury
wieku sprawiłoby, że uzyskane wyniki byłyby reprezentatywne głównie dla osób starszych.
W celu zachowania reprezentatywności próby również dla innych kategorii wiekowych, dla
doboru próby przyjęto inne kwoty (patrz tabela poniżej). Dla zmiennych płeć i stopień
niepełnosprawności założono strukturę analogiczną jak w statystyce PZN. Poniższe tabele
przedstawiają kwoty założone dla struktury próby badawczej oraz kwoty rzeczywiście
uzyskane w trakcie badania w terenie.
Rekrutację respondentów do badania przeprowadzili ankieterzy bezpośrednio
w terenie posługując się kwestionariuszem rekrutacyjnym. Rekrutację prowadzono
w lokalnych kołach PZN, w placówkach szkolnictwa dla niewidomych oraz zakładach pracy
zatrudniających osoby niewidome. Warunkiem udziału w badaniu było posiadanie
orzeczonej niepełnosprawności z uwagi na wzrok w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
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W trakcie rekrutacji nie kontrolowano więc wzajemnych proporcji pomiędzy niewidomymi
w stopniu znacznym i umiarkowanym. Ostatecznie w próbie znalazło się znacząco więcej
osób całkowicie niewidomych niż wynikałoby to z założeń opracowanych na podstawie
danych PZN (patrz tabela poniżej).
Płeć kwoty założone i uzyskane

Płeć

Kwoty założone
Liczba

%

Kwoty uzyskane
Liczba

%

Kobiety

228

57,0%

231

57,8%

Mężczyźni

172

43,0%

169

42,3%

Razem

400

100,0%

400

100,0%

Wiek kwoty założone i uzyskane

Przedziały wieku

Kwoty założone
Liczba

%

Kwoty uzyskane
Liczba

%

od 16 do 24

40

10%

33

8,3%

od 25 do 40

120

30%

121

30,3%

od 41 do 60

160

40%

162

40,5%

80

20%

84

21,0%

400

100%

400

100,0%

powyżej 60 lat
Razem
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Stopień niepełnosprawności kwoty założone i uzyskane

Stopień niepełnosprawności

Kwoty założone
Liczba

Kwoty uzyskane

%

Liczba

%

Niewidomi w stopniu znacznym

221

55,3%

353

88,3%

Niewidomi w stopniu umiarkowanym

179

44,7%

47

11,8%

Razem

400

100,0%

400

100,0%

Ponieważ statystyki PZN nie uwzględniają miejsca zamieszkania, dla celów realizacji
badania przyjęto arbitralny podział miejsca zamieszkania respondentów: 50% miasto
wojewódzkie oraz 50% pozostałe miasta i wsie. W rzeczywistości 46,8% wywiadów
zrealizowano w miastach wojewódzkich oraz 53,2% w mniejszych miastach i wsiach.
Badaniem objęto cały obszar Polski, realizację próby rozproszono proporcjonalnie do liczby
mieszkańców poszczególnych województw.

Charakterystyka społeczno-demograficzna próby
Pozostałe charakterystyki socjo-demograficzne próby badawczej, które nie były
kontrolowane na poziomie doboru próby to: wykształcenie oraz status społeczno-zawodowy.
Z braku odpowiednich statystyk uzyskanych wyników nie można porównać z danymi dla
ogółu niewidomych w Polsce.
Wykształcenie
Wykształcenie

Liczba

%

Podstawowe

20

5,0%

Zawodowe

51

12,8%

Średnie

170

42,5%

Wyższe

159

39,8%

Razem

400

100,0%
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Status społeczno-zawodowy
Status społecznozawodowy

Liczba

%

Uczeń / student

45

11,3%

Osoba pracująca

216

54,0%

Rencista, emeryt

123

30,8%

Osoba niepracującą

16

4,0%

Razem

4

1

00

00,0%

W próbie badawczej znalazło się 54% osób pracujących. Liczba ta jest niewątpliwie
wyższa niż odsetek rzeczywiście zatrudnionych osób całkowicie niewidomych w Polsce.
Nadreprezentacja jest zapewne wynikiem faktu, iż osoby takie rzadziej odmawiały udziału
w badaniu, niż osoby niepracujące.

Reprezentatywność badania i błąd oszacowania
Prezentowane badanie z założenia jest reprezentatywne jedynie dla osób z poważną
dysfunkcją wzroku, nie zaś dla ogółu osób uznawanych w świetle prawa za niewidome.
Osoby całkowicie niewidome stanowią ok. 10% ogółu osób z orzeczoną niepełnosprawnością
z uwagi

na

wzrok.

W praktyce

osoby

o umiarkowanym

lub

lekkim

stopniu

niepełnosprawności to osoby niedowidzące, których udział w życiu artystycznym
i kulturalnym nie odbiega zbytnio od populacji generalnej.
W prezentowanym badaniu wzięły udział niemal wyłącznie osoby zupełnie
niewidome, co gwarantuje reprezentatywność dla założonej grupy celowej osób z poważną
dysfunkcją wzroku.
Rekrutacja respondentów do badania natrafiła na znaczne problemy, odsetek odmów
wzięcia udziału był relatywnie wysoki. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że na udział
w sondażu częściej zgadzały się osoby intensywnie uczestniczące w życiu kulturalnym bądź
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artystycznym.

Z tego

powodu

w takich

kwestiach

jak

intensywność

korzystania

z poszczególnych instytucji kultury uzyskane wyniki są reprezentatywne raczej dla elity
środowiska osób niewidomych, wskaźniki udziału w życiu kulturalnym są dla ogółu zapewne
niższe.
Zakładając, że próba została pobrana w sposób losowy – błąd oszacowania dla próby
o liczebności N=400, dla proporcji 50% do 50% i przy 95% poziomie ufności wynosi +/- 4,9
punktu procentowego.

3.2 Czas wolny i jego wykorzystanie
Badanie rozpoczęto od ustalenia ogólnego poziomu czasu wolnego, jakim dysponują
osoby z dysfunkcją wzroku, a następnie określenia preferencji w zagospodarowaniu tego
czasu.

Wykres 1 – Liczba godzin czasu wolnego

17,8%

Więcej niż 5 godzin
12,3%

5 godzin

19,3%

4 godziny

20,5%

3 godziny
16,0%

2 godziny
9,8%

1 godzina
4,5%

Mniej niż 1 godzina
0%

5%

10%

100

15%

20%

25%

Około połowa osób objętych badaniem dysponuje trzema lub mniej godzinami czasu
wolnego dziennie. Dalszych około 30% rozporządza czterema do pięciu godzin czasu wolnego
dziennie, ponad pięcioma godzinami czasu dysponuje ok. 18% respondentów. Stosunkowo
niewielka ilość czasu wolnego daje się wytłumaczyć faktem, że ok. 65% ogółu osób biorących
udział w badaniu to osoby pracujące bądź uczące się.
Relatywnie najmniej czasu wolnego deklarują osoby w wieku 25 do 40 lat, zaś
najwięcej osoby w wieku powyżej 60 lat.
Ilość czasu wolnego jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu wykształcenia – im
wyższe wykształcenie tym mniejsza ilość czasu wolnego do dyspozycji. Dla przykładu ok. 41%
osób z wyższym wykształceniem dysponuje mniej niż 3 godzinami czasu, dla osób ze średnim
wykształceniem odsetek ten wynosi ok. 26% zaś dla osób z wykształceniem podstawowym
lub zawodowym ok. 17%.

Preferencje spędzania czasu wolnego
Poniższy wykres prezentuje preferowane, określane przez respondentów jako
ulubione, sposoby spędzania wolnego czasu.
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Wykres 2 – Preferencje spędzania wolnego czasu

68,3%

Czytanie książek
34,0%

Słuchanie muzyki

29,0%

Oglądanie telewizji

24,9%

Spacery, wycieczki

20,9%

Spotkania poza domem

18,1%

Ćwiczenia sportowe

14,1%

Komputer

11,3%

Inne hobby
Kontakty poprzez Internet/telefon

5,0%

Działalność artystyczna

4,5%

Spotkania z rodziną

4,3%

Nauka

2,3%

Kino, teatr

2,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ulubione w badanej grupie sposoby spędzania wolnego czasu to: czytanie książek (ok.
68%), słuchanie muzyki (34%) oraz oglądanie telewizji (29%). W dalszej kolejności
wskazywano na: spacery, wycieczki (ok. 25%), spotkania poza domem (ok. 21%) oraz sport
(18%). Wśród sposobów spędzania wolnego czasu związanych z życiem artystycznym bądź
kulturalnym 4,5% wskazuje na działalność artystyczną, chodzenie do kina bądź teatru jest
ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu jedynie dla 2% respondentów.
Czytanie książek będące najbardziej preferowanym sposobem spędzania wolnego
czasu dla całej badanej grupy różni się znacząco dla kobiet i mężczyzn. Kobiety znacząco
częściej ok. 77% deklarują czytanie książek, jako sposób spędzania wolnego czasu wobec
jedynie ok. 58% w grupie mężczyzn.
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Odsetek osób deklarujących czytanie książek, jako ulubiony sposób spędzania
wolnego czasu wzrasta wraz z wiekiem i wynosi: ok. 44% w grupie 16 do 24 lat, ok. 69%
w grupie 25 do 40, ok.70% w grupie 41 do 60 lat oraz 76% wśród osób powyżej 60 roku życia.
Poziom wykształcenia wyraźnie różnicuje czytanie książek, jako ulubioną aktywność w czasie
wolnym. W grupie osób o wykształceniu podstawowym lub zawodowym czytanie książek
preferuje ok. 56%, wśród osób o wykształceniu średnim ok. 63% oraz wśród osób
z wykształceniem wyższym – ok. 80%. Odsetek osób preferujących czytanie książek jest nieco
wyższy wśród osób zamieszkałych poza miastami wojewódzkimi.
Słuchanie muzyki będące drugim, co do częstości wskazań preferowanym sposobem
spędzania wolnego czasu częściej wskazują mężczyźni ok. 42% niż kobiety ok. 28%. Wśród
preferujących słuchanie muzyki zdecydowanie wyróżniają się osoby najmłodsze, w przedziale
wieku 16 do 24 lat ok. 50% deklaruje ten sposób spędzania wolnego czasu, jako ulubiony.
Poziom wykształcenie nie różnicuje preferencji w zakresie słuchania muzyki w czasie
wolnym. Odsetek osób preferujących słuchanie muzyki jest nieco wyższy wśród osób
mieszkających

w miastach

wojewódzkich

w porównaniu

z mieszkańcami

innych

miejscowości.
Płeć i wiek nie różnicują preferencji respondentów odnośnie telewizji, jako
ulubionego spędzania czasu wolnego. Daje się natomiast zauważyć częstsze preferowanie
telewizji

jako

sposobu

spędzania

wolnego czasu

wśród

osób

z wykształceniem

podstawowym i zawodowym (ok. 39%) niż średnim (ok.30%) oraz wyższym (ok. 23%). Osoby
zamieszkałe poza miastami wojewódzkimi nieco częściej niż mieszkańcy metropolii lubią
głównie oglądanie telewizji w czasie wolnym.
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Telewizja
Około 68% ogółu respondentów ogląda telewizję, 32% w ogóle telewizji nie ogląda.

Wykres 3 - Oglądanie telewizji

32,3%

67,8%

Ogląda

Nie ogląda

Mężczyźni znacząco częściej (38%) niż kobiety (28%) nie oglądają w ogóle telewizji.
Odsetki osób deklarujących oglądanie telewizji są dość wyrównane we wszystkich
przedziałach wieku. Względnie największy odsetek oglądających jest wśród osób w wieku 41
do 60 lat (ok. 73%). Odsetki oglądających telewizję są odwrotnie proporcjonalne do
wykształcenia i wynoszą dla osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym ok. 75%,
średnim ok. 72% i wyższym ok. 60%. Zależność ta ma być może związek z mniejsza liczbą
wolnego czasu jaką dysponują osoby lepiej wykształcone. Miejsce zamieszkania nie ma
wpływu na oglądanie bądź nie oglądanie telewizji.
Wśród osób deklarujących oglądanie telewizji ok. 70% spędza przed telewizorem, co
najwyżej dwie godziny dziennie. Ok. 30% poświęca dziennie na oglądanie telewizji trzy
godziny i więcej.
Mężczyźni nieco mniej czasu poświęcają na oglądanie telewizji niż kobiety, czas
poświęcany na oglądanie telewizji wzrasta wraz z wiekiem. Osoby zamieszkałe poza
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miastami wojewódzkimi poświęcają na oglądanie telewizji nieco więcej czasu niż mieszkańcy
metropolii.
Osoby, które oglądają telewizje poproszono o bliższe określenie swoich preferencji
odnośnie treści programowych nadawanych przez TV. Dwa poniższe wykresy prezentują
kolejno programy, które uzyskały najwyższe odsetki wskazań „interesujący” oraz te, które
uznano za relatywnie mniej „interesujące”. Poszczególne typy programów respondenci
oceniali na skali: bardzo interesujący, raczej interesujący, obojętny, raczej nieinteresujący
i zupełnie nieinteresujący. Na wykresach przedstawiono zsumowane wartości bardzo
interesujący plus raczej interesujący, jako „interesujący” oraz zupełnie nieinteresujący plus
raczej nieinteresujący, jako „nieinteresujący”. Na wykresach pominięto odpowiedzi „nie
wiem, trudno powiedzieć”, co sprawia, że w niektórych przypadkach wartości nie sumują się
do 100%.
Wykres 4 – Najbardziej interesujące treści programowe

53,5%

21,8%
22,9%

Rozrywkowe

59,4%

19,2%
18,1%

Filmy

63,5%

17,0%
14,8%

edukacyjne

Przyrodnicze

9,2%

Obojętne
69,7%

14,0%
12,9%

O kulturze i sztuce

Podróżnicze

8,1%

72,7%

16,2%

75,6%

13,7%
10,0%

Informacyjne
0%

10%

20%

Interesujące

67,5%

19,9%

30%

40%
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Nieinteresujące

Wykres 5 – Najmniej interesujące treści programowe

24,4%
23,2%

Religijne

48,3%

35,1%

Interesujące

18,1%

Sport

Obojętne
45,4%

Nieinteresujące

43,9%
21,4%
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30,6%
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Zwraca uwagę fakt, że programy z dziedziny kultury i sztuki cieszą się relatywnie
bardzo wysokim zainteresowaniem w badanej grupie (ok.70 wskazań interesujące). Pod
względem poziomu zainteresowania wyprzedzają je jedynie programy informacyjne (ok.
75%) oraz podróżnicze (ok. 73% wskazań interesujące).
Zainteresowanie programami z dziedziny kultury i sztuki jest znacząco wyższe wśród
kobiet (ok. 79%) niż wśród mężczyzn (ok. 55%). Zainteresowanie tematyką kultury i sztuki
wzrasta też wraz z wiekiem, w grupie respondentów w wieku 16 do 24 lat zainteresowanych
tą tematyką jest jedynie ok. 37%. W grupie 25 do 40 lat zainteresowanie takie deklaruje ok.
64%, w grupie 41 do 60 lat ok. 77% a w grupie ponad 60 lat ok. 71%. Zainteresowanie
programami z dziedziny kultury i sztuki wzrasta też wraz z wykształceniem, w grupie
o wykształcenia podstawowym i zawodowym wynosi ok.44%, w grupie o wykształceniu
średnim 73% oraz w grupie z wyższym wykształceniem ok. 79%.
Relatywnie najmniejszym zainteresowaniem wśród telewidzów z dysfunkcją wzroku
cieszą się programy religijne, sportowe oraz lokalne.
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Książki

Czytanie książek deklaruje ok. 92% osób objętych badaniem, w ogóle nie czyta książek
ok. 8%.

Wykres 6 – Czytanie książek

8,3%

91,8%

Czyta

Nie czyta

Wśród w ogóle nieczytających książek więcej jest mężczyzn niż kobiet. Wiek nie
różnicuje czytania / nieczytania książek – odsetki nieczytających są na jednakowym poziomie
we wszystkich przedziałach wieku. Poziom czytelnictwa jest natomiast uzależniony od
poziomu wykształcenia. W grupie respondentów o wykształceniu podstawowym lub
zawodowym odsetek w ogóle nieczytających książek wynosi ok. 18%,

w grupie

o wykształceniu średnim ok. 9%, a w grupie o wykształceniu wyższym 3%. Nieco wyższy jest
też

odsetek

osób

w ogóle

nieczytających

książek

zamieszkałych

w mniejszych

miejscowościach w porównaniu z analogicznym odsetkiem osób zamieszkałych w miastach
wojewódzkich.
Osoby, które czytają książki z reguły czytają ich wiele. Około jedna trzecia grupy
czytelników książek deklaruje czytanie 50 i więcej książek rocznie. Ok. 37% czyta od 10 do 49

107

książek rocznie, czytanie od jednej do 9 książek rocznie deklaruje ok. 29% czytających
respondentów.
Odsetek osób czytających 50 i więcej książek rocznie jest wyższy wśród kobiet niż
mężczyzn. Odsetek osób intensywnie czytających silnie wzrasta wraz z wiekiem. W grupie 16
do 24 lat czytanie 50 i więcej książek rocznie deklaruje jedynie ok. 6% respondentów, zaś
w grupie ponad 60 lat analogiczny odsetek wynosi 50%.
Poziom czytelnictwa w badanej grupie osób z poważną dysfunkcją wzroku jest
znacząco wyższy niż poziom czytelnictwa w populacji generalnej.
Wysoki poziom czytelnictwa wśród osób z poważną dysfunkcją wzroku jest wynikiem
przede wszystkim rewolucji tyfloinformatycznej, która sprawiła, że książki stały się bardziej
dostępne dla osób niewidomych. Z drugiej strony trudności w dostępie do innych dziedzin
kultury i sztuki jak film czy teatr sprawiają, że zainteresowanie tej kategorii osób koncentruje
się głównie na czytelnictwie książek. Z technicznego punktu widzenia istnieje szereg
sposobów lub technik za pomocą których osoba całkowicie niewidoma może czytać książki.
Niektóre z tych sposobów są tradycyjne, znane od kilkudziesięciu lat, inne rozwinęły się
dopiero

w epoce

komputeryzacji,

w polskich

realiach

w drugiej

połowie

lat

dziewięćdziesiątych XX wieku.
Respondentów poproszono o podanie preferowanego sposobu czytania książek.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie preferowanych technik czytania (odsetki nie
sumują się do 100% ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jeden sposób czytania).
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Wykres 7 – Preferowane sposoby czytania książek
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Najczęstszą formą czytania książek są audiobooki nagrane przez lektora. Jest to
tradycyjna forma udostępniania literatury osobom niewidomym, dostępna już w latach 60tych. Znaczący wpływ na popularność tej formy czytania ma też zapewne fakt, iż książki w tej
formie wciąż stanowią główną część zasobów bibliotek dla osób niewidomych. Preferencje
odnośnie audiobooków są powszechne we wszystkich analizowanych subkategoriach tj. płci,
wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.
Drugą, co do popularności formą czytania książek są w badanej grupie e-booki. Do
czytania e-booków osoba niewidoma musi użyć komputera lub urządzenia przenośnego
wyposażonego w czytnik ekranu i syntezator mowy. Tak więc czytanie w tej formie jest ściśle
powiązane z poziomem komputeryzacji. Płeć silnie różnicuje preferencje czytania książek
w tej formie – tylko ok. 35% kobiet deklaruje najczęstsze czytanie tą techniką, dla mężczyzn
odsetek ten wynosi ok. 61%. Być może różnica ta jest wynikiem odmiennej tolerancji głosu
syntetycznego dla obu płci. Wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania nie różnicują
preferencji w tym zakresie. Zwraca uwagę fakt, że czytanie e-booków wymagające użycia
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komputera jest równie popularne w najmłodszej grupie wiekowej (ok. 45%), co w grupie
najstarszej (ok. 47%).
Daje się zauważyć wyraźny spadek popularności czytania w alfabecie brajla, która to
technika do końca lat 80-tych była jedynym, oprócz audiobooków, sposobem czytania
książek przez osoby niewidome. Czytanie w tej technice deklaruje jedynie ok. 11%, dalszych
3,5% czyta w brajlu lecz nie wydruki, ale e-booki przy pomocy monitora brajlowskiego
podłączonego do komputera.

Czasopisma
Czytanie czasopism i/lub gazet codziennych deklaruje ok. 41% ogółu respondentów,
ok. 59% w ogóle nie czyta tego typu wydawnictw.
Wykres 8 – Czytanie czasopism

40,8%
59,3%

Czyta

Nie czyta

Kobiety częściej (ok. 47%) niż mężczyźni (32%) deklarują czytanie czasopism i gazet.
Odsetek czytających czasopisma i gazety jest wyrównany we wszystkich grupach wiekowych
oprócz najmłodszych w wieku od 16 do 24 lat, wśród których wynosi jedynie ok. 18%.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie tytułów najczęściej czytanych czasopism
i gazet. Pełne zestawienie zamieszczono w Aneksie.
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Wykres 9 – Najczęściej czytanie czasopisma i gazety
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Najczęściej czytane czasopisma to: Polityka (ok. 23%), Newsweek (ok. 22%) oraz
gazety regionalne (ok. 16%).
Podobnie, jak w przypadku książek, osoby niewidome mogą czytać czasopisma
w różny sposób, korzystając z różnych technik wspierających.
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Wykres 10 – Preferowane sposoby czytania czasopism

Wydanie elektroniczne specjalnie
opracowane dla potrzeb osób niewidomych

66,3%

Zwykłe wydanie papierowe czytane za
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21,5%
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6,7%
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Około 66% ogółu osób czytających gazety i/lub czasopisma czyta je w formie
elektronicznej specjalnie opracowanej dla osób niewidomych98. Wśród czytających gazety
i/lub czasopisma ok. 21% czyta zwykłe wydania papierowe wspomagając się urządzeniami
powiększającymi, ok. 13% czyta wydania elektroniczne prasy przeznaczone dla ogółu
czytelników.

98

Opracowywaniem oraz udostępnianiem osobom niewidomym czasopism w dostępnym formacie
elektronicznym zajmuje się „Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto"

112

Internet
Około 87% ogółu respondentów korzysta z Internetu, ok. 13% nie korzysta.

Wykres 11 – Korzystanie z Internetu

12,8%

87,3%

Korzysta

Nie korzysta

Płeć nie różnicuje korzystania bądź nie korzystania z Internetu. Osoby w wieku
powyżej 60 lat znacząco rzadziej (ok. 62%) korzystają z Internetu w porównaniu z osobami
z młodszych przedziałów wieku. Korzystanie z Internetu wzrasta wraz z wykształceniem
i wynosi

dla

osób

z wykształceniem

podstawowym

lub

zawodowym

ok.

79%,

z wykształceniem średnim – ok. 88% oraz wykształceniem wyższym ok. 91%. Odsetek osób
niekorzystających z Internetu jest ponad dwukrotnie wyższy wśród osób zamieszkałych
w mniejszych miejscowościach (ok. 16%) w porównaniu z mieszkańcami miast wojewódzkich
(ok. 9%).
Około 1/3 osób korzystających z Internetu poświęca na ten cel mniej niż 1 godzinę
dziennie, ok. 40% korzystających poświęca na Internet 2 do 4 godzin dziennie. Korzystających
z Internetu przez 5 lub więcej godzin dziennie jest około 29%.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie tematyki najczęściej odwiedzanych stron
internetowych (pełne zestawienie zamieszczono w Aneksie).
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Wykres 12 – Zestawienie tematyki najczęściej odwiedzanych stron internetowych
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Tematyka stron internetowych odwiedzanych przez osoby z dysfunkcją wzroku nie
odbiega od tematyki stron odwiedzanych przez osoby pełnosprawne. Relatywnie najliczniej
odwiedzane są strony portali społecznościowych (ok. 19%), portali ogólnoinformacyjnych
(ok. 17%), serwisy pocztowe (ok.17%) oraz filmowe (ok. 15%). Odwiedzanie stron o tematyce
kulturalnej deklaruje ok. 8% rozmówców korzystających z Internetu.

Organizacje działające na rzecz osób niewidomych
Znajomość organizacji działających na rzecz środowiska osób niewidomych można
potraktować, jako wskaźnik aktywności, pośrednio wpływający na aktywność w dziedzinie
kultury.
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Wykres 13 – Znajomość organizacji działających na rzecz osób niewidomych

30,0%

70,0%

Znam

Nie znam

70% ogółu biorących udział w badaniu deklaruje znajomość jakiejś organizacji
działającej na rzecz osób niewidomych, 30% nie potrafi wymienić żądnej takiej organizacji.
Poproszeni o wymienienie nazw tych organizacji rozmówcy podali ponad 60 fundacji
i stowarzyszeń, których pełny wykaz umieszczono w Aneksie do niniejszego raportu.
Rozmówców poproszono także o dokonanie oceny zmian w działalności fundacji
i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jakie zaszły w ostatnich latach.
Wykres 14 – Ocena zmian w działalności organizacji społecznych w ostatnich latach

57,8%

Dostrzegam zmiany pozytywne
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Około 60% rozmówców dostrzega pozytywne zmiany w działalności organizacji
społecznych, ok. ¼ nie dostrzega żadnych zmian w działalności tych organizacji, ok. 18%
dostrzega zmiany negatywne.
Rozmówcy, którzy dostrzegają pozytywne zmiany w funkcjonowaniu organizacji
działających na rzecz osób niewidomych wskazują najczęściej na: lepsze w ostatnich latach
dopasowanie tej działalności do realnych potrzeb (42%), wzrost aktywności (ok. 34%) oraz na
wzrost liczby organizacji (ok. 16%).
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3.3 Udział w życiu kulturalnym i artystycznym
Odwiedzanie instytucji kultury
Respondentów poproszono o podanie czy i ile razy odwiedzili w ciągu ostatniego roku
różne instytucje kultury. Poniższy wykres przedstawia odsetki osób, które odwiedziły daną
instytucję w ostatnim roku przynajmniej jeden raz.
Wykres 15 – Odwiedzanie instytucji kultury w ostatnim roku
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Instytucje kultury, które respondenci odwiedzili, co najmniej jeden raz w zeszłym
roku to: muzea (ok. 62%), kino (ok. 58%), teatry (ok. 53%) oraz biblioteki (50%).
Względnie najmniej osób odwiedziło: operę/operetkę (21%), galerie sztuki (22%) oraz
filharmonię (28%).
Poniższa tabela prezentuje deklarowaną liczbę odwiedzin w instytucjach kultury
w ciągu ostatniego roku.
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Tabela 1 – Liczba odwiedzin w instytucjach kultury w ostatnim roku

1 do 2

35,0%

22,3%

23,3%
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22,3%
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3 lub więcej
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42,3%
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7,0%

37,8%

41,5%

47,3%

49,8%

54,8%

56,3%

72,0%

78,0%

78,8%

100,0%

100,0%

100,0%
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100,0%

100,0%

100,0%

Nie
odwiedzał
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Odsetek respondentów, którzy odwiedzili w ostatnim roku poszczególne instytucje
kultury jest nadspodziewanie wysoki. Dotyczy to szczególnie takich instytucji jak muzea, kina
czy teatry, które z uwagi na bariery dostępowe były do niedawna odwiedzane przez osoby
niewidome jedynie sporadycznie. Relatywnie wysoki odsetek osób, które w ostatnim roku
odwiedzały

poszczególne

instytucje

kultury

znajduje

wyjaśnienie

w technologiach

wspierających zastosowanych w tych instytucjach.
Respondentów zapytano czy w okresie ostatniego roku brali udział w jakiejś imprezie
kulturalnej ze specjalnym wsparciem dla osób z dysfunkcją wzroku. Poniższy wykres
przedstawia odsetki respondentów, którzy brali udział w imprezach kulturalnych
z zastosowaniem poszczególnych rodzajów technologii wspierającej.
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Wykres 16 – Udział w imprezach kulturalnych ze specjalnym wsparciem dla niewidomych

Projekcja filmu z audiodeskrypcją, to jest
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58,3%

Ekspozycja muzealna z udogodnieniami dla
osób niewidomych

36,5%

Przedstawienie teatralne z
audiodeskrypcją, to jest specjalnym
komentarzem opisowym

35,8%

Wystawa plastyczna ze specjalnymi
udogodnieniami dla osób niewidomych

24,0%

Nie brał udziału w żadnym z wyżej
wymienionych

27,5%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Powyższe dane potwierdzają hipotezę, że relatywnie wysoki poziom odwiedzin
instytucji kultury jest silnie związany z wprowadzeniem do tych instytucji specjalnych
technologii wspomagających dla osób niewidomych i słabowidzących. Odsetek osób, które
deklarują, że były w ciągu zeszłego roku, co najmniej jeden raz w kinie lub galerii pokrywa się
z odsetkiem respondentów, którzy deklarują udział w projekcji filmu z audiodeskrypcją lub
zwiedzenie wystawy plastycznej ze specjalnymi udogodnieniami dla osób niewidomych.
Można więc założyć, że osoby te chodzą do kina lub do galerii sztuki niemal wyłącznie wtedy,
gdy film jest audiodyskrybowany lub wystawa posiada udogodnienia dla osób niewidomych
np. można dotykać eksponatów. W przypadku innych instytucji kultury odsetki osób, które
odwiedzały je w zeszłym roku oraz tych, którzy byli w nich na imprezach ze specjalnym
wsparciem technologicznym nie pokrywają się w pełni. Można jednak założyć, że ponad
połowa odwiedzających te instytucje zrobiła to tylko ze względu na obecność specjalnych
technologii wspierających osoby niewidome.

119

Deskrybowane projekcje filmowe i przedstawienia teatralne oraz wystawy plastyczne
z udogodnieniami dla osób niewidomych wciąż jeszcze stanowią novum w polskich realiach.
Imprezy takie są w większości przypadków aranżowane przez organizacje pozarządowe
działające na rzecz osób niepełnosprawnych i współpracujące w tym zakresie z instytucjami
kultury. Organizacje te zapewniają nie tylko technologię wspomagającą, ale z reguły zajmują
się także zapewnieniem widowni. W konsekwencji znaczna część wizyt osób z dysfunkcją
wzroku w instytucjach kultury ma charakter grupowy i jest zorganizowana przez którąś
z organizacji pozarządowych działających na rzecz tego środowiska. Około 70% ogółu
respondentów deklaruje, że w okresie ostatniego roku brali udział, w co najmniej jednej
imprezie zorganizowanej przez organizację pozarządową działającą na rzecz osób
z dysfunkcją wzroku. Fakt ten zdaje się wyjaśniać stosunkowo nieduże różnice
w intensywności odwiedzania instytucji kultury przez mieszkańców miast wojewódzkich oraz
mniejszych miejscowości, gdyż odsetki biorących udział w imprezach zorganizowanych przez
organizacje są takie same bez względu na miejsce zamieszkania.

Udział w festiwalach i imprezach
Nieco ponad 40% ogółu respondentów deklaruje, że w ostatnim roku brali udział
w jakimś festiwalu lub w innych wydarzeniach kulturalnych.
Wykres 17 – Udział w festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych

41,3%
58,8%

Brał udział

Nie brał udziału
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W festiwalach i imprezach kulturalnych znacząco częściej uczestniczą osoby w wieku
16 do 40 lat (ponad 50%), niż osoby w wieku powyżej 40 lat (ok. 1/3). Wykształcenie
znacząco

różnicuje

udział

respondentów

w festiwalach

i imprezach

kulturalnych.

Uczestniczyło w nich ok. 28% osób z wykształceniem podstawowych lub zawodowym, ok.
39% średnim oraz ok. 49% z wyższym wykształceniem.
Respondentów poproszono też o wymienienie nazw festiwali i imprez, w których
uczestniczyli. Wykaz otrzymanych odpowiedzi jest bardzo obszerny i obejmuje zarówno
różnorodne imprezy lokalne, jak i bardziej znane festiwale. Z uwagi na bardzo duże
rozproszenie odpowiedzi dane te nie nadają się do analizy statystycznej, można je
interpretować wyłącznie jakościowo. Pełne zestawienie przedstawiono w Aneksie do
niniejszego opracowania.

3.4 Własna aktywność kulturalno-artystyczna

Podejmowane działania artystyczne
Osoby z dysfunkcją wzroku to nie tylko konsumenci kultury, ale także jej twórcy.
Respondentów zapytano więc czy w okresie ostatniego roku podejmowali jakieś działania
artystyczne lub aktywność związaną bezpośrednio z życiem artystycznym. Około 64% ogółu
zadeklarowało tego rodzaju aktywność w ostatnim roku, około 36% nie podejmowało
własnej działalności artystycznej ani aktywności na rzecz takiej działalności.
Poniższy wykres przedstawia odsetki osób, które zadeklarowały podejmowanie
różnorodnych działań artystycznych bądź aktywności związanej z takimi działania na
przestrzeni ostatniego roku. Odsetki na wykresie odnoszą się do całej badanej grupy,
jednakże nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden
rodzaj aktywności.
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Wykres 18 – Działania artystyczne podejmowane w ostatnim roku
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Około 1/3 respondentów była zaangażowana w organizacji jakiegoś wydarzenia
artystycznego, ok. ¼ wszystkich uczestników badania brała udział w jakiś kursach lub
warsztatach związanych ze sztuką.
Grę na instrumencie zadeklarowało ok. 21%, śpiew w chórze lub zespole ok. 14%.
Własne wystąpienie wokalne deklaruje ok. 11%, własny koncert ok. 9% rozmówców. Około
4% deklaruje skomponowanie utworu muzycznego.
Działalność artystyczną podejmowały najczęściej osoby najmłodsze w wieku 16 do 24
lat. Osoby z tego przedziału wieku angażowały się w przedsięwzięcia artystyczne, co najmniej
dwukrotnie częściej niż osoby starsze. W niektórych dziedzinach daje się zauważyć różnica
pomiędzy aktywnością kobiet i mężczyzn, np. grę na instrumencie deklaruje dwukrotnie
więcej mężczyzn niż kobiet. Miejsce zamieszkania nie ma istotnego wpływu na
podejmowanie działalności artystycznej.
Chcąc sprawdzić czy osoby angażujące się w organizację przedsięwzięć artystycznych
działały głownie w środowisku osób niewidomych czy w środowisku osób pełnosprawnych
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respondentów zapytano, czy w ostatnim roku brali udział w organizacji jakiś działań
artystycznych, w których były zaangażowane osoby niewidome.
Około 40% rozmówców deklaruje, że brali udział w organizacji wydarzeń
artystycznych, w których brały też udział osoby niewidome, 60% nie brało udziału w takich
wydarzeniach.
Poniższy wykres prezentuje rodzaje wydarzeń artystycznych z udziałem osób
niewidomych, w organizacji, których brali udział respondenci. Odsetki na wykresie odnoszą
się do ogółu osób, które brały udział w organizacji takich wydarzeń, nie sumują się do 100%,
ponieważ niektórzy rozmówcy byli zaangażowani w więcej niż jedno wydarzenie.
Wykres 19 – Organizacja wydarzeń artystycznych z udziałem niewidomych
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Osoby, które brały udział w organizacji jakichś wydarzeń artystycznych z udziałem
innych niewidomych, najczęściej (ok. 71%) uczestniczyły w wydarzeniu muzycznym lub
wokalnym, teatralnym (ok. 45%), literackim (ok. 23%). Wydarzenia z dziedziny plastyki,
fotografii i filmu angażowały zdecydowanie mniejszą liczbę respondentów.

Kontakty z niewidomymi artystami
Chcąc uzyskać szerszy obraz aktywności artystycznej osób z dysfunkcją wzroku
respondentów zapytano, czy znają osobiście jakąś niewidomą artystkę lub artystę. Około
80% rozmówców zna taką osobę, 20% nie zna.
Poniższy wykres ukazuje dziedzinę aktywności artystów z dysfunkcją wzroku, których
znają respondenci. Odsetki na wykresie odnoszą się do ogółu rozmówców, którzy znają
jakiegoś artystę i nie sumują się do 100%, gdyż rozmówcy mogli znać więcej niż jednego
artystę.
Wykres 20 – Zna artystę w dziedzinie
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Wśród artystów z dysfunkcją wzroku znanych osobiście respondentom zdecydowanie
dominują artyści z kręgu muzyki. Ponad 70% ogółu znających jakiegoś artystę zna muzyka
instrumentalistę, dalszych ok. 56% muzyka wokalistę. Artyści z innych dziedzin są znani
respondentom znacznie rzadziej – szeroko rozumiana literatura 44%, artyści teatralni 24%,
sztuki plastyczne 11%. Dane powyższe można traktować, jako ogólny wskaźnik częstości
podejmowania różnorodnych działań artystycznych w środowisku osób niewidomych
i niedowidzących.
Innym sposobem kontaktu z aktywnymi artystycznie osobami niewidomymi może być
regularne czytanie blogów prowadzonych przez takie osoby lub odwiedzanie redagowanych
przez nie stron internetowych.
Wykres 21 – Czytał blogi / strony internetowe prowadzone przez osoby niewidome

12,3%

87,8%

Tak

Nie

Blogi / strony internetowe prowadzone przez niewidomych regularnie odwiedza
około 12% ogółu respondentów. Jednakże tylko niewielu potrafi poprawnie wskazać nazwy /
adresy takich stron.

Poniższa tabela przedstawia nazwy blogów / stron prowadzonych przez
niewidomych, które zostały wymienione przez respondentów.
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Tabela 2 – Nazwy odwiedzanych blogów
prowadzonych przez osoby niewidome

/ stron internetowych

Blogi / strony internetowe
APPTECHNOLOGIE
BLOG JOANNY WITKOWSKIEJ
BLOG MIKOLAJA ROTNICKIEGO
BLOG MONIKI ZARCZUK
BLOG -TABLICA ZAWODNICZKI
INFORMATON – BLOG JACKA ZADROZNEGO
JEDNOOCZNI.PL
KLANGO
MOJA SZUFLADA
MUZOMANIAK
PORTAL OBYWATELSKI Osób NIEWIDOMYCH
SKRAWKI ŻÓŁTYCH PAPIERÓW
TYFLONET.COM
TYFLOPODCAST.NET
TYPHLOS
WISNIEWSCY BROTHER
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3.5 Ocena stanu obecnego i zmian w dostępie do dóbr kultury
Pomiar oceny zarówno aktualnych możliwości udziału osób niewidomych w życiu
kulturalnym, jak i pomiar zmian, jakie zaszły w tej dziedzinie w ostatnich latach, został
dokonany za pomocą szeregu pytań wskaźnikowych. Sekwencję tę rozpoczynają pytania
o samoocenę intensywności korzystania z dóbr kultury. Następnie ocenie poddawane były
uwarunkowania obiektywne, jak zakres dostępnej oferty kulturalnej, a następnie analiza
przyczyn niepełnej satysfakcji oraz próby wskazania preferowanych rozwiązań.

Samoocena możliwości korzystania z dóbr kultury
Około 30% ogółu respondentów ocenia, iż uczestniczy w życiu kulturalnym w takim
stopniu jakim chce. Ok. 70% deklaruje, iż ich poziom uczestnictwa w kulturze nie jest
satysfakcjonujący, chcieliby go zwiększyć, lecz napotykają na różne przeszkody i trudności.
Wykres 22 – Ocena stopnia uczestnictwa w życiu kulturalnym

30,3%

69,8%

Uczestniczy w stopniu w jakim chcę
Chciałbym uczestniczyć w większym stopniu

Poziom satysfakcji z uczestnictwa w życiu kulturalnym spada wraz z wiekiem, odsetek
osób uczestniczących w życiu kulturalnym w stopniu takim jak chcą jest najwyższy
w młodszym przedziale wieku 16 do 24 lat i wynosi 46% usatysfakcjonowanych. W kolejnych
grupach wiekowych wskaźnik ten spada i wynosi dla osób w wieku 25 do 40 lat – ok. 33%, 41
do 60 lat – ok. 27% oraz w wieku powyżej 60 lat – 26%. Poziom wykształcenia nie różnicuje
satysfakcji z udziału w życiu kulturalnym z wyjątkiem osób z wykształceniem podstawowym
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lub zawodowym, gdzie odsetek zadowolonych jest wyraźnie niższy od średniej i wyniósł tylko
ok. 18%. Dostrzec też można różnicę w poziomie satysfakcji z udziału w życiu kulturalnym
pomiędzy osobami zamieszkałymi w miastach wojewódzkich (ok.36% usatysfakcjonowanych)
oraz w mniejszych miejscowościach (ok. 25%).
Rozmówców, bez względu na to czy są obecnie zadowoleni czy nie ze swojego udziału
w życiu kulturalnym, poproszono o wskazanie najpoważniejszych przeszkód w jego
zwiększeniu.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie przeszkód w zwiększeniu udziału w życiu
kulturalnym. Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ wielu rozmówców podawało więcej
niż jedną przeszkodę.
Wykres 23 – Przeszkody w zwiększeniu udziału w życiu kulturalnym

38,1%

Problemy z dojazdem

35,8%

Brak czasu
27,7%

Brak środków finansowych
20,6%

Brak osoby wspomagającej

18,3%

Brak specjalnych udogodnień dla niewidomych
Brak oferty kulturalnej w miejscowości
zamieszkania

15,4%
10,2%

Brak lub zbyt mała liczba filmów z audio-deskrypcją
Problemy zdrowotne

6,0%

Brak lub zbyt mała liczba przedstawień teatralnych
z audio-deskrypcją

5,7%
4,7%

Trudności z dotarciem do informacji
Brak dostępu do książek w formacie dostępnym dla
osoby niewidomej

2,3%
0%
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Trzy najczęściej wskazywane przez respondentów przeszkody w zwiększeniu ich
udziału w życiu kulturalnym to: problemy z dojazdem do instytucji kultury – 38% wskazań,
brak czasu ok. 36% oraz brak środków finansowych ok. 28%. Rzadziej wskazywano na: brak
osoby wspomagającej – ok. 21% wskazań, brak specjalnych udogodnień dla niewidomych
w obiektach kultury – ok. 18% oraz brak oferty kulturalnej w miejscowości zamieszkania –
ok. 15%. Zwraca uwagę fakt, że przeszkody leżące po stronie dostawcy dóbr kultury odczuwa
stosunkowo niewielu rozmówców – brak rozwiązań wspierających wskazuje ok. 18%, zbyt
małą liczbę filmów z audiodeskrypcją ok. 10%, zbyt mało przedstawień teatralnych
z audiodeskrypcją – ok. 6% oraz brak książek w formatach dostępnych ok. 2%.

Ocena oferty lokalnych instytucji kultury
Jak pokazano powyżej ok. 15% ogółu respondentów wskazuje na brak oferty
kulturalnej w miejscowości zamieszkania, jako główną przeszkodę w zwiększeniu swojego
udziału w życiu kulturalnym. Uczestników badania poproszono też o bardziej szczegółowe
ocenienie oferty lokalnych instytucji kultury.
W skali całej próby, bez względu na miejsce zamieszkania, jako niewystarczającą
wskazywano najczęściej ofertę kina ok. 49%, teatry ok. 48%, muzea ok. 43% oraz galerii
sztuki ok. 39%. Jednocześnie odnotowano znaczne odsetki osób niepotrafiących dokonać
oceny, wahające się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w przypadku poszczególnych
instytucji kultury.
Ocena oferty lokalnych instytucji kultury różni się dość znacznie w zależności od
miejscowości zamieszkania rozmówców. Poniższy wykres przedstawia zestawienie
zsumowanych

ocen

„zupełnie

niewystarczająca”

plus

„raczej

niewystarczająca”

w zróżnicowaniu dla mieszkańców miast wojewódzki oraz pozostałych miejscowości.

129

Wykres 24 – Ocena aktualnej oferty lokalnych instytucji kultury wg miejsca zamieszkania

Biblioteki

23,0%

15,5%

Domy/ośrodki kultury

23,5%

Sale koncertowe

31,5%
41,3%

26,7%

Galerie sztuki

33,2%

Muzea

43,7%
51,2%

34,2%

Teatry

42,8%

Kina

41,2%
0%

10%

20%

Inna miejscowość

30%

40%

50%

53,5%
55,4%

60%

Miasto wojewódzkie

Hierarchia ocen aktualnej oferty lokalnych instytucji kultury jest taka sama
w przypadku mieszkańców miast wojewódzkich jak i mieszkańców mniejszych miejscowości.
Można jednak zauważyć, że odsetek osób oceniających tę ofertę jako „niewystarczającą” jest
każdorazowo znacząco wyższy w przypadku mieszkańców mniejszych miejscowości.
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Ocena zmian funkcjonowania instytucji kultury oraz szans korzystania z dóbr
kultury w ostatnich latach
Ocena zmian w ofercie i funkcjonowaniu lokalnych instytucji kultury nastręczyła
respondentom znacznie więcej trudności, niż ocena ich aktualnej oferty. Odsetki odpowiedzi
„nie wiem, trudno powiedzieć” już stosunkowo wysokie przy ocenie oferty aktualnej silnie
wzrastają, gdy zapytano o ocenę oferty na przestrzeni ostatnich lat.
Analizując dane przedstawione na poniższym wykresie, trzeba więc pamiętać, że
stosunkowo duży odsetek rozmówców nie potrafił dokonać oceny.

Wykres 25 – Ocena oferty lokalnych instytucji kultury w porównaniu z latami ubiegłymi

16,3%

2,5%

Kina

Biblioteki

1,5%

Muzea

1,8%

Teatry

2,3%

30,3%
27,8%
21,8%
30,0%

47,5%
25,8%
27,0%
29,0%
31,5%
44,3%

24,0%
27,5%

2,5%

Sale koncertowe

24,8%
0%

10%

Trudno powiedzieć

45,0%
36,0%

4,3%

Galerie sztuki

49,0%

20,8%

3,5%

Domy/ośrodki kultury

51,0%

20%

Pogorszenie

30%

Bez zmian

36,5%
36,3%
40%
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Polepszenie

Ocena postrzeganych zmian w ofercie i funkcjonowaniu lokalnych instytucji kultury
na przestrzeni ostatnich lat jest dość mocno zróżnicowana w przypadku poszczególnych
instytucji. Względnie najwyższy odsetek dostrzegających polepszenie funkcjonowania
instytucji odnotowano w przypadku: kina (51%), biblioteki (49%), muzea (ok.47%) oraz teatry
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(45%). Relatywnie najmniejszy odsetek respondentów dostrzega polepszenie oferty
i funkcjonowania: sal koncertowych, galerii sztuki oraz domów/ośrodków kultury. W tych
przypadkach dominuje przekonanie, że nie nastąpiły żadne zmiany, jednakże bardzo duży
odsetek respondentów nie potrafił dokonać oceny.
Ocena zmian zachodzących w ostatnich latach w ofercie lokalnych instytucji kultury
nie różni się, w odróżnieniu od oferty aktualnej, wśród mieszkańców miast wojewódzkich
i pozostałych miejscowości. Wyjątek stanowi oferta muzeów, gdzie ok. 57% mieszkańców
miast wojewódzkich widzi polepszenie funkcjonowania w stosunku do jedynie 39%
mieszkańców mniejszych miejscowości.
Oprócz oceny zmian zachodzących w ostatnich latach w ofercie lokalnych instytucji
kultury, rozmówców poproszono także o dokonanie oceny zmian, jakie zaszły w ostatnich
latach w zakresie ogólnych możliwości korzystania przez osoby z dysfunkcją wzroku z dóbr
kultury.

Wykres 26 – Aktualne możliwości korzystania z dóbr kultury w porównaniu z latami ubiegłymi
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Największy wzrost możliwości korzystania z dóbr kultury w ostatnich latach
rozmówcy dostrzegają w dziedzinie: Internet (73%), książki (70%) oraz czasopisma (52%).
Mniejszy odsetek respondentów dostrzega polepszenie możliwości korzystania z: kina oraz
galerii sztuki i muzeów. Relatywnie najmniejszy postęp dokonał się zdaniem rozmówców
w przypadku: telewizji i teatru, gdzie odsetki niedostrzegających żadnych zmian są
relatywnie najwyższe.

Proponowane działania władz i organizacji
Na zakończenie wywiadu rozmówców poproszono o sformułowanie zaleceń
i oczekiwań wobec władz lokalnych i animatorów kultury, które mogłyby zwiększyć udział
osób niewidomych w życiu kulturalnym i artystycznym.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie zgłoszonych propozycji, odsetki nie sumują
się do 100% ponieważ część rozmówców podała więcej niż jedną propozycję.
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Wykres 27 – Proponowane działania władz i animatorów w celu zwiększenia udziału
niewidomych w życiu kulturalnym

Specjalne ułatwienia techniczne dla
niewidomych
Organizacja grupowych wyjść do kina, teatru,
muzeum
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Zdecydowanie najwięcej osób (ok. 63%) oczekuje wprowadzenia specjalnych ułatwień
technicznych takich jak audiodeskrypcja do obiektów i instytucji kultury. W dalszej kolejności
wskazywano na: organizację grupowych wyjść do kina, teatru, muzeum z profesjonalnym
przewodnikiem – ok. 26%, ogólne zwiększenie oferty kulturalnej, ciekawsza oferta – ok. 26%,
wprowadzenie większych ulg finansowych przy zakupie biletów przez osoby niewidome – ok.
26% oraz lepsze informowanie środowiska osób niewidomych o istniejącej ofercie
kulturalnej – ok. 24%.
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Analogicznie do rozwiązań wspierających udział w życiu kulturalnym poproszono
rozmówców o wskazanie działań mogących zwiększyć własną aktywność artystyczną osób
niewidomych.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie zgłoszonych propozycji, odsetki nie sumują
się do 100% ponieważ część rozmówców podała więcej niż jedną propozycję.

Wykres 28 – Proponowane działania władz i animatorów w celu zwiększenia
własnej działalności artystycznej osób niewidomych
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Zwiększenia szans rozwoju aktywności artystycznej osób niewidomych rozmówcy
upatrują głównie w zwiększeniu możliwości kształcenia artystycznego (ok.54%) oraz
organizacji specjalnych zajęć artystycznych dla niewidomych w ośrodkach kultury (ok.50%).
Zwracano uwagę nie tylko na zwiększenie liczby warsztatów, szkoleń ale także na zmianę
nastawienia organizatorów takich działań, którzy zdaniem niektórych rozmówców
dyskryminują osoby z dysfunkcją wzroku. Inne proponowane działania to: wsparcie
finansowe dla niepełnosprawnych artystów (ok. 30%) oraz organizacja konkursów, wystaw
twórczości osób niepełnosprawnych (ok. 21%).
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CZĘŚĆ IV

Analiza kanoniczności, gatunkowości
i cech dystynktywnych twórczości
artystycznej osób niewidomych
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4.1 Wprowadzenie

Według powszechnego mniemania, żaden zmysł ludzki nie jest tak ważny, tak
drogocenny jak wzrok. W konsekwencji, jego utrata uważana jest za jedno z największych
nieszczęść i ograniczeń. Już starożytni ustalili taką hierarchię, umieszczając wzrok na czele
wszystkich zmysłów. Dowodów takiego poglądu dostarcza Timajos – jeden z dialogów
Platona, datowany na 360 rok p.n.e. W dziele tym dominuje monolog Timajosa na temat
natury świata fizycznego i człowieka. Wyraża on pogląd, że wzrok:
„jest dla nas przyczyną największego pożytku. Bo z obecnych myśli o wszechświecie
żadna nie byłaby nigdy wypowiedziana, gdybyśmy ani gwiazd, ani słońca, ani nieba nie
widzieli. A tymczasem oglądanie dnia i nocy, miesiące i obiegi roczne wytwarzają liczbę
i pojęcie czasu, od nich pochodzą badania nad naturą wszechświata. Stąd doszliśmy do
filozofii, a większego dobra ród śmiertelny nie dostał, ani nie dostanie nigdy w darze od
bogów”99.
Podobnym stwierdzeniem Arystoteles rozpoczyna swoje najważniejsze dzieło
filozoficzne – Metafizykę:
„Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania, czego dowodem jest ich umiłowanie
zmysłów (bo, nawet niezależnie od ich praktycznej użyteczności, miłują je dla nich samych),
a zwłaszcza ponad wszystkie inne dla wzroku. Nie tylko bowiem gdy działamy, ale nawet
wtedy, gdy nie mamy niczego praktycznego na względzie, stawiamy wzrok ponad wszystkie
inne zmysły. Przyczyną zaś jest to, że ze wszystkich zmysłów wzrok w najwyższym stopniu
umożliwia nam poznanie i ujawnia wiele różnic”100.
O wyższości wzroku nad innymi zmysłami mówi Arystoteles szerzej w trakcie
O zmysłach, zauważając, że wzrok, jako taki, góruje [nad innymi zmysłami we wszystkim, co
ma związek z „koniecznościami” życiowymi. Według Arystotelesa władza wzroku „daje nam
poznać rozliczne i niezmiernie urozmaicone różnice [między rzeczami], choćby z tego
względu, że wszystkie ciała są kolorowe. Toteż głównie tym zmysłem postrzegamy «wspólne»
99

Platon, Timajos, [w:] tegoż, Timajos i Kritias, przełożył, wstępem oraz objaśnieniami opatrzył W. Witwicki,
Warszawa, Alfa-Wero 1999, s. 52.
100
Arystoletes, Metafizyka, http://www.filozofia.umk.pl/pliki/metafizyka_615-621_-_ks._i_rozdz._1-2.pdf, s. 1.
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własności podpadające pod zmysły (a rozumiem przez nie: figurę, wielkość, ruch, liczbę).
W przeciwieństwie do tego słuch objawia tylko różnice zachodzące między dźwiękami”101.
Chociaż przywołane powyżej opinie autorytetów zachodniej kultury sugerują, że
zdolność widzenia jest podstawą poznania, twórczość artystyczna osób niewidomych
dowodzi, że osoby te mimo dotkliwego braku zmysłu wzroku człowiek podejmują próby opisu
i zgłębienia doświadczanej rzeczywistości. Liczne utwory literackie, muzyczne a nawet
fotografie102 autorstwa niewidomych stanowią świadectwo tego, że na przekór percepcyjnym
ograniczeniom nie pozostają oni bierni. Komentują swoją egzystencję używając różnych
środków wyrazu. Starają się ze wszystkich sił przezwyciężyć sensoryczne bariery, nie chcąc
pogodzić się ze skazaniem na brak aktywności w sferze ekspresji. Być może jest to jedna
z przyczyn dlaczego wśród niewidomych jest tak wielu artystów103. Z uwagi na
uwarunkowania percepcyjne, osoby te rzadko wypowiadają się w sztukach plastycznych.
Domeną ich ekspresji najczęściej słowo i muzyka. Szczególnie popularną dziedziną twórczości
literackiej niewidomych jest poezja. Termin ten, pochodzący od greckiego słowa poíesis –
tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka – jest wieloznaczny, ponieważ był różnie rozumiany
na przestrzeni dziejów. W świecie starożytnej Grecji mianem poezji określano całą literaturę
piękną, łącząc z nią takie cechy, jak: kreacyjność, posługiwanie się fikcją, naśladowanie natury,
walory estetyczne i etyczne, obrazowość. Specyfikę poezji greckiej wyznaczał jej ściśle
państwowo-religijny i ściśle muzyczno-wykonawczy charakter. Poezja grecka różniła się pod
wieloma względami od współczesnej: była sztuką głęboko praktyczną, ściśle osadzoną
w kontekście życia społecznego. W drugim, żywym do dziś znaczeniu terminu „poezja”
oznacza mowę wiązaną, tj. wszystkie utwory pisane wierszem. W tym znaczeniu termin
„poezja” jest przeciwieństwem terminu „proza”. tym znaczeniu zakres terminu „poezja”
pokrywa się z zakresem terminu „liryka” – czyli jednego z trzech rodzajów literackich. Liryka
obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne,
przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, podporządkowanej funkcji
101

Arystoteles, O zmysłach i ich przedmiotach, w: Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne, Warszawa
1971, s. 436.
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ekspresywnej oraz funkcji poetyckiej języka. Centralnym elementem utworu lirycznego jest
tzw. podmiot liryczny, a język liryki oznacza się wysokim zmetaforyzowaniem. Znaczenie
termin „poezja” jako synonimu terminu „liryka” jest najnowsze, używa się go od drugiej
połowy XIX w104. Takim znaczeniem terminu będę posługiwać się w odniesieniu do twórczości
literackiej osób niewidomych.

4.2 Twórczość literacka niewidomych w Polsce w latach 1989-2014

Twórczość literacka osób niewidzących nieczęsto stanowi przedmiot badań
literaturoznawców. Co więcej – analiza literaturoznawcza oraz krytycznoliteracka nie
wyczerpuje jej znaczeniowego bogactwa i złożoności. Jak zauważa Małgorzata Czerwińska
aktywność literacka osób z dysfunkcją wzroku stanowi interesujący i wartościowy materiał
badawczy105. Może ona być punktem do wieloaspektowych analiz: antropologicznych,
kulturoznawczych, filozoficznych, psychologicznych. Utwory literackie mogą też być cennym
źródłem wiedzy o przebiegu procesów orientacyjno-poznawczych u ich autorów, charakterze
sfery emocjonalno-motywacyjnej oraz poziomie funkcjonowania twórców „sprawnych
inaczej”106.

Zdaniem

Czerwińskiej,

w twórczości

tej

znaczące

miejsce

zajmuje

niepełnosprawność autora, prezentowana mniej lub bardziej bezpośrednio – w zależności od
warsztatu artystycznego twórcy107.
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pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność, pod red. nauk. J. Baran i S. Olszewskiego, Kraków 2006, s. 43.
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„Przydział na świat” – polifoniczny debiut niewidomych
Mając na uwadze zaistnienie twórczości niewidomych poetów w obiegu kultury
w Polsce, przełomowym wydarzeniem była publikacja antologii pt. „Przydział na świat”.
Wydana w 1993 roku, antologia ta jest pierwszą jak dotąd na polskim rynku wydawniczym
tego rodzaju publikacją o charakterze zbiorowym opisującą i wyrażającą człowieka
niewidomego funkcjonującego wieloaspektowo w różnych miejscach topografii i hierarchii
społecznej we współczesnej Polsce. Jak zauważa Andrzej Bartyński we wstępie do tomu, ma
on charakter polifonicznej notacji poetyckiej wyrażającej stan ducha, umysłu i kondycji
ludzkiej osoby niewidomej108. Antologia gromadząca wiersze żyjących i tworzących aktualnie
polskich poetów niewidomych zawdzięcza swoje ukazanie się inicjatywie Arkadiusza Szostaka,
dyrektora artystycznego Krajowego Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych.
Wyboru tekstów do tomu dokonało kolegium redakcyjne w składzie: prof. Helena Wolny,
krytyk Jan Zdzisław Budnicki oraz poeta i przewodniczący Rady Kultury i Sztuki przy Zarządzie
Głównego Polskiego Związku Niewidomych – Andrzej Bartyński.
Antologia dzieli się na cztery części, z których każda opatrzona jest tytułem. Pierwsza
część pod bardzo wymownym tytułem Kocham ten świat mimo wielkiej nocy zawiera utwory
tych poetów, którzy są członkami zawodowych stowarzyszeń twórczych takich jak Związek
Literatów Polskich lub jemu podobnych. W części tej zamieszczone zostały utwory Andrzeja
Bartyńskiego, Jana P. Grabowskiego, Haliny Kuropatnickiej-Salamon, Stanisława Leona
Machowiaka oraz Jadwigi Stańczakowej.
W następnych trzech częściach tomu prezentują swoje wiersze poeci nie należący do
stowarzyszeń literackich. Fakt ten wpływa na ogromną rozpiętość skali wartości artystycznych
i intelektualnych niniejszej antologii. Część druga opatrzona tytułem Bezkresne doliny zawiera
utwory laureatów wielu konkursów literackich i zarazem autorów kilku tomików poetyckich.
Są to: Halina Burdajewicz, Józef Franczyk, Krystyna Gawlik, Jolanta Kutyło, Barbara PaulinaWnęk, Jacek Rosa, Krystyna Rożnowska, Danuta Tymkowicz-Czajkowska. W części trzeciej pt.
Tam, gdzie rodzi się wyobraźnia znalazły się teksty poetyckie opublikowane wcześniej
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A. Bartyński, Wstęp, w: Przydział na świat, red. A. Szostak, I. Wawrzczak, Kielce 1993, s. 7.
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w prasie. Na część czwartą pt. Naturalne źródła poezja – złożyły się utwory autorów ‘na
dorobku’, którzy nie mieli wcześniej okazji debiutować drukiem.
We wszystkich częściach antologii obraz świata i egzystencji ludzkiej przedstawiony
przez poszczególnych autorów jest wyrazem osobistej relacji w układzie sprzężenia
zwrotnego – ja niewidomy wobec świata – świat wobec mnie niewidomego.
Ekspresja każdego dzieła artystycznego uzależniona jest od środków wyrazu i narzędzi,
jakimi posłużył się twórca. Z tego względu, posłużę się podziałem niewidomych twórców na
całkowicie niewidomych i na szczątkowo widzących. Wśród całkowicie niewidomych
rozróżnimy ociemniałych, tych co pamiętają świat widziany i niewidomych od urodzenia.
Wśród szczątkowo widzących wyróżnimy tych, którzy mają wadę wzroku od urodzenia i tych,
którzy kiedyś dobrze widzieli, ale a na późniejszych etapach życia ich wzrok uległ znacznemu
pogorszeniu wywierając negatywny wpływ na ich egzystencję109. Bez tej elementarnej wiedzy
tyflologicznej trudno zrozumieć, ocenić i cenić każdą twórczość niewidomego artysty.
Analizy tekstów będą zmierzać przede wszystkim do uporządkowania zawartych w niej
myśli, wyłonienia najważniejszych i najczęściej się powtarzających znaczeń. Na tej
semantycznej podstawie podejmę próbę zrekonstruowania przekonań twórców, wydobycia
ukrytych założeń oraz ogólnej interpretacji kluczowych kategorii. Nawiążę zatem do analizy
znaczeń wyrazów oraz ich pól semantycznych. Spostrzeżenia zostaną poparte najbardziej
adekwatnymi cytatami.
Osobowość autora przejawia się w każdym dziele, ale w utworze poetyckim jest ona
szczególnie obecna; przejawia się we wszystkich jego warstwach. W poezji to właśnie
osobowość autora wyznacza zakres przeżyć, wizję rzeczywistości i system wartości110.
Poddając analizie utwory literackie osób niewidzących powstałe w latach 1989-2014
zamierzam skoncentrować się na następujących kwestiach:
- w jakim stopniu poezja jest zapisem cierpienia wynikającego z niemożliwości
widzenia oraz uwalniania się z niego?

109

Podział taki sugeruje niewidomy poeta Andrzej Bartyński, w: A. Bartyński Wstęp, w: Przydział na świat, red.
A. Szostak, I. Wawrzczak, Kielce 1993, s. 7.
110
S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, [w:] S. Sawicki, Wartość, sacrum, Norwid.
Studia i szkice aksjologiczno-literackie, Lublin 1994.

141

- czy akt twórczy zaspokaja potrzeby psychiczne autorów?
- co można wnioskować o specyfice sfery orientacyjno-poznawczej i emocjonalnomotywacyjnej autora?
- co można wnioskować o poziomie funkcjonowania społecznego (problem integracji
społecznej) autora i charakterze jego stosunków interpersonalnych?
- czy twórczość literacka osób niewidzących jest dla nich jedynie sztuką czy także
spełnia inne pozaartystyczne funkcje (i jakie)?
Należy podkreślić, że analiza tekstu nawiązuje do hermeneutyki, czyli sztuki
rozumiejącej interpretacji, która zmierza do odkrycia głębokiego sensu i umieszczenia ich
w szerszym kontekście historycznym, społecznym, światopoglądowym itp.

Tradycja

hermeneutyczna nakazuje odwołanie do nie tylko do specyfiki języka, ale także kontekstu
powstania utworu i sytuacji autora. Z tego względu, w procesie analizy będę także odwoływać
się do życiorysów wybranych autorów. Ponadto, zakładam, że interesujące badawczo może
okazać się prześledzenie za pomocą materiału poetyckiego indywidualnych historii życia
poszczególnych twórców (poziom indywidualny studiów biograficznych). W swojej analizie
wybranych utworów przyjmuję ważniejsze założenia hermeneutyki: 1) akt interpretacji
zmierza do odsłonięcia zakrytych znaczeń, których nie da się uchwycić wyłącznie
w zewnętrznej warstwie tego, co interpretowane, 2) podmiot i przedmiot interpretacji
warunkują siebie nawzajem, tzn. dzieło czy badany problem już z góry determinują sposób,
w jaki będą postrzegane, a odkrycie ich sensu jest też rozpoznaniem własnej postawy
interpretującego wobec nich (zasada tzw. koła hermeneutycznego), 3) hermeneutyka nie jest
jednoznacznie powiązana z jakąś metodologią, tę ostatnią określa konkretna sytuacja
interpretacyjna:

charakter

dzieła,

możliwości

interpretatora,

kontekst

historyczno-

kulturowy111.
Chcę poświęcić uwagę nie tylko procesowi kreacji osób niewidomych i jej efektom, ale
także recepcji ich utworów. Czy jest to czytanie bez protekcjonizmu, etykietowania
i naznaczania? Jak zauważają badacze tej tematyki, wskazane są w tym przypadku
wieloaspektowe badania, które pozwoliłyby na „uwolnienie” wzmiankowanej twórczości od
111
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częstego postrzegania jej (zwłaszcza przed krytyków literatury) poprzez pryzmat
niepełnosprawności wzrokowej jej autorów112.
Materiał badawczy, który zostanie poddany jest zróżnicowany artystycznie – pod
względem warsztatu artystycznego zawiera się w przedziale od twórczości amatorskiej – do
w pełni profesjonalnej. Autorzy mają zróżnicowane wykształcenie – od zawodowego do
wyższego humanistycznego. W większości przypadków dysfunkcja narządu wzroku nastąpiła
u autorów w dzieciństwie lub we wczesnej młodości.
Zakładam, że interesujące badawczo może okazać się prześledzenie za pomocą
materiału poetyckiego indywidualnych historii życia poszczególnych twórców (poziom
indywidualny studiów biograficznych). Z tego względu przywołam także biogramy lub wybrane
wątki i aspekty życiorysów niektórych poetów. Po przedstawieniu sylwetek wybranych pisarzy
dokonam analizy ich wybranych utworów.

Bard z kresów – Andrzej Bartyński
Zadziwia wręcz ilość społecznych funkcji, jakie pełni Andrzej Bartyński – nie tylko
w środowisku polskich niewidomych, ale również w innych środowiskach. Jest wiceprezesem
Stowarzyszenia

Klub

Inteligencji

Niewidomej

RP,

którego

był

pomysłodawcą

i współzałożycielem, pełni funkcję przewodniczącego Rady Kultury przy Zarządzie Głównym
Polskiego Związku Niewidomych. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Nietakty”
organu Stowarzyszenia KIN RP. Ponadto, ze względów osobistych Bartyński poświęca czas
aktywizowaniu życia i działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich. Ta przestrzeń kulturowa jest ważna dla pisarza i działacza z powodów
biograficznych. Andrzej Bartyński urodził się bowiem we Lwowie 25 maja 1934 w rodzinie
nauczyciela akademickiego. Podczas II wojny światowej, w okresie okupacji hitlerowskiej, cała
rodzina Bartyńskich bierze czynny udział w ruchu oporu AK. Za działalność konspiracyjną
dziewięcioletni Andrzej Bartyński jako dziecięcy łącznik AK zostaje wraz z całą rodziną
aresztowany przez gestapo. Osadzony w więzieniu we Lwowie, w czasie przesłuchania przez
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gestapo chłopiec całkowicie traci wzrok. Po wyjściu na wolność, przez dwa lata uczęszcza
radzieckiej szkoły dla niewidomych we Lwowie, gdzie językiem obowiązującym były ukraiński
i rosyjski. Na skutek układu jałtańskiego w 1946 roku opuszcza Lwów i zamieszkuje wraz
z rodziną na stałe we Wrocławiu w ramach tzw. repartiacji113.
Dalszy etap życia Bartyńskiego to szkoła podstawowa dla niewidomych w Laskach
warszawskich. Ireneusz Morawski, biograf Bartyńskiego, pisząc o tym okresie jego życia,
zauważa, że właśnie w Laskach po raz pierwszy (…) opowiada się po stronie poezji. Układa
wiersze, bo ich nie pisze. Andrzej wszystkie swoje wiersze najpierw nawet na długo zostawiał
jedynie w pamięci, a pamięć zawsze miał fantastyczną114. Wierszami Andrzeja Bartyńskiego
zainteresował się wówczas Mikołaj Roztworowski – poeta i dziennikarz, który przyjeżdżał
specjalnie do Andrzeja, żeby czytać mu współczesnych poetów: Miłosza, Jastruna, Przybosia,
Gałczyńskiego i innych. Wówczas początkujący poeta uświadomił sobie, że liryka odchodzi od
rymowanej narracji, że nowa poezja to maksimum znaczeń przy minimum słów.
Po ukończeniu z odznaczeniem szkoły w Laskach Bartyński wraca do Wrocławia, gdzie
w 1950 roku podejmuje naukę w I LO. Będąc uczniem liceum zostaje członkiem Koła Młodych
Pisarzy przy Związku Literatów Polskich we Wrocławiu. Uczestnikami Koła byli wówczas m. in.:
Marek Hłasko, Stanisław Grochowiak, Urszula Kozioł. W założeniu, koła takie miały były szkołą
tworzenia radosnego socrealizmu. Bartyński nie poddaje się tej tendencji. Jego występ na
zebraniu koła wzbudza zachwyt, ale też i dezaprobatę ze strony kilku socrealistów.
Następny ważny etap w życiu poety to studia na polonistyce na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz odwilż października roku 1956, która owocuje przypływem tłumaczeń
światowej literatury z Zachodu. Na fali odwilży, Bartyński z wraz kolegami zakłada Wrocławską
Grupę Artystyczną o nazwie „Dlaczego Nie”. Sławna wówczas w Polsce grupa skupiała
młodych poetów, prozaików, aktorów i artystów plastyków. Jej ideą przewodnią było
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„dlaczego nie czynić tego, na co się teraz ma chęć”. Warto podkreślić, że na zebraniach grupy
„Dlaczego Nie” Bartyński święcił triumfy, bo jego pełne wewnętrznej dynamiki wiersze były
przez niego przekonująco recytowane115. Drukiem debiutuje w 1956 r. wierszem Rapsod
o Jesieninie opublikowanym we wrocławskim czasopiśmie „Życie Uniwersytetu”. W 1962 roku
kończy filologię polską. Jego dwujęzyczna polsko-włoska praca magisterska napisana pod
kierunkiem wybitnego humanisty i lwowianina prof. J. Trzynadlowskiego dotyczyła
tłumaczenia „Opowiadań rzymskich” Alberto Moravii.
W roku 1957 wychodzi drukiem pierwszy tomik Bartyńskiego pt. „Dalekopisy”, w 1960
tom następny – „Zielone wzgórza” – i w roku 1961 Bartyński zostaje przyjęty do Związku
Literatów Polskich. Jako prezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we
Wrocławiu, aktywnie ciągle działa organizacyjnie. Kilka razy w roku przygotowuje imprezę
kulturalną pt. „Czytanie Wierszy”. Od 2003 roku jest także inicjatorem i organizatorem
corocznych Międzynarodowych Festiwali Poezji w Polanicy-Zdroju „Poeci bez Granic”.
Zgodnie z nazwą festiwalu spotykają się na nich poeci polscy z ukraińskimi, czeskimi,
niemieckimi i innymi, jeśli tylko zapragną wziąć udział w tych spotkaniach. W uznaniu swych
zasług Bartyński otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Polanicy-Zdroju.
Oprócz wspomnianych już tomików poezji na dorobek literacki Andrzeja Bartyńskiego
składają się następujące tytuły poetyckie: „Komu rośnie las” (1965), „Ku chwale słońca”
(1974), „Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin”(1977), „Wojna, wyspa, skarabeusz”
(1982), „Wróć bo czereśnie” (1997), „Te są ojczyzny moje” (1999), trzytomowy zbiór jego
wierszy pod wspólnym tytułem: „Taki Świat” (2001: I tom „Poranek” II tom „Południe” III tom
„Oderwanie”), „Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy” (2007). Ostatnia
publikacja Bartyńskiego to wydany w 2014 tomik „Uczta motyla”.
Należy podkreślić także, że jest on współautorem i współredaktorem, pierwszej
w Polsce antologii poetów niewidomych „Przydział na świat” wydanej w 1993 roku przez
Krajowe Centrum Kultury Polskiej Związku Niewidomych w Kielcach. Nie oznacza to wszelako,
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że aktywność twórczość Bartyńskiego ogranicza się do kręgu poetów niewidomych. Jest on
także współautorem antologii współczesnej poezji polskiej „Dojrzewanie w miłości” (2000).
Warto wspomnieć, że ma on także na swoim koncie liczne publikacje prasowe oraz audycje
radiowe.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Andrzej Bartyński jest też artystą estradowym,
pieśniarzem. Śpiewu zaczął się uczyć jeszcze w Laskach, naukę kontynuował we Wrocławiu,
a potem występował w kraju i za granicą (m.in. Anglia, Niemcy, Szwecja, Czechy, Włochy,
Związek Radziecki, Bułgaria, Rumunia). Wiele razy po Polsce i za granicą wędrował z zespołem
„Poeci na Estradzie” występując z programem artystycznym, z poezją i pieśnią.
Za wkład w rozwój kultury polskiej Bartyński otrzymał wiele nagród regionalnych,
państwowych – w tym dwie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
„nieoceniony wkład w kulturę polską i europejską” (w 2006 i 2007). W 2005 roku za swój
twórczy wkład w rozwój kultury polskiej i europejskiej Andrzej Bartyński został odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Andrzej Bartyński jest wielokrotnym
laureatem krajowych festiwali poetyckich „Kłodzka Wiosna Poetycka”116. Jako literat był
stypendystą Rządu Włoskiego, a także otrzymał zagraniczne stypendium Ministra Kultury
i Sztuki do Związku Radzieckiego. W 2009 r. otrzymał Nagrodę Literacką im. ks. Jana
Twardowskiego za najciekawszy tom poezji wydany w 2008 roku pt. „Piętnaście dni
w Dusznikach a nasz dom w Polanicy”. W roku 2001 był nominowany do Międzynarodowej
Nagrody FILANTROP przyznawanej tym twórcom i artystom, którzy przekroczyli granice
niemożliwości. W roku 2002 otrzymał prestiżową Nagrodę Październikową Wrocławia dla
najlepszych przyznaną przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury za trylogię poetycką
„Taki świat” oraz wieloletnią działalność na rzecz pełnoprawnego udziału osób
niepełnosprawnych w życiu literackim i społecznym Wrocławia i Polski. W 2007 roku otrzymał
tytuł IDOLA fundacji Unia pomocy niepełnosprawnym – Szansa za wybitne osiągnięcia,
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zaangażowanie oraz znaczące zasługi w dziedzinie edukacji i rehabilitacji niewidomych i słabo
widzących w Polsce.
„Kocham to wszystko na ślepo” – analiza utworów poetyckich Andrzeja Bartyńskiego
Krytycy zwracają uwagę na dwie cechy poezji Andrzeja Bartyńskiego: melodyjność
i malarskość, które wynikają być może z doświadczeń muzyczno-wokalnych autora117.
W obrębie zebranych w tomikach utworów można wyróżnić kilka grup tematycznych:
- dziedzictwo kultury indoeuropejskiej (np. Gwar pieśni biesiadnej z tomu „Wojna,
wyspa, skarabeusz”))
- historia i dziedzictwo Polski oraz polska tradycja kulturowa (np. Moja ojczyzna z tomu
„Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin”, cykl Jan Kochanowski z tomu „Wojna,
wyspa, skarabeusz”)
- refleksja autotematyczna na temat twórczości poetyckiej (Rzeźnia i Poeta z tomu
„Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin”)
- erotyki (np. Erotyk powojenny, Erotyk do deszczu z tomu „Wojna, wyspa, skarabeusz”)
- kondycja egzystencjalna osoby niewidomej (np. Niewidomy i gość z tomu „Ku chwale
słońca”)

Powyższe grupy tematyczne pozwalają określić spektrum zjawisk i zagadnień
poruszanych w poezji Bartyńskiego, co nie znaczy wszelako, że utwory te są tematycznie
jednorodne. Przeciwnie, jedną z cech charakterystycznych tej poezji jest jej heterogeniczność
i wysoki stopień złożoności – zarówno pod względem podejmowanej problematyki, jak
i zastosowanych środków wyrazu. Znakomitym przykładem przenikania się powyższych
zakresów tematycznych jest utwór Erotyk powojenny, który sytuuje się w obrębie odmiany
liryki bezpośredniej. Zgodnie z tytułem jest to bardzo osobisty intymny komunikat poetycki
w pierwszej osobie skierowany do ukochanej kobiety. Wypowiedź podmiotu lirycznego nie
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dotyczy jednak wyłącznie wzajemnej fascynacji, miłości i namiętności. W monologu
odnajdujemy przede wszystkim refleksję na temat egzystencji osoby ociemniałej i jej relacji ze
światem: spacerować z tobą/ i jak szaleniec/ wiersz napisać/ że kocham to wszystko na
ślepo/czego nie widzę/wiosennie, jesiennie118. Wersy te wyrażają głęboką afirmację
otaczającej rzeczywistości, której nie zakłóca niemożność widzenia. Podobne wyznanie
odnajdujemy w dalszej partii wiersza: Kocham ten świat/mimo wielkiej nocy/ do końca119.
Dźwiękowa percepcja rzeczywistości także cechuje się szczególnym ukierunkowaniem na
kwestię ślepoty. W utworze trzykrotnie pojawia się uwaga o obecności innych niewidomych
np. we fragmencie: A tam ulicą wrocławską/pomału/ nadchodzi ktoś/ z laską białą120.
Z uwagi na uwarunkowania percepcyjne autora, którego można w tym przypadku utożsamić
z podmiotem lirycznym, można się domyśleć, że uświadomienie sobie obecności drugiej
osoby niewidomej wynika z przełożenia doznań słuchowych na wizualne.
Chociaż tytuł utworu wydaje się oddzielać czas wojny od rzeczywistości powojennej
wyraźną cezurą, w analizowanym erotyku występują liczne odwołania do wspomnień z lat
drugiej wojny światowej. Niekiedy odwołania pojawiają się w tkance poetyckiej narracji dość
nieoczekiwanie, jako rezultat luźnych dźwiękowo-semantycznych asocjacji: Nasz pies
wyobraźni/Koncentrat

jaźni?/Koncentrak?/Koncentracyjny?/

Taki

owczarek

niemiecki/Policyjny?/Achtung121. Powyższy ciąg konotacji przywodzi na myśl koncepcję różni
autorstwa Jacquesa Derridy. Zdaniem francuskiego filozofa, którego prace sytuuje się obrębie
postmodernizmu, znaczenie słów nigdy nie jest utrwalone. Słowa noszą w sobie wielorakie
znaczenia, zawierają echa lub ślady innych znaczeń innych słów z innych kontekstów. Język nie
stanowi bezpośredniego odbicia świata, a znaczenie jest z natury niestabilne i nie daje się
uchwycić. „Różnia” – kluczowe pojęcie Derridy oznacza zatem „różnicę i odraczanie”122.
Wybrane sekwencje a zarazem układy syntagmatyczne w erotyku Bartyńskiego oparte
są właśnie na tej zasadzie. Poszczególne elementy w syntagmie wyrazowej są powiązane
118
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brzmieniowo i znaczeniowo. Każdy z kolejnych wyrazów niejako zastępuje poprzedni, przy
czym zastąpienie owo stanowi zawsze element tego, co zastępuje. Następujące po sobie
słowa powiązane są jak ogniwa łańcucha, które zazębiają się za siebie. Znaczenie jest
bezustannie wypierane i odraczane. Znakomitym przykładem takiego konstruowania
komunikatu poetyckiego jest następujący fragment:
Polecam podróże/ polecam po piórze/ po Pamirze/ Palmirze/ Palmirach/
Piaskach/Prochach/Piramidach123. Np. elementy znaczące „piaski” i „prochy” i „piramidy”
zawierają się jeden w drugim i definiują się nawzajem. Piasek i prochy łączy podobna struktura
materii, zaś piaski i piramidy – usytuowanie geograficzne piramid egipskich. Tego rodzaju
ciągła zastępowalność znaczenia, nieustanna substytucja i dodawanie znaczeń dzięki grze
elementów znaczących, kwestionuje tożsamość pomiędzy dźwiękami i symbolami a trwałym
znaczeniem. Bartyński wykazuje, że nie istnieje ostateczne, ustalone znaczenie każdego
z użytych w wierszu słów, gdyż w każdym momencie otwierają się one na nieoczekiwane
niekiedy konotacje. Widać to szczególnie w zestawieniu Palmirze/ Palmirach. Kolejne słowa
zestawione ze sobą cechują się podobieństwem dźwiękowym, ale odnoszą się do zupełnie
innych miejsc. Szczególnie wieloznacznym elementem znaczącym jest tu „Palmira”, gdyż
słowo to może odnosić się zarówno do nazwy starożytnego miasta w Syrii, miasta w Kolumbii,
Wenezueli i na Kubie, jak również imienia żeńskiego. W wypowiedzi monologicznej składającej
się na utwór Bartyńskiego słowo „Palmira” wywołuje skojarzenia z Palmirami – wsią pod
Warszawą, położoną w północno-wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Z uwagi na
biografię Bartyńskiego, asocjacja ta nie jest przypadkowa. W czasie drugiej wojny światowej,
Palmiry były miejscem masowych mordów, dokonywanych przez Niemców na ludności
cywilnej, głównie na byłych więźniach Pawiaka, w ramach Akcji AB. W czasie okupacji miejsce
to było nazywane jednym z „warszawskich pierścieni śmierci” (blisko 2000 ofiar egzekucji).
Bartyński dowodzi wielokrotnie, że znaczenie nie jest z góry ustalone poza tekstem czy
wypowiedzią i zawsze znajduje się w relacji z innymi tekstami, w których dany element
znaczący miał szansę się pojawić. W konsekwencji, znaczenie pojęć jest nieustannie
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odnoszone, przez sieć takich śladów, do ich artykulacji w innych dyskursach: trwałe znaczenie
jest nieustannie odraczane.
Wiersze Bartyńskiego można określić jako lirykę osobistą, w której wypowiedź
podmiotu lirycznego jest odbierana jako wypowiedź autora utworu. Podmiot indywidualny
wyraża zarówno swoje własne doświadczenia, jak i uczucia uogólnione – pokoleniowe lub
ponadczasowe. Głos pokolenia pojawia się np. w utworze Autoballadka majowa: Śpiewaliśmy
górne pieśni / piliśmy wino nadziei /mówiliśmy ludziom wiersze /chcieliśmy świat
odmienić/żeby nie było biednych /smutnych i poniżonych / Śmiały się z nas demony/ Nie
mieliśmy doświadczenia /co do wolnego rynku /snuliśmy wielkie marzenia (…)Wierzyliśmy
w swoje wiersze/ Czytaliśmy „Kapitał” Marksa/chcieliśmy świat ulepszyć/tak kończy się
powiastka.
Podmiot liryczny zabierając głos w imieniu pokolenia wydaje w pełni przekonany, że
reprezentuje pokoleniowe ideały i rozczarowania. Brak tu jakiejkolwiek wzmianki o osobistych
uwarunkowaniach związanych ze ślepotą, czy poczucia odmienności.
Bartyński głównym obszarem swych zainteresowań uczynił dramat historii oraz dramat
istnienia w niej człowieka (ujawniający się ze szczególną siłą w utworze: Ociemniałym
żołnierzom). Z tych dwóch dramatów wywiódł trzeci – najbardziej misterny, a mianowicie –
dramat patriotyzmu, zawsze stawiający wymóg bezwzględnej bezinteresowności wobec
ojczyzny.

W przypadku

wiersza

Moja

ojczyzna

liczne

fragmenty

o charakterze

autobiograficznym pozwalają na utożsamienie podmiotu lirycznego z osobą autora. Już
pierwsze zwrotki utworu odnoszą się do życiorysu Bartyńskiego – walki z hitlerowskim
okupantem oraz rodzinnego miasta: Moja Ojczyzna jest niebem i ziemią / domem drogą
i dróżką /po której idę z białym orłem w ręce /walczyć o Polskę/Moja Ojczyzna jest słońcem
nad Lwowem. W utworze tym pojawia się także personifikacja ojczyzny: Moja Ojczyzna
gazowana/Moja Ojczyzna spopielana / w niemieckich krematoriach. Na szczególną uwagę
w utworze tym zasługuje fragment:
Moja Ojczyzna na Dolnym Śląsku jest w Polanicy pod fontanną gdzie się zjeżdżają
zagraniczni różnojęzyczni Mickiewicze spotkać Homera przy źródle Słowa by bezgranicznie
świat miłować
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Imię Homera pojawia się w utworze Bartyńskiego nieprzypadkowo. Asocjacje ślepoty
z aktywnością w dziedzinie poezji prowadzą nas aż do źródeł kultury europejskiej. Według
legendy pierwszy znany z imienia grecki pieśniarz wędrowny (aojda) Homer był niewidomy.
Żyjący w 8 wieku epik, autor eposów Iliada i Odyseja, uważany jest za ojca poezji epickiej.
Homer to najstarszy znany z imienia europejski poeta, którego nie przewyższył sławą żaden
poeta grecki. Na wyspach Ios i Chios wzniesiono poświęcono mu nawet świątynie. Imię
Homera w antycznej grece oznaczało zakładnika, a w niektórych dialektach ślepca124. Martin
P. Nilsson w pracy Homer and Mycenae podaje, że w wielu regionach dawnej Grecji
w rytualny sposób bardów pozbawiano wzroku, co miało stymulować pamięć 125.

Homer i jego przewodnik – obraz Williama-Adolphe'a Bouguereau z 1874 roku
Warto przypomnieć, że Homer znany był jako pieśniarz wędrowny (aojda) i recytator
(rapsod). Fakt ten wydaje się szczególnie istotny w kontekście działalności A. Bartyńskiego,
który jest także pieśniarzem z sukcesem występującym nie tylko na estradach w Polsce, ale
również w Europie. Analogia ta zapewne jeszcze bardziej pogłębia poczucie bliskiej więzi
a nawet tożsamości współczesnego polskiego poety ze starożytnym greckim śpiewakiem.
Poczucie to, a także przeświadczenie, że Homer jest szczególnym protoplastą niewidomych
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poetów można spotkać także w innych wierszach Bartyńskiego, przede wszystkim w liryku
Homer, gdzie pisze o nim jedyny pośród nas.:
Wypłynąłem na morze
zatrute i puste
bez wioseł i bez żagla
i oślepłem na zawsze
lecz spośród
jeden powstał
jedyny pośród nas126.
Imię „prapoety” pojawia się również w utworze Czym żyjemy:
Przebita noc piorunem
A chodzi o elektryczność
Rozumiem
Eksplodujemy w przyszłość
To tak się łatwo nie umiera
Gdy pieśń Einsteina
Na wzór Homera
Lecz my chcemy więcej
I wyciągają się do planet
Szponami rakiet
nasze ręce127
Zdaniem Bartyńskiego założyć, że Homer był ociemniałym, lub prawie ociemniałym
człowiekiem, pamiętającym obraz świata w kolorze, kształcie, perspektywie i ruchu128. Jak
zauważa pisarz, grecki pieśniarz wykreował „obraz świata, w którym człowiek antyczny
walczył z przeciwnościami losu ukazując swą heroiczną odwagę, w którym poznawał siebie
i świat, a poznając stawał się kreatorem tego świata materii i świata ducha”129.
W wierszach Bartyńskiego twórcza osobowość nadawcy komunikatu poetyckiego
wydaje się zintegrowana wewnętrznie, nacechowana aprobatą i akceptacją swej kondycji
egzystencjalnej. Dzięki temu osobowość ta swobodnie wyraża emocje, nie poddaje się
stygmatyzacji i jest zdolna do integracji społecznej. W hierarchii potrzeb, np. według Maslowa,
działalność twórcza Bartyńskiego jest przede wszystkim realizacją potrzeby samo
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urzeczywistnienia, zaś akt twórczy wynika z zachowań ekspresyjnych wypływających ze
struktury osobowości. W utworach Bartyńskiego jest ciągły ruch, przepływ kolorów, rzeczy,
faktów i zdarzeń, a z obrazów codzienności wynika w końcu filozoficzne uogólnienie.
Podsumowując jego twórczość, warto odwołać do eseju Piotra Kuncewicza w trylogii „Taki
Świat”. Kończy się on celną charakterystyką Bartyńskiego jako artysty i człowieka: „Wielki
dorobek lwowsko-wrocławskiego poety, akceptującego świat, będący dla niego dogodnym
miejscem i do flirtu, i do wypitki, skłania i do podziwu, i do zadumy: Bartyński jest w każdym
calu pełnym człowiekiem, zawadiackim mężczyzną, dobrym, przychylnym każdemu prorokiem
i śpiewającym poetą”130.

„Magia niewidzenia” – twórczość Jadwigi Stańczakowej
Kolejne ważne miejsce na Parnasie polskich pisarzy niewidomych zajmuje Jadwiga
Stańczakowa (1918-1996). Prawie całe jej życie było związane z Warszawą, gdzie zaczęła przed
wojną studia na Akademii Nauk Politycznych i gdzie przeżyła okupację hitlerowską. W 1944 r.
rozpoczęła pracę dziennikarską w lubelskim dzienniku „Głos Ludu”, a w rok później
kontynuowała ją w „Dzienniku Bałtyckim” w Gdańsku. Choroba oczu – barwnikowe
zwyrodnienie siatkówki – dosięgła ją już w młodym wieku. Stopniowo widziała coraz gorzej,
a po urodzeniu w 1948 r. córki, całkowicie straciła wzrok, co zrujnowało jej plan, by
kontynuować karierę dziennikarską. Stańczakowa wróciła do Warszawy, gdzie w 1951 r.
poznała Stanisława Madeja, członka Zarządu Głównego PZN, który wprowadził ją do Związku
i powierzył stanowisko redaktora naczelnego „Pochodni”. Uczy się pisać i czytać brajlem, co
przywraca jej możliwość samodzielnego czytania i pisania. Jej reportaże publikowane
w „Pochodni” w interesujący sposób przybliżały czytelnikom problemy niewidomych.
Kierowała również kwartalnikiem „Niewidoma Kobieta”.
W 1958 r. zrezygnowała z pracy „Pochodni”, aby poświęcić się twórczości literackiej.
Jej mentorem w tej dziedzinie był Miron Białoszewski, z którym się przyjaźniła. Paradoksem
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jest, że Stańczakowa, jako już osoba niewidoma była sekretarką i kronikarką pisarza. Pisany
przez nich wspólnie „Dziennik we dwoje” (t. 1 wydany w 1992) to wyjątkowa pozycja, będąca
nieocenionym

źródłem

wiedzy

o życiu

i osobowości

Białoszewskiego.

Stańczakowa

zadebiutowała w dziedzinie poezji w wieku 60 lat publikując swój tomik pt. „Niewidoma”
w 1979 r. Następne opublikowane jej zbiory poetyckie to: „Magia niewidzenia” (1984),
„Depresje i wróżby” (1984), „Na żywo”(1987), „Ziemia-kosmos” (1990), „Refugium” (1991),
„Wiersze dla mojej córki” (1992). Jej ostatnim zbiorem był cyklu haiku „Japońska wiśnia”
(1992). Jadwiga Stańczakowa wydała też zbiory krótkich opowiadań – „Ślepak” (1982),
„Przejścia” (1986), „Boicie się czarnego ptaka” (1989), „Prozinki” (1989), „Kabaret Kizi-Mizi
w locie” (1992). Swoje utwory publikowała też w licznych antologiach krajowych
i zagranicznych. Za swą twórczość otrzymała wiele odznaczeń i nagród w kraju i za granicą131.
Po śmierci Mirona Stańczakowa zajęła się uporządkowaniem spuścizny literackiej
poety i popularyzacją jego twórczości. W swoim domu na Hożej urządziła Izbę Pamięci Mirona
Białoszewskiego, w której zostało wszystko tak jak za życia poety. Przyczyniła się także do
założenia Fundacji Mirona Białoszewskiego i zbudowania jego pomnika na cmentarzu.
U schyłku życia Nadal tworzyła swoją poezję, pisała zagadki i wierszyki dla wnuczki Celi132.
Zmarła w czerwcu 1996 r. w wieku 77 lat. Spoczywa na warszawskich Powązkach.
I przeszłam z widzenia na dotyk – analiza wierszy J. Stańczakowej
Tematyka utworów utworów J. Stańczakowej zawierająca liczne odniesienia
autobiograficzne oraz konstrukcja wypowiedzi pozwala utożsamić podmiot liryczny z osobą
autorki. Doświadczenie utraty wzroku zajmuje w twórczości J. Stańczakowej miejsce kluczowe.
Świadczy o tym nie tylko problematyka jej utworów, ale również ich tytuły np. oraz tytuły
tomów wierszy: „Niewidoma” (1979), „Magia niewidzenia” (1984) i tomu opowiadań „Ślepak”
(1982). Warto wspomnieć, że to właśnie Miron Białoszewski (który w jej wierszach występuje
jako Wicek) nauczył Jadwigę Stańczakową używać słowa w stosunku do siebie dosadnego
131
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określenia 'ślepa'. Pierwsze książki, które wydała, mają wymyślone przez niego tytuły:
„Niewidoma”, „Ślepak”.
Stosunek autorki do utraty wzroku zawiera szeroką gamę postaw i emocji
odczuwanych wobec tego przełomowego dla jej biografii doświadczenia. Sytuują się one
między pesymizmem i rezygnacją a pogodną afirmacją. Przykład pierwszej postawy
znajdujemy w jednym z utworów (bez tytułu) z tomiku „Depresje i wróżby”. „Ja” liryczne
wspomina przeżytą sytuację zagrożenia utraty życia w wyniku porwania przez prąd rzeki oraz
szczęśliwe ocalenie. Opis ten kończy się jednak bardzo pesymistyczną konstatacją: Czy było
warto? / Z rzeki ciemności nie wyłowi mnie nikt133. Z żalem za możliwością widzenia
i wartościowaniem go jako bezcenny skarb spotykamy się też w kolejnych wierszach ze
wspomnianego tomu: Stałam w słońcu/ i widziałam pomarańczową kropkę/ na żółtym
skrzydełku/ a teraz to widzenie/ tkwi we mnie/ wkopane w czerń/ jak skarb134. Skarga na
niesprawiedliwość losu i niezgoda na utratę wzroku przebija szczególnie wyraźnie w utworze
Zachód słońca. Wyznanie podmiotu lirycznego skierowane do uprzywilejowanej grupy ludzi
widzących ma charakter wyrzutu przepełnionego żalem, frustracją na nawet rozpaczą: Wy
możecie patrzeć/ i podziwiać/ ja muszę zaklinać słowami/ i przyzywać/ z jakiejś dali/ z jakichś
głębi/ i przekopywać się przez grube warstwy/ czasu niewidzenia135. W wyznaniu tym
zaakcentowany został ogromny wysiłek potrzebny po to, aby chociaż na krótką chwilę
powrócić do zachowanego w pamięci wspomnienia tytułowego zachodu słońca: wtedy
ułamek sekundy/ odsłania się we mnie kurtyna/ i po przejrzystej wodzie nieba/ płynie
czerwonawa różowość/ i gaśnie136.
W tym samym zbiorze utworów poetyckich autorstwa Stańczakowej pojawiają się
jednak i takie, które całkowicie pozbawione są frustracji wynikającej z percepcyjnych
ograniczeń. W jednym z nich np. można zauważyć swoiste przewartościowanie hierarchii
zmysłów, w której powszechnie dominował i dominuje wzrok. Przeżywana przez podmiot
liryczny bliskość Wisły opisana jest jako intensywne, pełnowartościowe doznanie, na które
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składają się doznania pochodzące z innych kanałów sensorycznych – dotyku, dźwięku
i zapachu. Doznania te współtworzą fenomen, który zostaje określony neologizmem
„wiślaność”. Siła i bogactwo tego złożonego doznania są tak dojmujące, że niemożność
zobaczenia rzeki nie wyklucza możliwości doświadczenia jej bliskości: ta wiślaność płynie do
mnie/ z wiatrem/z ptactwem/ ociera się /o moje policzki/ i zapada we mnie/ najgłębiej/ tam/
gdzie nie ma nawet/ pragnienia widzenia137. Co więcej – zaskakujące wyznanie składające się
na ostatnie zwrotki utworu dowodzi, że intensywność sumy wrażeń doznawanych dzięki
zmysłom innych niż wzrok jest tak duża, że widzenie i jego potrzeba stają się de facto
niepotrzebne.
Okazuje się więc, że pamięć barw i kształtów umożliwia widzenie, mimo fizycznej
niemożności percepcji wzrokowej. Pamięć tego, co zobaczone umożliwia nie tylko widzenie,
ale także pełną ekspresję – opis otoczenia z uwzględnieniem jego wizualnego aspektu.
W podobny sposób autorka opisuje swoje doznania związane z doświadczaniem zimy
w wierszu Niebieskość. Utwór ten zawiera całą gamę kolorystyczną potrzebną do
namalowania zimowego pejzażu i kończy się znaczącym wyznaniem podmiotu lirycznego:
przeszłam z widzenia na dotyk138. Wszelako, owo „przejście na dotyk” nie eliminuje zmysłu
wzroku. Zapamiętane obrazy powracają w snach, ożywają pod wpływem doznań
dźwiękowych, zapachowych i dotykowych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że mamy
tu do czynienia z afirmacyjną postawą wobec niemożności widzenia.
Podczas lektury utworów Stańczakowej szczególnie nasuwa się refleksja o wadze
podziału na twórców niewidomych na ociemniałych, którzy pamiętają świat widzialny
i niewidomych od urodzenia. Zdaniem Bartyńskiego, typologia ta stanowi elementarną wiedzę
tyflologiczną, bez której trudno rozumieć i ocenić każdy utwór niewidomego artysty139. Poezja
Stańczakowej potwierdza dobitnie istotność tego podziału z uwagi na wyjątkowo liczne
odwołania do życia autorki przed stopniową utratą wzroku. Odniesienia te przybierają np.
postać wewnętrznych wizji bazujących na wspomnieniach W jednej z takich wizji, która
stanowi treść wiersza Co dla mnie w Kazimierzu najpiękniejsze (ze zbioru „Depresje
137
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i wróżby”). W utworze tym ulubione miasto autorki – Kazimierz Dolny zostaje zredukowane do
barw. Wspomieniu nie towarzyszy ani widok Wisły, ani Rynku tylko te kolory, które mnie
nachodzą140. Miasto w wizji „ja” lirycznego, które można utożsamić z autorką traci swoje
kształty. Zostaje wewnętrzne „widzenie” złocistej przestrzeni, która powoli zmienia tonację,
różowieje, przechodzi w czerwień/zasnuwa się fioletem141. „Ja” liryczne kontemplując tę
paletę barw, zastanawia się jedynie dlaczego nie ma na niej/niebieskości/ani zieleni?142.
Ocalone wspomnienia Stańczakowej z czasu widzenia spełniają także rolę pomocniczą
w oswajaniu mrocznej pustki po utracie wzroku: ta przestrzeń/ to dla mnie wielka pustka/
a ja podpieram wyobraźnię cielskami konarów i pni (wiersz Przerwanie wysiadywania na
otomanie)143.
W poezji Stańczakowej pamięć zobaczonych przed laty ludzi lub miejsc w konfrontacji
z ich aktualnym doświadczaniem z wyłączeniem percepcji wzrokowej owocuje serią
domysłów. W wierszu Teatr domysłów podczas spotkania z przyjaciółmi autorka „widzi” ich
w ubraniach z dzieciństwa ,mimo że zdaje sobie sprawę z nieaktualności tych wizualnych
danych: ubieram ludzi/ przesuwam/ robię teatr/domysłów144. Z podobnym zabiegiem mamy
do czynienia w utworze Podkładanie widzenia145. Zważywszy na semantykę tytułu, można
stwierdzić, że autorka percypując swoistą „ścieżkę sensualną” utkaną ze zmysłów dźwięku,
dotyku i zapachu, niczym technicy zajmujący się produkcją filmową „podkładają” dźwięk pod
obraz. Stańczakowa prowadzi więc z czytelnikiem swoistą grą obierając strategię odwrotną do
tej powszechnie stosowanej w produkcji filmowej, gdzie ścieżka dźwiękowa zostaje podłożona
pod ruchome obrazy – ujęcia i sekwencje. Co więcej – tytułowe „podkładanie widzenia” – ma
charakter wybitnie subiektywny. Będąc w warszawskich Łazienkach, „ja” liryczne „widzi” plażę
w Sopocie i zatokę.
Widzenie wewnętrznie niekoniecznie pozwala uwolnić się od goryczy, z jaką żyje osoba
pozbawiona wzroku. I nawet wizje nie zastępują marzenia o widzeniu. Nawet jeśli są to
140
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piękne, świetliste wizje, którym sama przypisuje duchowe znaczenia, o czym mówi ze
sceptycznym wobec jej psychotronicznych fascynacji Białoszewskim w Rozmowie ze ślepą
o kolorach. Nie tylko wielobarwne wizje, ale i – może właśnie przede wszystkim – zapisywanie
własnego życia pozwalało uciekać jej z ciemności, w której była uwięziona. Niekiedy zapis jej
kondycji osoby niewidomej zawiera nawet akcenty humorystyczne, zwłaszcza w „Dzienniku
we dwoje”:
„Nadjeżdża pociąg. Najbardziej nie lubię wsiadania. – Wysoko – komenderuje Stacha.
Zadzieram nogę bardzo wysoko, za wysoko i gramolę się od razu na drugi stopień. –
Ona ma zawsze skłonność na dach – śmieje się Miron”146.
Charakterystycznym rysem dziennika Stańczakowej jest skupienie relacji na wrażeniach
słuchowych oraz dominacja zasłyszanych dialogów:
„Z sąsiedniej sali dochodzi bulgot i bełkot, w którym można się domyślić głosu
młodzieńca. Sala w śmiech. On znów próbuje mówić. Sala znów się śmieje. – Proszę pana, oni
się śmieją nie z pana, tylko z echa – mówi Miron. Młodzieniec wchodzi do naszej sali i zadaje
swoje pytanie. – Czy się panu podoba to, co pan pisze? – Gdyby mi się nie podobało, jak coś
zaczynam, tobym nie kończył. Głos z innego miejsca: – Czy pan czasem wyrzuca wiersze? –
O tak, dużo. – Pan nam się tak wymyka. Miron potem: – Czego oni chcieli, żebym im
opowiadał, co mam w duszy? A Stacha: – Żeby pani widziała, jakie on robił zabawne miny
i gesty147.
Konsekwencją permanentnej komparatystyki doświadczenia z okresu widzenia i okresu
ślepoty w twórczości Stańczakowej jest swoista podwójność przeżywania. Szczególnie dobitne
świadectwo tej podwójności odnajdujemy w utworze Las z tomu „Magia niewidzenia”:
Podwójny las
jeden niewidzialny
prowadzi jakąś ścieżką
drugi odbity
w moim lustrze
wewnętrznym wciąga mnie
w głąb i wzwyż148
W twórczości Jadwigi Stańczakowej konsekwencją utraty wzroku jest także
koncentracja na semiotycznych aspektach dźwięków: spacer z kukułką/ z archetypem lasu
i czasu (utwór Las). Oprócz niezgody na kondycję egzystencjalną, pozbawioną możliwości
widzenia, można dostrzec również ekspresję poczucia przynależności do wspólnoty osób
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niewidomych: mijają mnie obco/dziarskie obcasy/i nagle przyjazny stuk/niby echo/mojej
laski/bez rozmowy/mówimy do siebie/tym stukaniem/z tym drugim/ co też…149
Wiersze Stańczakowej pokazują, że wzrok jest najbardziej złożonym i skomplikowanym
zmysłem, ale też i najbardziej powierzchownym, najłatwiejszym w używaniu. Czytając jej
utwory, przekonujemy się niejednokrotnie, że widzenie nie sięga w głąb, zatrzymuje się na
powierzchni, a patrzeć nie znaczy widzieć. Przejście z widzenia na dotyk i słuch zmusza osobę
percypującą do większego zaangażowania i pozwala odkryć bogactwo potencjału zmysłów
innych niż wzrok. Poezja autorki tomu „Ziemia-kosmos” (1990) pozwala zrozumieć, że świat
niewidomych jest dla nas widzących rodzajem powiększającego zwierciadła i że my naszymi
oczami nie zauważamy wielu rzeczy, a nasza powierzchowność postrzegania czyni z nas
„widzących ślepców”. Poezja Stańczakowej wyrasta wprawdzie z doświadczeń niewidzenia,
ale jej poetyka nieustannie przeczy ciemności. Opowieść o sobie biegnie tu od obrazu do
obrazu, od wizji do wizji. Z reguły wizje te mają związek z biografią autorki. Wyjątkiem są jej
najpóźniejsze utwory w stylu haiku, pisane pod wpływem fascynacji buddyzmem.
W przeciwieństwie do wcześniejszych utworów, w haiku w ogóle już nie pojawia się rama
zwykłego życia poetki – Stańczakowa przedstawia same obrazy, jakby „tu i teraz”. Szybko
jednak zorientujemy się, że to nie tyle bezpośrednie widzenia, ile obrazowe metafory myśli150.
Pisane raczej dzięki pamięci i refleksji niż postrzeżeniom, nawet jeśli sama wiązała rozwój
swojego talentu raczej z dermooptyką i medytacjami151.
Świat to tylko obrazy wykreowane przez naszą świadomość
– poezja Jana Piotra Grabowskiego
Obok Andrzej Bartyńskiego, do czołówki polskich niewidomych pisarzy należy poeta
i prozaik Jan Piotr Grabowski152 (ur. 1947 w Malborku), od wielu lat zamieszkały w Gdańsku.
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu, debiutował
w 1977 w tygodniku „Literatura” opowiadaniem pt. Jak szukanie śladów ptaka w powietrzu,
149
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albo dróg ryby w wodzie. W tym samym czasie prezentował swoja poezję na antenie
Polskiego Radia w Gdańsku (audycja „Dotkniecie mroku”). Współpracował z wieloma
czasopismami literackimi m.in. z „Tygodnikiem Kulturalnym”, „Tygodnikiem Powszechnym”,
„Poezją”, „Nadodrzem”, „W Drodze”, „Przeglądem Artystyczno-Literackim”. Grabowski
wypowiada się zarówno w formach prozatorskich jak i poetyckich. Wydał m. in. zbiór
nagrodzonych opowiadań pt. Zabójstwo Ahuramazdy ( Gdańsk, Wydawnictwo Morskie,
1979), minipowieść „Ukryte spojrzenie” ( Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1980) oraz powieść
„Strefa nocy” (Warszawa, Wydawnictwo Sanmedia, 1993). Wiersze Grabowskiego
zamieszczane są w czasopismach, antologiach i almanachach, najczęściej jednak – w osobnych
tomach poetyckich. Celowo użyto tu słowa „tomy”, ponieważ zbiory wierszy gdańskiego poety
nie maja postaci szczupłych tomików. Publikacje te wyróżniają się nie tylko objętością, ale
także wyjątkowo starannym edytorstwem: odpowiednio dobraną czcionką i papierem,
ciekawym układem tekstu i formatem. Dowodzą one ogromnej odpowiedzialności autora za
nie tylko za treść – głębię i artyzm poetyckiego przekazu – ale także za formę, przyjmujące
postać wydań bibliofilskich. Dzięki temu dorobek wydawniczy Jana P. Grabowskiego wyłamuje
się z tzw. literatury niszowej, do której należy większość wydawanych dziś tomów poetyckich.
Jest autorem czternastu opublikowanych tomów wierszy: Żółta poczekalnia (1984) Deszcz
i płomień (Gdańsk, 1988), Łaska widzenia. Wiersze z lat 1983–1988, (Warszawa, S. W.
„Czytelnik”, 1990), Wiersze wybrane (Duszniki-Zdrój, 1991), Szkarłat i błękit. Wiersze religijne
i metafizyczne (Pelplin, 1994) Kolor chryzoprazu. Liryki wybrane z lat 1986–1995, (Pelplin,
1997), Światło popielate (Pelplin, 1999), Poezje wybrane (Pelplin, 2000), Sonata obojowa.
Wybór liryków, (Pelplin, 2003), Złoto i biel. Wybór poezji, (Pelplin, 2007, do książki załączona
jest płyta z wierszami w interpretacji Piotra Adamczyka), Poezje. W tempie andante (Gdańsk,
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009), Srebrne adagio. Wybór poezji, (Pelplin,
2010, zbioru załączona jest płyta CD z wierszami w interpretacji Ignacego Gogolewskiego),
Przez chwilę… Wiersze z lat 2010–2011 oraz Wiersze nowe z 2012 r., Pelplin, 2012). Warto
zwrócić uwagę na różnorodność profili i lokalizacji wydawnictw publikujących utwory
Grabowskiego: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza i Wydawnictwo Sanmedia z Warszawy,
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Morskie z Gdańska, Gorzowskie
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Towarzystwo Kultury z Gorzowa Wielkopolskiego, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej
„Bernardinum” z Pelplina. Z przeglądu tego widać wyraźnie, że Grabowski nie jest twórcą
o wyłącznie regionalnej sławie, ani też nie jest związany instytucjonalnie ze wyłącznie ze
środowiskiem twórców niewidomych. Jest bez wątpienia pisarzem o ogólnopolskiej randze.
Co więcej – Grabowski nie unika kontaktu ze swoimi czytelnikami – wręcz przeciwnie: często
spotyka się z nimi podczas spotkań autorskich, które wzbudzają duże zainteresowanie. Fakt
ten dowodzi, że Grabowski-pisarz nie zamyka się w sobie, lecz otwiera się na drugiego
człowieka. Od początku swojej drogi twórczej chętnie dyskutuje o swoich (i innych
utworach)153. Poeta pisze mając na uwadze innych i zwracając się do publiczności, wśród
której sporo jest osób bliskich i znajomych, o czym świadczą już same tytuły i dedykacje wielu
utworów.
Za swoją twórczość literacką Grabowski otrzymał wiele nagród i wyróżnień –
ogólnopolskich i regionalnych. W 1992 r. był to Laur Pogórza Ciężkowic na III Ogólnopolskim
Konkursie Poezji „Piękno Pogórza”, zorganizowanym m.in. przez Centrum Ignacego Jana
Paderewskiego. W 1995 r. otrzymał Laur Liścia Akantu „za bogactwo poetyckiej wyobraźni,
udaną próbę uchwycenia świata realnego w jego wymiarze codziennym i metafizycznym”, na
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, zorganizowanym w Olsztynie pod patronatem
Prezydenta Miasta. W 1997 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska z okazji 20-lecia
debiutu literackiego. W 2002 r. otrzymał Grand Prix i Nagroda Marszałka Województwa
Pomorskiego za utwór pt. Świat to tylko obrazy wykreowane przez naszą świadomość. Na
XVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku w 2002 r.
został wyróżniony II Nagrodą w Kategorii Poezji oraz Nagrodą Publiczności w Turnieju Jednego
Wiersza. W 2003 r. Grabowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia
w pracy twórczej, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody
Pomorskiego. W tym samym roku został odznaczony Medalem Sint Sua Praemia Laudi
Wojewody Pomorskiego za wybitne zasługi dla Województwa Pomorskiego. W 2005 r.
Grabowski otrzymał pierwszą Nagrodę w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
153
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„Prezentacje Ekologiczne Barcin 2005”, zorganizowanego pod patronatem Wicemarszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rok 2006 i 2007 przynoszą Grabowskiemu kolejne
odznaczenia: Pierwsza Nagroda, w kategorii „Poezja”, na Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„O Gmerk Olkuski 2006”, zorganizowanym, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz, przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Pierwsze Miejsce w Konkursie Poezji
o Tematyce

Przyrodniczej,

zorganizowanym

przez

Zarząd

Trójmiejskiego

Parku

Krajobrazowego w Gdańsku, Pierwsza Nagroda, za poliptyk złożony z czterech utworów pt.
Kwartyny poszpitalne, na X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka”
w Krośnicach, Nagroda Główna, za zestaw wierszy, w kategorii wierszy o tematyce ochrony
środowiska naturalnego człowieka, na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim XIV Piastowskiej
Biesiady Poetyckiej zorganizowanym m.in. przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz
Konfraternię Poetycką „Biesiada” w Piastowie. Podczas IX Kościerskich Targów Książki
Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2008” Grabowski otrzymał wyróżnienie za książkę Złoto
i biel w Konkursie Wydawnictw Literatury Pomorskiej. Z okazji jubileuszu 30-lecia swojej
działalności literackiej, w 2008 r. pisarz dostał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, zaś rok później (w 2009 r.) Nagrodę Główną w pierwszej edycji
Konkursu Poezji Religijnej „Pamięć i Tożsamość”, zorganizowanego przez Fundację Edukacji
i Twórczości, dla uczczenia osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W 2013 r. pisarz został
uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury z okazji jubileuszu
35-lecia działalności literackiej i wydawniczej.
Twórczość Jana Piotra Grabowskiego utrzymana jest charakterze filozoficznopoetyckim. Szczególna wrażliwość słuchowa, rekompensująca niejako ograniczenia zmysłu
wzroku, sprawia, że frazy poetyckie Grabowskiego odznaczają się znakomitą konstrukcją
i organizacją brzmieniową. Autor po mistrzowsku wykorzystuje melodię zdania, jakże różną od
rytmiki klasycznej poezji. Jak zauważa recenzent jego tomu Kolor chryzoprazu, Waldemar
Smaszcz, niewielu dzisiejszych poetów
(…) potrafi tak panować nad zdaniem, nierzadko rozbudowanym, okresowym,
odznaczającym się najczęściej zwolnioną linią melodyczną, pozwalającą czytelnikowi
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spokojnie podążać za wypowiedzią poetycką. Nigdy przy tym nie są to popisy retoryczne.
Przeciwnie, zdumiewa naturalność tych zdań idąca w parze z ogromną urodą języka”154.
Wiersze

Jana

Piotra

Grabowskiego

odznaczają

się

niezwykle

precyzyjną

i konsekwentną konstrukcja „ja” lirycznego. Dzięki temu utwory te w wyjątkowy sposób
nadają się na konfesyjne wyznanie człowieka nadwrażliwego, w każdej niemal chwili
świadomego przemijania i wynikającej z niego samotności. Nieodłącznym elementem każdej
niemal wędrówki lirycznego „ja” staje się refleksja nad upływającym czasem, „który ciągle
pozostaje / najtwardszą przeszkodą do… Wieczności”. Poeta konsekwentnie próbuje
„zatrzymać to, czego nigdy nie można pochwycić”. Liryczne „ja” nie pozostaje bierne wobec
nieubłagalności czasu. Mimo że bez niepokoju oczekuje nadchodzących dni, to po ludzku
rozważa, jak i czym zatrzymać i utrwalić każdy otrzymany od Boga dzień. Walka jest pisanie
wbrew, pod prąd fali czasu: Pisałem/ a moja młodość odpływała z biegiem dni./[…]A mimo to
pisałem,/jak gdyby na przekor temu wszystkiemu,/co nieustannie wraca/ o świcie każdego
dnia/ Pisałem stojąc nad łagodną wodą/Przede mną otwierał się jasny przestwór. (Pisałem…,
1989).

Grabowski

po

mistrzowsku

operuje

środkami

stylistycznymi:

nie

tylko

słowotwórczymi, czy składniowymi, ale zwłaszcza przekształceniami semantycznymi.
Bardzo ciekawym zabiegiem pojawiającym się w jego utworach są także tłumaczenia
doznań płynących z innych zmysłów na zmysł wzroku, które wpisują się w zjawisko synestezji.
W wierszu Przystanek w błękicie, wrażenia dźwiękowe zostają przełożone na doznania
wizualne: najbliższe drzewa to jeden wielki świergot/ i wydaje się, jakby więcej było ptaków/
aniżeli gałęzi?155. Inny przykład to tłumaczenie wrażeń taktylnych/haptycznych na wrażenia
wzrokowe: Trawy są coraz wyższe/ Czuje to po wzrastającej miękkości (Nad nocnym ogrodem
morza)156. W niektórych utworach pojawiają się także odniesienia do zmysłu zapachu: wzwyż
strumienia, co wezbrany / świeżością/ po niedawnej ulewie pachniał gorzko kwarcem (wiersz
Kwarcowa góra)157.
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Świat wierszy Grabowskiego zbudowany jest z delikatnego tworzywa, ze szmerów
ledwie słyszalnych. Ich lektura wymaga od czytelnika wrażliwości oraz uważnego wsłuchania
się. Wymaga ona także często erudycji. Poeta bowiem swobodnie przemieszcza się
w różnorodnych przestrzeniach kultury. Liczne odniesienia do różnorodnych sfer kultury:
filmu (Fellini, Lynch, Tarkowski), muzyki (Dworzak, Bach), filozofii ( św. Augustyn, Leszek
Kołakowski) –

nadają

im

posmak

intertektualności

i stanowią

delikatne

tropy

interpretacyjne158. Najczęstszym źródłem, z którego pochodzą wspomniane intertekstualne
wątki jest dla Grabowskiego bogata tradycja literacka. Uważny odbiorca jego wierszy znajdzie
w nich różnego typu kontynuacje i nawiązania do utworów poetów różnych epok. Są to
przede wszystkim polscy mistrzowie słowa tacy jak: Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp-Szarzyński,
Jan Kasprowicz, Leopold Staff, ale także twórcy zagraniczni: elegijny John Donne, filozof bycia
Hölderlin, Emily Dickinson, John Keats, Robert Frost.
Podróżom wewnętrznym Grabowskiego nader często towarzyszy muzyka barokowych
mistrzów, zwłaszcza Bacha i Telemanna. Liczne sformułowania w utworach odwoluja się do
sfery muzyki np. „niekończący się koncert planet”, „złocista melodia południa”, „spokojny
hymn widnokręgu” czy „muzyka pszczół”.
Oprócz doznań akustycznych związanych stricte ze sfera muzyki w wierszach
Grabowskiego pojawia się także wiele odniesień do percepcji słuchowej w ogóle. Ten rodzaj
percepcji jest bowiem głównym kanałem komunikacyjnym wiążącym „ja” liryczne ze światem.
Znamiennym jest np. wielokrotne użycie czasownika „opowiadać” w trybie rozkazującym
w wierszu pt. Nad nocnym ogrodem morza. Powtórzenie jest figurą retoryczną, zabiegiem
stylistycznym mającym na celu uzyskanie rytmizacji, podkreślenie znaczenia, zwiększenie
ekspresji. Z realizacja tych celów mamy do czynienia w powyższym wierszu, w którym użyta
została anafora – celowe powtórzenie na początku kolejnych segmentów wypowiedzi:
Opowiedz/Opowiedz mi świat twoich przeżyć/ Opowiedz/ mi świat twojej wyobraźni
a stroma ciemność i/ bliska noc nie przeszkodzą mi słuchać/ melodii światła/(…) Opowiadaj/
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Opowiadaj niech płoną płomyki twoich slow na piaszczystym brzegu morza/ Słucham Cię/
a wkoło coraz więcej światła powietrza i dali159.
Interesujące jest jednak, ze w wierszu tym ostatecznie, zmysłem, który zostaje
najbardziej dowartościowany jest dotyk. Z konstatacją taką spotykamy się we wspomnianym
juz utworze Nad nocnym ogrodem morza w wierszu jakby kolibrem była twoja/opowieść/
jakby była dotknięciem twoich małych dłoni/ które potrafią opowiedzieć więcej niż słowa. To
właśnie dotyk jest tym zmysłem, który najsilniej zakotwicza w rzeczywistości. Świadczy o tym
następujący fragment wiersza pt. To jest właśnie ta chwila, poświęconego problematyce
temporalnej: Masz jednak świadomość/ że przecież istniejesz/ że trwasz, a/ codziennie
utwierdza cię w tym/ ciepło małej dłoni twojego trzyletniego syna160.
Świadomy przemijania a daleki od rozpaczy, Grabowski swoją poezją przenika, chwyta
i utrwala to, co nieuchwytne. Ma też wyjątkowy dar percypowania i nazywania niezwykłych
momentów – których inni zdają się nie dostrzegać – jak choćby w Kilku epizodach na
przełomie sierpnia i września. Problematyce temporalnej towarzyszy głęboka refleksja nad
miejscem jednostki we wszechświecie, eksperymenty z czasem, przestrzenią w świecie
przedstawionym utworu, oraz perfekcyjność w sztuce operowania nastrojem.
Wiersze

Jana

Piotra

Grabowskiego

odznaczają

się

niezwykle

precyzyjną

i konsekwentną konstrukcją „ja” lirycznego. Dzięki temu utwory te w wyjątkowy sposób
nadają się na konfesyjne wyznanie człowieka nadwrażliwego, w każdej niemal chwili
świadomego przemijania i wynikającej z niego samotności. Samotność podmiotu lirycznego
równoważy

jego

niemal

mistyczny

związek

duchowy

z otaczającą

rzeczywistością

i wszechświatem. Poezja Grabowskiego to liryka zrodzona w nagłym błysku, ulotnych przeżyć
człowieka złączonego z określonym, nazwanym miejscem i czasem, ale i wielkiej Tajemnicy,
ciągłego niedosytu oraz niepewności, dramatu i poznawania Boga i ocalania człowieka, bo
„niepojęte” jest w „Nim”, ale także i w „nas”. Wiersze te, czytane jako jedna całość okazują się
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stanowić niezwykły zapis doświadczenia jednostki, a zarazem swoiste lustro, w którym każdy
z nas może się przyjrzeć. Jest to liryka ogromnej ufności, ale i zwątpienia, poezja trwogi, bólu,
ale i wielkiej radości, zachwytu, uświęcenia zwykłości oraz zdecydowanej pokory wobec
kwestii absolutnych, „ukojenia”, „pogodnej rezygnacji”, ale i „wywyższenia” człowieka, poezja
dziękczynienia oraz wiary w człowieka i w niewidzialnego, lecz osobowego Boga. Często
przybiera ona formę wewnętrznego monologu kierowanego ku Najwyższemu, próbę
przenikania granicy tego, co w swej tajemniczości niepoznawalne. W poezji tej pojawia się
także i nicość, np. w wierszu pt. Jedyne, co jest pewne? – rodząc pytania i niepokój.
Pomimo że kondycja egzystencjalna osoby niewidomej wiąże się przede wszystkim
z doświadczeniem

mroku,

nieustannie

podejmowanym

wątkiem

w poezji

Jana

P.

Grabowskiego jest podróż do światła, blasku. Paradoksalnie, jest to przede wszystkim poezja
jasności – zarówno tej ziemskiej, jak i transcendentnej, wykraczającej poza zasięg
doświadczenia i poznania ludzkiego. Obrazowanie poetyckie Grabowskiego posługuje się
nieoczekiwanymi efektami światła walczącego z ciemnością. W niektórych utworach zaś „ja”
liryczne wypowiada się explicite na temat rangi światła w jego życiu: Z całą pewnością co
dzień dążyłem światłu.. / jak rośliny,/ które zawsze zwracają się tam, skąd widać/ jasność.
(Codzienność)161.
Wiersze te, czytane jako jedna całość okazują się stanowić niezwykły zapis
doświadczenia jednostki, a zarazem swoiste lustro, w którym każdy z nas może się przyjrzeć.
Są bliskie wszystkim, których nurtują pytania o istotę natury, istnienie Boga, troska
o dorastające dzieci, o starzenie się bliskich i ból po ich odejściu.

Umarł dzień – poezja Krystyny i Jacka Rosów
Owocem działalności artystycznej Krystyny i Jacka Rosów są ich wspólne trzy tomiki
poezji Wigilijne strofy (1997), Zamyślenia (1997), We dwoje (1998) i nagranie
magnetofonowe poezji śpiewanej Zawsze razem (1998). Ich ukazanie się autorzy zawdzięczają
artystycznemu patronatowi Krajowego Centrum Kultury Niewidomych (KCKN) w Kielcach.
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Niskonakładowe edytorstwo

i dystrybucja tomików (poprzez KCKN)

ma charakter

wewnętrzny, co sprawia, że twórczość Rosów nie jest znana szerszej publiczności.
Jacek Rosa (ur. w 1952) do momentu stopniowej utraty wzroku uczęszczał do szkoły
muzycznej w Krakowie, by w ostateczności ukończyć szkołę zawodową we Wrocławiu oraz
liceum dla pracujących Jego przygoda z poezją zaczęła się już w szkole podstawowej. Tworzył
ballady i komponował muzykę. Na początku lat siedemdziesiątych zadebiutował na łamach
„Naszego Świata” oraz w lokalnej prasie katowickiej. Od 1983 r. współpracuje z „Pochodnią”,
„Magazynem Muzycznym”, „Tak i nie” oraz gazetami wrocławskimi162.
Pierwsze próby poetyckie Krystyny Rosy (wcześniej K. Gawlik) również są zbieżne
z pogłębianiem się dysfunkcji narządu wzroku. Jej oficjalny debiut przypada na lata
osiemdziesiąte, na łamach prasy na niewidomych, poprzedzając publikacje w ogólnodostępnej
prasie społeczno-kulturalnej. Poczynając od 1993 roku Krystyna i Jacek Rosa systematycznie
wydają wspólne tomiki poezji. W 1993 ukazał się ich wspólny tomik poetycki „Porządek
rzeczy”. Współautorka – późniejsza żona Jacka Rosy – występuje tu jeszcze pod panieńskim
nazwiskiem Krystyna Gawlik.
Zawarte w wymienionych wspólnych zbiorach Rosów utwory pisane są zdaniowym
wierszem wolnym (emocyjnym), wierszem bezrymowym (białym). Wiersze te można określić
jako lirykę osobistą, w której wypowiedź podmiotu lirycznego jest odbierana jako wypowiedź
autora utworu. Podmiot indywidualny wyraża zarówno swoje własne doświadczenia, jak
i uczucia uogólnione – pokoleniowe lub ponadczasowe. Z drugim przypadkiem mamy do
czynienia np. w wierszu Jacka Rosy Wędrowcy czasu zaczynającym się od słów:
Idziemy po kamieniach dni
Skacząc z godziny na godzinę nad przepaścią niepewności163.
Nadawca komunikatu dzieli zatem doświadczenia i doznania swojego pokolenia, jest
z nim w pełni zintegrowany. Zabiera głos w sprawach społecznych jako jego przedstawiciel,
a odbiorca komunikatu nie ma wrażenia, że nadawca czuje się stygmatyzowany. Mówi on
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o uczuciach współczesnego człowieka takich jak: egzystencjalny niepokój, czy samotność
wśród ludzi.
Podmiot zbiorowy występuje w utworach Rosów jednak rzadko. Podobnie,
o podmiocie autorskim można mówić tylko w nielicznych utworach, zawierających odniesienia
do braku percepcji wzrokowej.
Biorąc pod uwagę kreację „ja” lirycznego i świata przedstawionego możemy umieścić
poezję Rosów w obrębie liryki bezpośredniej i pośredniej. W liryce pierwszego typu uczucia,
myśli oraz przeżycia są wyrażane bezpośrednio, a podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej
osobie. Jej przykładem jest wiersz Jacka Rosy pt. Pamiętasz, w którym liryczne „ja” ujawnia się
wyraziście już w pierwszym wersie:
Ja kiedyś też pisałem do ciebie listy
i wkładałem do koperty listek radości.
(…)
Z okruchów wspomnień poskładałem młodość,
którą maluję na mokrej szybie164.

W liryce

pośredniej

podmiot

liryczny

jest

ukryty

za

konstrukcją

świata

przedstawionego, a jego uczucia oraz przeżycia są wyrażane pośrednio, np. poprzez opis
pejzażu. W przypadku twórczości Rosów ten typ liryki przybiera najczęściej postać liryki
przedstawiającej, którą wypełniają najczęściej opisy przyrody i otaczającej rzeczywistości. Inną
formą pośredniego wyrażania podmiotu lirycznego są wizje senne. Często mają one charakter
apokaliptyczny i katastroficzny, przesycone są metaforami. W tym przypadku jest to
obrazowanie fantastyczne i przekształcające (deformujące rzeczywistość).
Zastosowanie sytuacji przedstawienia opiera się na różnych zmysłach, obejmując całe
ich spektrum. Zmysł dotyku i słuchu pojawia się np. w wierszu Jacka Rosy Powrót:
Dłońmi dotykam ukochanej twarzy
I czuję jak pod palcami rodzi się uśmiech.
Głos niesie ku mnie fale spokoju –
164
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to ty… 165
W niektórych utworach obrazowanie odwołuje się do zmysłu zapachu: (…)ich dni
pachną mydlinami, hotelem i krzykiem (Kwiaty nocy)166, którego użycie odwołuje się do
zjawiska synestezji. Jest to stan, w którym doświadczenia jednego zmysłu wywołują również
doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. W tym przypadku dźwiękowi (krzyk)
zostaje przypisana także cecha właściwa zapachowi. Podobnie dzieje się w kolejnych wersach
Kwiatów nocy: noc wyśpiewa brzęk złotówek/ i szklankę herbaty w dworcowym barze.
Gamy sensorycznych doznań dopełnia także zmysł wzroku: rozlałaś czerwone niebo/
w srebrne puchary rzek (wiersz J. Rosy pt. U brzegu zachodu)167. Przedstawianie operuje
adekwatnymi korelatami barw i jasności, pojęciami przestrzennymi i wizualnymi. Jak zauważa
M. Czerwińska, charakter semiotyki, semantyki i syntaktyki w poezji Rosów nie wskazuje na
sensoryczną niepełnosprawność autorów168. Co prawda, w utworach tych pojawiają się często
odwołania do motywu nocy i wizji sennych, ale takie tropy poetyckie są również popularne
wśród pełnosprawnych twórców i w potocznej świadomości mocno wiążą się z poetyckim
obrazowaniem.
Najczęściej adresat wypowiedzi poetyckiej jest wyraźnie określony (wyraźne „ty”
i „wy” liryczne). W utworach autorstwa Jacka Rosy często jest to ukochana kobieta np.
w wierszu Pamiętasz lub U brzegu zachodu169. Z inaczej zaprojektowanym odbiorcą mamy do
czynienia w wierszu Błogosławiona Ziemia, w którym adresatem jest tytułowa planeta Ziemia
spersonifikowana w postaci kobiety:

Panno w barwnej sukni…
Idziesz w skwarne miesiące z kwiatem w dłoni
i kolczyki masz z wiśni170.
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Przydział na świat, dz. cyt., s. 310.
Tamże, s. 312.
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Tamże, s. 311.
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M. Czerwińska, Integracyjna wartość twórczości niewidomych poetów. Biblioterapeutyczna analiza poezji
Krystyny i Jacka Rosów, [w]: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Z.
Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Lublin 2013, s. 237.
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Przydział na świat, dz. cyt., s. 310, 311, 314.
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Tamże, s. 313.
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O podmiocie autorskim można mówić tylko w przypadku nielicznych utworów,
zawierających odniesienia do braku percepcji wzrokowej171. Przykładem takiego utworu jest
m. in. krótki wiersz pt. Porządek rzeczy. W trzech wersach autor dokonuje poetyckiej i mocno
„zagęszczonej” syntezy swojej biografii, w której przełomem stała się całkowita utrata wzroku:
Umarł dzień. Diagnoza ostateczna.
Rodzi się świt. Konieczność wymagana.
Resztę tworzą cierpliwe palce nocy172.

Chociaż powyższy temat nie jest przez autorów przemilczany, ma on jednak w poezji
Rosów charakter marginalny i podejmowany jest za pomocą odległej metafory (jak
powyższym wierszu). Nie spotykamy się tu z epatowaniem niepełnosprawnością, niezgodą na
nią, czy buntem wobec losu. Poezja nie stanowi w tym przypadku środka ujawnienia
i nazwania negatywnych emocji, powodowanych ograniczeniami percepcyjnymi. Nadawca
poetyckiego komunikatu nie działa tu pod wpływem negatywnych mechanizmów obronnych –
co zdaniem M. Czerwińskiej – wyróżnia tę poezję na tle twórczości niewidomych173.
Twórczość jest w ich przypadku środkiem kreowania autonomii psychicznej i fizycznej,
sposobem osiągania samoakceptacji, doświadczaniem swojej siły sprawczej i podnoszeniem
poczucia wartości. Język poezji Krystyny i Jacka Rosów odznacza się wielością celnych
sformułowań i z uwagi na stosowane środki wyrazu w pełni należy do nurtu poezji
współczesnej, sytuując się pośrodku kontinuum „sztuka profesjonalna-sztuka amatorska”.
Kaseta autorska z poezją śpiewaną pt. Zawsze razem ilustruje uzdolnienia muzycznowokalne małżeństwa Rosów.

„Żyć, znaczy ciągle przytomnieć” – twórczość Haliny Kuropatnickiej-Salamon
Halina Kuropatnicka-Salamon urodzona w 1941 roku, poetka i prozatorka oraz
brajlistka, Członkini Związku Literatów Polskich oraz Klubu Inteligencji Niewidomej RP we
171

J. K., Rosa, Zamyślenia, Kielce 1997, s. 16.
Przydział na świat, dz. cyt., s. 316.
173
M. Czerwińska, dz. cyt. s. 238
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Wrocławiu, którego jest stałą mieszkanką. Niewidoma od wczesnego dzieciństwa. Ukończyła
szkołę podstawową przy Państwowym Zakładzie dla Dzieci Niewidomych we Wrocławiu. Po
skończeniu Liceum Pedagogicznego pracowała w szkole dla dzieci niewidomych. Ukończyła
pedagogikę ogólną na UW oraz wyższe studia zawodowe w Instytucie Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie.

We

Wrocławiu

pracowała,

jako

nauczycielka

dzieci

niewidomych

i niedowidzących w uprzednio wymienionej szkole. Oprócz pasji zawodowej miała drugą –
pisarstwo, co z czasem pozwoliło jej stać się członkiem Związku Literatów Polskich.
Kuropatnicka-Salamon jest autorką pięciu tomików poetyckich: „W lustrze” (1990),
„Recepta na latanie” (1991) „Po tamtej stronie blasku” (1993), „Wyszumiały liście (1993),
„W domach moich przyjaciółek” (1995, 2010). Wydała także dwa zbiory opowiadań:
„W świetle zielonej gwiazdki” (1997) i „Dziewięć spotkań” (1998). Kuropatnicka-Salamon
zajmuje się również twórczością dla dzieci i młodzieży, czego wynikiem jest cykl baśni
wierszowanych: „Co nowego w starych bajkach” (2010), Kasztanki (1991), oraz zbiory wierszy:
„Drugie śniadanie z Amorem” (2004, 2010) i „Landrynki” (2007).
Wielką pasją pisarki jest język esperanto, w którym również tworzy. W 1992
opublikowała tom wierszy w esperanto pt. „Renkontoj” zaś w 2009 tom Merdaj aventuroj.
Zielone przygody. Jest także tłumaczką polskiej poezji na język esperanto.
W wywiadzie z Ewą Cichosz, Halina Kuropatnicka-Salamon wspomina, że jej przygoda
z pisaniem rozpoczęła się od rymów: Kiedy nie wiedziałam, jak się modlić, układałam rymy
dla Pana Boga. Poza tym często układałam rymowanki dla moich zabawek174. Oprócz
stosowania rymów cechą charakterystyczną jej poezji jest także rytmiczność – widoczna w jej
całej twórczości. Rytmiczność wiersza polega na ustabilizowanej powtarzalności pewnych
odcinków tekstu, jednakowo ukształtowanych pod względem jakichś cech językowych.
Odcinki takie pełnią funkcję jednostek rytmicznych. Jednostkami rytmicznymi wiersza są
przede wszystkim wersy, czyli wyodrębnione graficznie linijki tekstu. Rytm regularny
(ustabilizowana powtarzalność jednostek rytmicznych, wymierna liczbowo ekwiwalencja)
występuje w wierszach regularnych (numeryczne systemy wersyfikacyjne: wiersz sylabiczny,
174

Rymy
dla
Pana
Boga.
Z Haliną
Kuropatnicką-Salamon
http://ludzkasprawa.pl/content/view/138/43/, 18.02.2016.
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rozmawia

Ewa

Cichosz;

sylabotoniczny i toniczny). W wierszach nieregularnych rytm jest osłabiony, natomiast
w wierszu wolnym i w prozie pojawia się jedynie rytmizacja sporadyczna (zmienna
i przybliżona).

O sposobie

wierszowania

rozstrzygają:

budowa

wersów

i sposoby

komponowania ich w większe zespoły. Wiersze Kuropatnickiej-Salamon charakteryzują się
regularną długością wersów. Często także rytmizację tę pogłębia stała liczba wersów
w zwrotkach np. w wierszu pt. Żyć:
Żyć, znaczy ciągle przytomnieć, Nowe lekarstwa wypijać, stare listowie odrzucać
i w świeżych kwiatach się plątać. Dreptać po dróżkach ubitych i innych szukać łakomie.
Mówić – Już wiem – i rozumieć, że przecież jeszcze nie koniec. A kiedy ktoś nagle spyta, jak to
się żyje – milczeniem dać mu odpowiedź tak świetną, jak krągłość piłki dziecięcej175.
Utwory Haliny Kuropatnickiej-Salamon są bardzo sensualne – pełne wrażeń
dźwiękowych, taktylnych, zapachowych i termicznych. Opisywana przez autorkę kuchnia to
„szkatułka z zapachami”, w której unoszą się „opary kapuśniaku, pachnie ciastem z jabłkami/
i kusi wonią kawy świeżo zaparzonej176. Z podobną ekspresją mamy do czynienia w utworach
Dom i Wiejski wieczór z tomu „W lustrze”: wieczorne rozsuwanie/ zasłon/ codzienne
otwieranie okien/ i zapalanie ciepłych świateł177. W wierszu Przeżycie autorka odwołuje się
natomiast do swoich fascynacji sferą zapachów i wspomnień z dzieciństwa: jednej
z wrocławskich mydlarni usytuowanej przy Ruskiej ulicy w starej kamienicy z arkadami:
Od zapachów i barw aż bogato! Każde tak się przymila i kusi, że chcąc nie chcąc,
człowiek prosić musi: – Kupcie mi koniecznie, mamo! Tato! – I ten skutek, że w naszej
łazience, można bzowym mydłem umyć ręce, w którym nawet bzu gałązkę widać. Mama
myje się czekoladowym, tato zaś zachwyca się kawowym, a wiśniowe, z kotem, mnie się
przyda178.
W niektórych wierszach Kuropatnickiej-Salamon dźwięk manifestuje się jako kluczowy
zmysł, za pomocą którego liryczne „ja” odbiera wrażenia ze świata zewnętrznego i komunikuje
się. Paradygmatycznym utworem tego rodzaju jest wiersz Przy telefonie, którego tytułowy
bohater zostaje wręcz spersonifikowany:
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Tamże.
H. Kuropatnicka-Salamon, Kuchnia, w: Przydział na świat, dz. cyt., s. 94.
177
H. Kuropatnicka-Salamon, Dom, w: Przydział na świat, dz. cyt., s. 93.
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Rymy dla Pana Boga, dz. cyt.
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Przyczajony w ciemności telefonu płomień
męczy się oczekując na kropliste dźwięki
zanim będę mogła twój głos wziąć do ręki
w słuchawce, która ciebie przyprowadza do mnie179
Chociaż Halina Kuropatnicka-Salamon straciła wzrok we wczesnym dzieciństwie, jej
utwory są pełne nie tylko wrażeń dźwiękowych, czy zapachowych, ale pojawiają się w nich
również doznania wizualne. W wierszu W szafie „ja” liryczne, które można utożsamić
z autorką przywołuje barwy sukienek i związane z nimi skojarzenia: miło się zachwycać
w bzowej/ w liliowej pięknie zasmucać/ Tamta z powiewnej zieleni/ właściwa jest do
uśmiechu180. Z uwagi na asocjacje barw z emocjami, utwór zawiera więc elementy
o charakterze synestezji.
Artykuły publicystyczne Kuropatnickiej-Salamon były wykorzystywane w audycjach
radiowych. Będąc obecnie na emeryturze, pracuje społecznie, z powodzeniem kontynuując
swoją misję pedagogiczną181. Jest także członkinią Rady Fundacji Świat według Ludwika
Braille’a. Pytana o swoje życiowe motto H. Kuropatnicka-Salamon odpowiada: Tak żyć, żeby
przydawać się ludziom. To dla mnie najważniejsze. Pomagając, czuję się usatysfakcjonowana,
potrzebna i spełniona182. Zdaniem pisarki, gdy człowiek ma pewne marzenia i plany, a jest
w jakimś stopniu niepełnosprawny, to: musi złapać los kurczowo za barki i działać. Mam
głębokie przekonanie, że życie niesie z sobą wiele wartości, które należy zgłębić i przelać na
papier. Dlatego moje wiersze czy opowiadania są prawdziwe. Lubię życie, lubię ludzi. Mam
dużo szczęścia. Mogę robić to, co sprawia mi satysfakcję i przyjemność 183.
Tematyka utworów niewidomych pisarzy – główne zagadnienia i wątki
Pobieżny nawet przegląd utworów niewidomych pisarzy pozwala stwierdzić, że
w większości przypadków ich panorama tematyczna jest szeroka i zróżnicowana oraz nie
odbiega znacząco od zakresu tematycznego, jaki pojawia się w utworach pisarzy widzących.
179

H. Kuropatnicka-Salamon, Przy telefonie, w: Przydział na świat, dz. cyt., s. 96.
H. Kuropatnicka-Salamon, W szafie, w: Przydział na świat, dz. cyt., s. 94.
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Chociaż problem braku możliwości widzenia pojawia się w utworach wszystkich niemal pisarzy
niewidomych, to nie przesłania on, czy też nie usuwa z ich pola uwagi innych uniwersalnych
zagadnień czy problemów. Rozpiętość wagi tych zagadnień jest także rozległa. Spośród
problemów uniwersalnych można wyróżnić między innymi takie jak: śmierć najbliższych184,
samobójstwo185, macierzyństwo i ojcostwo186, starzenie się, przemijanie187, miłość i związane
z nią rozterki, przemiany tożsamości, poszukiwanie swojej podmiotowości. W utworach
niewidomych pojawiają się również ważkie problemy społeczno-etyczne, takie jak ekologia
i pacyfizm. Kwestie te pojawiają się np. w wierszu pt. Sposób przeżycia dziennikarki
Małgorzaty Anny Antoszewskiej188: kula ziemska jest modelem jednorazowym (…)
przechowywać dla bezpieczeństwa/ w temperaturze pokojowej

189

. Antoszewska podejmuje

też bardzo kontrowersyjne problemy społeczno-etyczne, takie jak – aborcja: (Porzucenie
Antoszewska) Zrzuciła z siebie ten nikły ciężar/ lżej – niż zrzucała halkę z jedwabiu190.
Innym często spotykanym kręgiem tematycznym jest osobista filozofia życiowa/
światopogląd. Z jej manifestacją spotykamy się m. in. w wierszach autorstwa Alojzego
Podleśnego191, pt. Syzyf, A ja się podzielę, Stopklatka oraz Tu leży człowiek

184

192

, w wierszu

H. Kuropatnicka-Salamon, Do zgasłego, w: Przydział na świat, dz. cyt., s. 96.
M. A. Antoszewska, Bóg samobójców , w: Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 181.
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H. Kuropatnicka-Salamon, Twoja córka, Obraz serca matki, w: Przydział na świat, dz. cyt., s. 103, 112.
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H. Kuropatnicka-Salamon, To będzie tak, Babcia, w: Przydział na świat, dz. cyt., s. 114, 115.
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Małgorzata Anna Antoszewska (ur. 1962 w Warszawie). Ukończyła Szkołę Podstawową nr 11 dla Dzieci
Niewidzących i XV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Jest absolwentką polonistyki i dziennikarstwa na
Uniwersytecie Warszawskim. Od 1987 roku pracuje jako dziennikarka. Publikowała m. in. na łamach „Kuriera
Polskiego”, „Poezji”, „Słowa Powszechnego”, polonijnej „Revii”, „Myśli Społecznej”, „Za i przeciw”, „Ziarna”,
„Przeglądu Katolickiego”, „Żyjmy dłużej”, „Jestem”, „Tygodnika Uniwersyteckiego”. Etatowo pracowała od 1992
roku w „Myśli Społecznej” oraz „Tygodnika Uniwersyteckiego”. Od 1992 jest redaktorem naczelnym czasopisma
dla środowiska niewidomych pt. „Życiu naprzeciw”. Do czasu ukazania się antologii polskich poetów
niewidomych „Przydział na świat” Antoszewska nie publikowała swoich wierszy traktując je jako hobby. W jej
poezji aluzje do współczesności zawarte są w obrazach i skojarzeniach ze znanymi symbolami oraz treściami
biblijnymi.
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M. A. Antoszewska, Porzucenie, w: Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 171.
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A. Podleśny ur. 1933 r., absolwent filologii polskiej, podjął pracę nauczycielską szkołach
ponadpodstawowych. Wydał trzy tomiki poezji: „Moje porządkowanie świata” (1988), „Butik z wierszami”
(1990), „Krzycz życie” (1992).
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Różnica poglądów193 Pawła Fogla, oraz w utworach Ballada reprodukcyjna i Na marginesie
Norwida194 Małgorzaty Anny Antoszewskiej.
Ważną dla wielu twórców sferę stanowi duchowość chrześcijańska. Z refleksją na jej
temat spotkamy się m. in. w wierszach: Rozmowa, Mój Bóg, Jan Paweł II autorstwa Jerzego
Wolińskiego195, w wierszach Krystyny Gawlik Pukanie do błędów natury196, a także
w utworach: Noc wigilijna197 Krystyny Gawlik, Rondo Maryjne198 Barbary Pauliny Wnęk
i Kondukt199 Małgorzaty Anny Antoszewskiej. Wątki biblijne pojawiają się często w utworach
Stanisława Leona Machowiaka: Golgota, W raju, Góra Syjon200. W wierszu Machowiaka pt.
Czy umiem wybierać? podmiot liryczny kieruje swoje wyznanie do Chrystusa:
Szedłem za Tobą Panie
zgięty pod własnym krzyżem
obok człowieka z Cyreny
(…)
Jestem sam na szczycie góry201
Warto zauważyć, że formułując to wyznanie, podmiot liryczny nie ujawnia tożsamości
osoby niewidomej, nie precyzuje co jest istotą jego własnego krzyża.
Interesujące, wyrafinowane nawiązania intertekstualne do biblijnej Księgi Psalmów
pojawiają się w innym utworze Machowiaka pt. Wspomnienia z młodości:
Tylko nikt
mnie nie ocali
z czarnej doliny oka202
Ta głęboko pesymistyczna, gorzka konstatacja jest nawiązaniem do Dawidowego
Psalmu 23: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych
193

Opublikowany w antologii Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 188.
Opublikowany w antologii Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 169-170.
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Jerzy Woliński z zawodu jest elektronikiem, ale pracuje w Bibliotece Centralnego Polskiego Związku
Niewidomych. Debiutował na początku lat 80-tych na łamach „Odgłosów” i „Radaru”. Swoje utwory literackie
zamieszczał także w wielu czasopismach katolickich, prasie polonijnej i „Życiu naprzeciw”. Jest laureatem
kilkunastu konkursów poetyckich, m. in. Konkursu im ks. Jerzego Popiełuszki.
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pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie
mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną
doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną203.
Prawdopodobnie jest to najbardziej znany ze wszystkich biblijnych psalmów, zwany
pasterskim. Psalm wyraża radość z niezmiennej opieki, troski i dobrobytu jakiego doświadcza
człowiek wierzący od Boga. W starożytnym świecie Bliskiego Wschodu określenie pasterz
miało szczególne znaczenie. Oznaczało dobrego zarządcę, który troszczy się o tych, którymi się
opiekuje; ochrania, zapewnia spokojny byt. Podczas gdy biblijny psalm wyraża ufność
w opiekę Boga, wiersz Machowiaka jest jej całkowicie pozbawiony. Z „czarnej doliny oka”,
czyli ze stanu ślepoty nie ma wyjścia i nie ma ucieczki. Nie ma też najmniejszej nadziei na nią.
Jest tylko poczucie nieodwołalnej straty. Z tej perspektywy, zaskakujące jest więc, że w innym
utworze Machowiaka mamy do czynienia ze znacznie bardziej optymistyczną postawą.
W wierszu O Ludwiku Braille’u, podmiot liryczny podkreśla zasługi francuskiego wynalazcy,
którego alfabet odmienił życie niewidomych:
i w głębi niewidzenia
Otwiera świat
Ukryty w sześciu punktach
alfabetu204
Wiersz Machowiaka jest hołdem dla Louisa Braille’a (1809 – 1852) – francuskiego
twórcy alfabetu dla niewidomych, nazwanego później alfabetem Braille’a. Późniejszy
wynalazca utracił wzrok we wczesnym dzieciństwie. Na szczęście dla małego Louisa obydwoje
rodzice byli piśmienni, co na ówczesnej francuskiej wsi było w tamtych czasach rzadkością.
Louis nauczył się alfabetu w domu, poznając dotykiem kształty liter zrobionych z wbitych
w deskę gwoździ tapicerskich. W wieku 10 lat Braille uzyskał stypendium w szkole dla
niewidomych w Paryżu. Tam dzieci uczyły się czytać, odczytując pismo, które było wypukłe.
Nie mogły jednak pisać, ponieważ litery były wytłaczane w specjalnej prasie.
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przekład według Biblii Tysiąclecia
S. L. Machowiak, O Ludwiku Braille’u, w: Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 273.
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Pismo Braille’a powstało w oparciu o system korespondencji używany przez francuską
armię do przekazywania rozkazów bez słów w ciemności. Braille dowiedział się o nim od
emerytowanego kapitana Charlesa Barbiera de la Serre wizytującego szkołę, do której
uczęszczał Braille. System wojskowy oparty był na 12 wypukłych punktach, braillowski na 6.
Drugą ważną różnicą było oparcie systemu braillowskiego o litery, podczas gdy system
wojskowy oparty był na dźwiękach. Później Braille dokonał rozszerzenia swojego alfabetu na
zapis matematyczny i nutowy205. Jak czytamy w wierszu Machowiaka, podstawą, z której
wyprowadza się cały system Braille'a, jest sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. System
składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch
kolumnach po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna zawiera umownie oznaczone punkty:
1,2,3, zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktów
daje możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech znaków. W brajlu można zapisać wszystko –
istnieje kilka uzupełniających systemów zapisu brajlowskiego – notacje: matematyczna,
chemiczna, fizyczna i muzyczna.
Pisząc o tym, że alfabet Braille’a „otworzył mu świat”, Machowiak odwołuje się do
własnych życiowych doświadczeń. Podobnie jak francuski wynalazca, poeta stracił wzrok
w dzieciństwie. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Stanisław Machowiak miał cztery lata. Jako
mały chłopiec nie zamierzał kłaniać się miejscowemu Niemcowi, baronowi von Leisenowi
członkowi NSDAP, który podczas okupacji czuł się panem i władcą w rodzimej miejscowości
Stanisława Machowiaka – Luboni w powiecie leszczyńskim. Ośmioletniego chłopca spotkała za
to dotkliwa kara. Został brutalnie pobity przez bojówkarzy Hitlerjugend. W wyniku pobicia
uszkodzony został nerw, który spowodował niedowład lewej ręki, a także uszkodził wzrok,
który z czasem pogarszał się coraz bardziej, aż doprowadził do całkowitej ślepoty206. Po wojnie
Stanisław Machowiak przez kilkanaście lat pracował fizycznie. Dzięki znajomości alfabet
Braille’a rozwinął jednak swoje zainteresowania intelektualne i twórcze. Zdał maturę i podjął
studia zaoczne na wydziale polonistyki Uniwersytetu Poznańskiego oraz zaczął publikować
swoje wiersze w różnych czasopismach. Pracę magisterską napisał o strukturze radiowej
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audycji poetyckiej. Udało mu się zmienić pracę, został kierownikiem do spraw kultury
w oddziale poznańskim Polskiego Związku Niewidomych, podjął też pracę na pół etatu
w Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. Stanisław Machowiak pracował także jako nauczyciel
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach, gdzie przez 17 lat uczył dzieci pisania na
maszynach brajlowskich i czarnodrukowych. Odpowiadał również za bibliotekę, organizując
także dla młodzieży spotkania z pisarzami, dziennikarzami, filmowcami. Obecnie w Bibliotece
Narodowej w Warszawie znajduje się 28 opublikowanych pozycji literackich Stanisława Leona
Machowiaka. Są to głównie tomiki poezji. Autor opublikował również książki dla dzieci i krótkie
formy prozatorskie. Jego książka dla najmłodszych „W mieście ratuszowych koziołków”
doczekała się trzech wydań. Ukazała się w nakładzie 13 tysięcy egzemplarzy. Ciepło
i życzliwość poety doceniły dzieci. 30 maja 2000 roku Stanisław Leon Machowiak został drugą
niewidomą osobą, która została Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wybrane wiersze Machowiaka
zostały przetłumaczone na języki czeski, ukraiński esperanto, francuski, niemiecki i włoski.
Droga życiowa Machowiaka to więc – zgodnie ze słowami jego wiersza – niewątpliwy dowód
na ogromny znaczenie wynalazku Braille’a i potencjału, jaki niesie on dla osób niewidomych.
W kontekście ślepoty, interesującym w twórczości Machowiaka jest to, że poeta ten
potrafi pisać i świetle i nadaje on światłu ogromne znaczenie. Jest to nie tylko antynomia
światło – ciemność, ale także zestawienie o znacznie głębszym wymiarze: prawda – fałsz,
dobro – zło. W twórczości tego poety światło jest także kojarzone z Bogiem, który zajmuje
ważne miejsce w tych wierszach. A czytelnik musi mierzyć się ze strofami, w których autor
tłumaczy, że stanął przed Bogiem będącym światłem i w tym świetle stracił wzrok. Bohater
wierszy nie odwrócił się jednak od tej jasności; to boskie światło jest przewodnikiem.
W przypadku poezji Stanisława Leona Machowiaka temat ślepoty pojawia się często
w ścisłym powiązaniu z wątkami religijnymi. Nie jest to jednak regułą. Temat jakim jest
ślepota -bardzo istotne doświadczenie niewidomych poetów – występuje w różnych
kontekstach, albo jest samodzielnym, wyłącznym tematem ich utworów. Doświadczenie to
podlega twórczemu przetwarzaniu i wyrażaniu. Ujawnia się ono w relacjonowaniu stosunku
do samego siebie, własnej niepełnosprawności, opisie percepcji i procesów poznawczych,
w którym występuje kompensacja sensoryczna oraz wyobrażenia surogatowe.
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zmierzających do zdefiniowania braku wzroku. Najczęściej ślepota kojarzona jest z: szarością,
czernią, cieniem, mgłą i kontrastowana ze słońcem, światłem i barwą. Lektura utworów
potwierdza pogląd E. Husserla, że dla człowieka ważny jest tylko ten świat, który samodzielnie
konstruuje w swojej świadomości.
Jakie uczucia i emocje wywołuje u twórców niemożność widzenia? Jedną z postaw jest
poczucie odmienności i swoistego wykluczenia. Pojawia się ono np. w wierszu pt. Mrocznooka
Małgorzaty Anny Antoszewskiej: Urodzona pod zgasłą gwiazdą./- Oczu jej trzeba tylko do łez/
Z bliska bada nową rzecz każdą/ – to, co odległe – nie dla niej jest. (…)207. Zdarza się jednak,
że

owo

poczucie

odmienności

i wykluczenia

zostaje

zestawione

z akcentami

humorystycznymi. Z sytuacją taką mamy do czynienia np. w utworze Moja ojczyzna Andrzeja
Bartyńskiego: Patrzą brzozy w słońce w dzień/ Lecz my mamy tylko cień/(Nie dzień
dobry/lecz: cień dobry/mógłbym mówić do kolegi)208.
Nie można więc co prawda zaprzeczyć temu, że niemożność widzenia często wiąże się
z cierpieniem, ale jednocześnie z lektury utworów niewidomych pisarzy wynika, że
niesprzyjające okoliczności życiowe nie zawsze muszą wywoływać stan frustracji
egzystencjalnej. W twórczości tej znajdujemy wiele przykładów jej udanego przezwyciężania.
Jednym z nich jest wiersz pt. Laska biała autorstwa Haliny Burdajewicz. Podmiot liryczny,
który z uwagi na uwarunkowania biograficzne można utożsamić z autorką, zdaje relację
z przebiegu procesu adaptacji do funkcjonowania w przestrzeni publicznej po utracie wzroku.
Autorka opisuje wszystkie stadia owego procesu – począwszy od niezgody na nową sytuację,
brak akceptacji dla swojej niepełnosprawności, dla konieczności posługiwania się białą laską.
Zwierza się z towarzyszących jej początkowo lęków, niepokojów oraz zagubienia. Utwór
kończy się jednak bardzo optymistycznie: (…) już chodzę śmiało/ Z przyjacielem – laską białą,/
Która drogę mi toruje,/Ruch uliczny reguluje209. Co więcej – biała laska – powszechnie
odbierana jako symbol niepełnosprawności i związanych z nią ograniczeń, nieoczekiwanie
staje się przedmiotem-znakiem, który paradoksalnie daje autorce poczucie zwielokrotnienia
207
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jej możliwości: Gdy przechodzę jezdnię całą/ Wymachując laską białą,/Samochody zaraz
stają,/W autobusie lub tramwaju/robią miejsce – pomagają210. Nie koniec na tym. Biała laska
w ręku poetki nie tylko sprawia, że ludzie traktują ją z większą uwagą, szacunkiem i troską.
Większe niż przed utratą widzenia uzależnienie od pomocy innych ludzi sprawia, że
pokonywana w ciemności droga za każdym razem staje się nową przygodą: Kto mi dzisiaj rękę
poda? / Kto zagada? / Drogę wskaże i doradzi, / Do tramwaju poprowadzi./ Dziś mam
doświadczenie takie,/że nie jestem wcale sama,/Dobrych ludzi wokół sporo,/ a prowadzi
laska biała211. Finał wiersza Haliny Burdajewicz jest niezwykle zaskakujący. Okazuje się, że
kondycja i status osoby niewidomej, komunikowany otoczeniu poprzez posługiwanie się białą
laską, nie musi oznaczać alienacji, marginalizacji i wykluczenia. Wręcz przeciwnie – okazuje się
paradoksalnie, że dzięki swojej nowej kondycji autorka odkrywa w napotykanych ludziach
nowe pokłady solidarności i dobra.
Tragizm wynikający ze ślepoty jest więc najczęściej przezwyciężany, również dzięki
wrażeniom pochodzącym z innych zmysłów. Przykład takiej sytuacji odnajdujemy w utworze
A. Bartyńskiego: I przez ucho wchodzi światło/ I przez ucho świat ożywa 212.
Zaskakująco częstym zagadnieniem podejmowanych przez niewidomych pisarzy jest
autotematyzm. Termin ten (utworzony przez Artura Sandauera i rozwijany przez innych
badaczy) określa sytuację, w której w utworze literackim zawarte są refleksje i uwagi na temat
niego samego i jego powstawania oraz na temat natury języka i procesu twórczego. Problem
ten wielokrotnie powraca w utworach A. Bartyńskiego, przybierając różne formy: niekiedy jest
to lista postulatów, niekiedy opis sytuacji w jakiej znajduje się poeta. Z pierwszą sytuacją
mamy do czynienia w wierszu Poeta, gdzie podmiot liryczny daje tytułowemu bohaterowi
wskazówki co do pracy twórczej:
i składaj wiersze jak przesiane ziarno
i pracuj strofy szorstką dłonią chłopa213
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Szczególnie interesującym utworem o charakterze autotematycznym jest wiersz pt.
Rzeźnia, również autorstwa A. Bartyńskiego. W dziele tym tworzywo poetyckiego słowa
zostało porównane do wystawionego na sprzedaż mięsa:
Słowa jak tłuste krowy
idą na rzeź
Poeta – rzeźnik rąbie strofy
byś czytelniku – mógł jeść
Wiszą więc później
Wiersze jak szynki
Pęta metafor
(…)
Słowo jak towar
Mięso na sprzedaż
Na święta kościelne
Na święta państwowe214
Ta zaskakująca analogia podkreśla materialność a nawet „pełnokrwistość” poetyckiej
materii. Analogia ta została zbudowana na zasadzie kontrastu i zaskoczenia czytelnika
wynikającego z gry z jego oczekiwaniami, gdyż w powszechnym mniemaniu liryka jest materią
bardzo subtelną, sytuującą się na przeciwległym biegunie do „surowego mięsa”. Podobnie,
w wyobrażeniu statystycznego czytelnika praca twórcza poety jest działaniem skrajnie
odmiennym od czynności wykonywanych przez rzeźnika. Można powiedzieć, że podczas gdy
praca poety wymaga szczególnej wrażliwości, praca rzeźnika wymaga raczej braku
wrażliwości. Bartyński odważnie polemizuje z tym stereotypowym skojarzeniem. Co kryje się
za tym zabiegiem? Bez wątpienia sugestia, że praca poety – pozornie eteryczna – jest trudem
nie mniejszym niż rąbanie połaci mięsa. To cięcie zdań po zdaniu, słowa po słowie215. Autor
wiersza podkreśla także fakt, że często materia poetyckiego słowa wykorzystywana jest
instrumentalnie do celów pozaestetycznych: propagandowych, religijnych, instytucjonalnych,
patriotycznych. Traktowana jest więc podobnie jak mięso, które można przerabiać na
dowolne sposoby.
Równie intrygującym autotematycznym utworem Bartyńskiego jest wiersz pt.
Rozmiary poetów:
214
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Jaka jest różnica
między wielkim poetą
a poetą małym
ta różnica
może być w centymetrach
Wielki poeta ma sto dwieście
albo tysiąc i więcej metrów
Wielki poeta jest jak uniwersytet
jak Centrum Zdrowia Europy
Ameryki
Azji
Afryki
Australii
Wielki poeta jest jak stolica
jak Kair
Ateny
Rzym
Moskwa
Nowy Jork
Sydney
Pekin
jak wielka kolumna historii
jak wielka kolumna transportu
jak Autostrada
Słońca, Księżyca i Gwiazd
która prowadzi w astronomiczną dal
A mały poeta?
Mały poeta dochodzi do pół metra
jest jak łyżka
jak talerz
jak flaszka wina
jak okulary
jak para butów
żeby stopom było dobrze
Mały poeta jest jak latarka w nocy
jak dzwonek u drzwi
jak list
jak tradycyjny bukiecik fiołków
na wiosnę
jak pocałunek w niedzielę
w altance na działce
Mały poeta to codzienny chleb
w pomarszczonej dłoni
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i szklanka ostygłej tęsknoty
Między wielkim a małym poetą
bywa różnica w słowach
Wielki poeta używa wielkich słów
do wielkich spraw
Mały poeta używa małych słów
do małych spraw
Wielki poeta powie
– narody chwyciły za broń
stając do wojny świata –
Mały poeta powie
– z tej wojny
nie wrócił mój syn –
Między wielkim a małym poetą
nie ma żadnej różnicy
jeśli przyjmiemy że obaj są
N i e ś m i e r t e l n i216
Rozważania podmiotu lirycznego na temat wartościowania poetów i przyznawania im
odpowiedniej rangi początkowo wydają się akceptować ustaloną w społeczeństwie
hierarchię: podział na poetów „wielkich” i „małych”. Ostatecznie jednak – w finale wiersza –
ten powszechnie przyjęty podział i sposób wartościowania zostaje zanegowany, zaś poezja
codzienności podniesiona do rangi poezji ważnej i potrzebnej.
Utwory autotematyczne pojawiają się także w poezji Stanisława Leona Machowiaka.
W wierszu pt. Dlaczego piszę podmiot liryczny, który można utożsamić z autorem
w oryginalny, odkrywczy sposób charakteryzuje istotę poezji:
To są obrazy ziemi
Wysłane do Boga
Na adres człowieka217
W kolejnym utworze – Słowem-światłem Machowiak oddaje hołd ogromnej sile
poetyckiego słowa stwierdzając, że poeta słowem potrafi wszystko218. Z odmiennym
przekonaniem spotykamy się natomiast w wierszu Haliny Kuropatnickiej-Salamon pt. Góral –
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poeta. Jego tytułowy bohater – mieszkaniec gór usiłujący oddać piękno i potęgę
otaczającego go krajobrazu z rezygnacją podsumowuje swoje twórcze starania:
moje marniutkie rymy
nie podołają górom219

W przypadku większości niewidomych pisarzy spektrum wątków podejmowanych
w ich wierszach jest dość szerokie, natomiast w niektórych przypadkach tematyka utworów
jest skupia się na stosunkowo wąskim wycinku rzeczywistości. Z drugiego typu sytuacją
mamy do czynienia np. w twórczości Pawła Fogla220. Jego twórczość literacka – zarówno
opowiadania (cykl Z górskich przygód)221 jak i wiersze – są dowodem zafascynowania autora
tematyką tatrzańską. Wszystkie utwory Fogla poświęcone są górskiej wspinaczce –
zmaganiami z naturą, z własną słabością na szlaku, pięknu przyrody i atmosferycznym
fenomenom (tj. np. Widmo Brokenu) oraz kolegom taternikom222. Wskazują one na
żywotność inspiracji, które wywodzą się z poezji okresu Młodej Polski. Czytając wiersze Fogla
nie znajdziemy żadnej wzmianki na temat ślepoty, czy jakiejkolwiek aluzji do problemu utraty
wzroku. Pod tym względem są one raczej nietypowe na tle twórczości innych polskich pisarzy
niewidomych.

Wnioski
Poezja jest częstą formą ekspresji twórczej niewidomych. Osobowość autora
przejawia się w każdym dziele, ale w utworze poetyckim jest ona szczególnie obecna;
przejawia się we wszystkich jego warstwach. W poezji to właśnie osobowość autora
wyznacza zakres przeżyć, wizję rzeczywistości i system wartości223. Jej poziom pozostaje
zróżnicowany: od profesjonalizmu A. Bartyńskiego czy J. Stańczakowej – po amatorskie
próby poetyckie.
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Analiza twórczości literackiej osób niewidzących potwierdza hipotezę, że możliwe na
jej podstawie jest wnioskowanie o specyfice sfery orientacyjno-poznawczej, emocjonalnomotywacyjnej oraz funkcjonowaniu społecznego autora. Wnikliwa lektura tych utworów
skłania do stwierdzenia, że twórczość tę należy rozpatrywać nie tylko w wymiarze
terapeutycznym (autorewalidacyjnym), ale nade wszystko jako sztukę pojmowaną jako sens
życia. Ponadto, poetyckie zapisy świadczą o poziomie samoakceptacji i charakterze
stosunków interpersonalnych, a to pozwala wnioskować o poziomie integracji społecznej
autorów.
Istotnym wydaje się także zagadnienie recepcji, czyli przyjrzenie się temu, w jakim
stopniu twórczość literacka osób niewidzących jest wydawana, promowana i czytana. Czy
jest to czytanie bez protekcjonizmu, etykietowania i naznaczania? Jak zauważają badacze tej
tematyki, wskazane są w tym przypadku wieloaspektowe badania, które pozwoliłyby na
„uwolnienie” wzmiankowanej twórczości od częstego postrzegania jej (zwłaszcza przed
krytyków literatury) poprzez pryzmat niepełnosprawności wzrokowej jej autorów224.
Recepcja tej twórczości niekiedy nie wykracza poza środowisko osób niewidomych,
ale dzieje się tak z uwagi na niski nakład publikacji lub wewnętrzną dystrybucję, a nie ze
względu na jej hermetyczność formalną czy treściową. Poezja ta nie jest bowiem skierowana
wyłącznie do osób o podobnych ograniczeniach percepcyjnych. Do jej pełnego odczytania
zdolny jest każdy odbiorca wrażliwy na słowo, umiejętność dekodowania symbolicznych
znaczeń oraz zdolność pogłębionej refleksji egzystencjalnej i społecznej.
Liczne utwory dowodzą, że poezja umożliwia jej twórcom rozpoznanie prawdy
o sobie, ułatwia kontakt z drugim człowiekiem. Można więc mówić o poezjoterapii, która
w tym przypadku nie wiąże się jedynie z kwestią niepełnosprawności sensorycznej, ale ma
znacznie bardziej szeroki wymiar. Twórczość poetycka służy samorealizacji i rozwoju
osobowości w przypadku każdej osoby, która ją uprawia, nie tylko autorów borykającymi się
z ograniczeniami percepcyjnymi. Bez wątpienia poezjoterapia rozwija kreatywność przez
minimalizowanie barier psychicznych oraz wspomaga działanie transgresyjne. Dzieje się tak
ponieważ poetycki akt twórczy wspomaga rozwój myślenia obrazowego i wyobraźni oraz
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K. Górski Nadwidzenia , „Regiony” nr 1-4, 1984, s. 6.
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doskonali myślenie intuicyjne i metaforyczne zarówno w wymiarze denotacyjnym jak
i konotacyjnym.
Wyniki analizy twórczości osób niewidomych mogą stanowić źródło wiedzy
o indywidualnych osobowościach, egzystujących w zastanej rzeczywistości społecznokulturowej. Udział osób niepełnosprawnych sensorycznie w procesie symbolizacji, leżącej
u podstaw partycypacji kulturalnej, jest ważnym czynnikiem integracji społecznej.
Analizowana w tym raporcie twórczość i jej autorzy zdają się to w pełni potwierdzać,
przecząc

jednocześnie

tendencji

utożsamiania

uczestnictwa

kulturalnego

osób

niepełnosprawnych wyłącznie z jego funkcją kompensacyjną. W omawianych przypadkach
działalność artystyczna jest również przejawem kreacyjnej, katartycznej, poznawczej
i komunikacyjnej funkcji sztuki. Funkcje te warunkują znaczenie sztuki dla integracji
społecznej.
Integracja środowiska artystycznego twórców niewidomych
Na uwagę zasługuje wydarzenie kulturalne, które miało miejsce 16 maja 2006 roku
w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich. Niewidomi poeci z Polski, Niemiec i Finlandii
zaprezentowali swoją twórczość w ramach międzynarodowego tournee poetyckiego. Cykl
spotkań odbył się w ramach europejskiego projektu „Liryczne mosty”, zainicjowanego
w 1993 roku przez niemieckiego poetę Bernda Kebelmanna. Poeci odwiedzili kolejno jeszcze
takie miasta, jak Greifswald, Lubeka, Kilonia i Helsinki. Warto podkreślić iż przyjęto zasadę,
że spotkania odbywają się w zupełnie zaciemnionym pomieszczeniu, co – jak podkreślają
organizatorzy cyklu – ma sprawić, iż słuchacze bardziej koncentrują się na słowie i treści
przekazu, a nie na na tym, co mogą zobaczyć. Poezji towarzyszyła muzyka wykonywana przez
solistów. Głównym założeniem projektu była prezentacja i dokumentacja myśli, odczuć
niewidomych poetów Europy podczas wieczorów autorskich i słuchowisk radiowych. Każdy
wieczór odbywał się w trzech językach. Swoje wiersze prezentował m.in. autor
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i pomysłodawca „Lirycznych mostów” Bernd Kebelmann225, fiński poeta Eero Partio oraz
poetka z Polski Jolanta Kutyło226.

4.3 Niewidomi w świecie muzyki
Analiza uwarunkowań oraz cech dystynktywnych, kanoniczności i gatunkowości
twórczości muzycznej osób niewidomych w Polsce w latach 1989-2014
Czym jest muzyka dla osoby niewidomej? Niewidoma pisarka, Jadwiga Stańczakowa,
w jednym ze swoim opowiadań przytacza fragment pamiętnika osoby, która utraciła wzrok,
Ireny Łowińskiej:
"[…] Dźwięki mają dla mnie konkretną, zdecydowaną barwę. Skrzypce są srebrzyste.
Trąbka ma też odcień srebrzysty. Ale wpadający w seledyn, jak gdyby księżycowy.
Wiolonczela ma bardzo ładny czerwony kolor. Fortepian – zielone kulki widzę, to różne
zielenie – od ciemnych do najjaśniejszych. Organy… organy są bardziej zielone. Bardzo piękny
kolor, soczysty taki, jak gdyby zielona woda się poruszała. Jak słucham organów, to mam
wrażenie, jak gdybym oglądała bardzo kolorowy świat, ale zanurzony w zielonkawą mgłę.
[…] Tonacje molowe są w różnych odcieniach niebieskich. A durowe – w czerwonych
i różowych. Chór czterogłosowy kojarzy mi się z górami. Soprany to śnieżne szczyty. Alty –
wysokie jodły. Tenory to hale. A basy – rozległe podnóże gór. Śpiewy gregoriańskie
utożsamiam z drobniutko falującym morzem. […] czarna jest po prostu cisza. Pauza. I to jest
bardzo ładne”227.
Powyższe wyznanie stanowi doskonały przykład synestezji – zdolności, dzięki której
doświadczenia jednego zmysłu wywołują jednocześnie wrażenia charakterystyczne dla
innych zmysłów.Termin synaesthesia dosłownie oznacza jedność wrażeń: pochodzi
z połączenia dwóch greckich wyrazów: syn (współdzielenie) oraz aisthesis (odczuwanie,
postrzeganie). W zależności od rodzaju zmysłów, które uczestniczą w odbieraniu bodźców
225

Kebelmann jest absolwentem chemii Uniwersytetu w Greifswaldzie. Zanim stracił wzrok pracował jako
naukowiec w przemyśle chemicznym. Pisze eseje, liryki i prozę.
226
Jolanta Kutyło, 48-letnia mieszkanka Chorzowa jest autorką czterech tomików poezji oraz baśni dla dzieci.
W przygotowaniu jest następna książka dla dzieci. Poetka pracuje dla Cepelii, robiąc na szydełku buciki dla
dzieci. Źródło informacji: www.onet.pl, opublikowano 16.05.2006/ http://www.gandalf.com.pl/wiadomosc/85/
227
J. Stańczakowa, Ślepak, Warszawa 1982.
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wywołujących doznania, wyróżnia się szereg typów synestezji. Najczęściej występuje tzw.
barwne słyszenie228. Potrafią go doświadczać synestetycy, u których występuję typ fonemkolor, nadają barwy wrażeniom słuchowym. Zaś synestezją typu grafem/fonem-smak
nazywamy doświadczanie smaku wywołanego przez wrażenia wzrokowe lub słuchowe.
Synestezja nie jest zjawiskiem popularnym. Jest zdolnością wrodzoną i występuje
zaledwie u jednej na dwadzieścia tysięcy osób229. Natomiast dla bardzo wielu osób
niewidomych oraz ociemniałych, muzyka jest szczególnym darem i pełni nieocenioną rolę
w ich życiu. Często jest jedyną w pełni dostępną sztuką piękną. Świat muzyki wnosi radość,
kształtuje smak życia, dodaje siły i wiary w przyszłość, jest źródłem głębokich przeżyć
estetycznych i emocjonalnych. Niejednokrotnie uczucia negatywne znajdują w muzyce swój
katalizator, a pozytywne są intensyfikowane. Niektóre osoby niewidome uważają, że
w chwilach głębokiego kryzysu muzyka staje się ostatnią deską ratunku. Dzięki niej mogą na
nowo odnajdywać siłę i głębię życia230.

Bariery osób niewidomych w edukacji i karierze muzycznej
Chociaż muzyka jest jedyną dziedziną sztuki w pełni dostępną dla niewidomych,
w ciągu ostatnich 30 lat, pomimo wprowadzenia integracji w nauczaniu, liczba osób
niewidomych kształcących się muzycznie w Europie drastycznie zmalała. Głównym powodem
tej sytuacji jest fakt, że brajlowska notacja muzyczna, która jest niezbędnym elementem
solidnego wykształcenia muzycznego, różni się od notacji czarnodrukowej znacznie bardziej
niż brajlowski tekst (np. literacki) od czarnodrukowego. O ile zapis tekstu słownego można
przedstawić

pismem

brajla

za

pomocą

określonego

zestawu

znaków

(alfabetu

brajlowskiego), w przypadku zapisu muzyki nie jest to możliwe. Dzieje się tak, ponieważ zapis
nut na pięciolinii przedstawia graficznie najważniejsze elementy tekstu muzycznego
(wysokość i długość dźwięku, linie melodyczne, jedno- i wielogłosowość). Wszystkie te
elementy można oczywiście przekazać precyzyjnie w zapisie brajlowskim. Jednakże zapis ten,
228

J. Wierszyłowski, Psychologia muzyki, Warszawa 1981, s. 242.
Do znanych synestetów należeli m.in. kompozytorzy Nikołaj Rimski-Korsakow i Franciszek Liszt.
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http://www.laski.edu.pl/pl/laski-muzykoterapia ; 2.01.2016.
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wykorzystujący jedynie 64 kombinacje punktów, stanowi liniową prezentację oryginału i nie
występuje logiczne powiązanie pomiędzy znakiem brajlowskim a jego muzycznym
znaczeniem. Zmusza to osobę niewidomą odczytującą zapis nutowy do olbrzymiego wysiłku
umysłowego. Specyfika zmysłu dotyku, a w szczególności jego ograniczony obszar
i konieczność bezpośredniego kontaktu, powodują, że niewidomi, inaczej niż osoby widzące,
nie mogą „rzucić okiem” na strukturę zapisu nutowego, a jeżeli nie znają utworu ze słyszenia,
nauczenie się go jest dla nich dużo bardziej męczące. Widzący muzyk może czytać dany
utwór w różny sposób (ogólnie jako całość, dokładnie z uwzględnieniem szczegółów, albo
wybierając poszczególne partie, itd.), gdy tymczasem niewidomi są w zasadzie zmuszeni do
czytania sekwencyjnego, nawet jeżeli decydują się na pomijanie pewnych oznaczeń
brajlowskich. Strony brajlowskich nut stanowią ułożone linearnie sekwencje znaków
i niewiele jest wskazówek typograficznych ułatwiających niewidomemu użytkownikowi
szybkie odnalezienie wymaganego miejsca na stronie.
W większości przypadków (z wyjątkiem wokalistów) niewidomy uczeń nie jest
w stanie, tak jak to robi jego widzący kolega, jednocześnie czytać i wykonywać utworu, gdyż
do czytania brajla potrzebuje rąk. Trudności te mogą poważnie zniechęcać osoby niewidome
na etapie początkowym muzycznej edukacji231.
Ostatnio pojawiło się wiele rozwiązań, mających na celu obniżenie bariery
ograniczającej

niewidomym

dostęp

do

zapisu

nutowego.

Jednakże

większość

zaproponowanych technik opiera się na twierdzeniu, że jedynym sposobem jest uczenie się
ze słuchu. Prawie wszystkie programy komputerowe i powiązane z nimi metody
wykorzystują format MIDI. Jednakże pliki takie nie zawierają dokładnego przekazu wielu
muzycznych elementów, takich jak np. techniczne aspekty wykonania (palcowanie,
oznaczenia smyczka, pedały w muzyce organowej, itp.).
Warto zwrócić uwagę, że chociaż uczenie się ze słuchu może być bardzo zachęcające
na etapie początkowym, gdyż w krótkim czasie uczniowie mogą osiąga dobre wyniki, to dla
231

Na podstawie: http://www.music4vip.org/pl/feedbacks, 2.01.2016.
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uczniów zaawansowanych jest ono niebezpieczne – analogicznie jak uczenie się języka
angielskiego tylko przez słuchanie, bez zwracania uwagi na pisownię. Ludzka zdolność
umysłowa do wykorzystywania złożonych przekazów może się rozwijać głównie przy użyciu
znaków pisanych. Zdolność ta pozwala człowiekowi na rozkładanie na poszczególne
elementy i ponowne składanie złożonych konstrukcji logicznych, umożliwiając w ten sposób
opanowanie danego języka. W tym kontekście muzykę należy również traktować jako
swoisty złożony język. Z przyczyn wymienionych powyżej zasada równych szans
w odniesieniu do kształcenia muzycznego osób niewidomych w praktyce nie jest
przestrzegana.

Wybrane rozwiązania w zakresie znoszenia barier osób niewidomych w sferze
muzyki
W ostatnich latach w Europie powstało kilka programów komputerowych, między
innymi PLAY2 (2002-2004), Contrapunctus (2007-2009). Wszystkie one opierają się na
twierdzeniu, że prawdziwy dostęp do muzyki można zapewnić niewidomym jedynie wtedy,
gdy będą oni mogli korzystać z danego utworu nie tylko w formie dźwiękowej (przez
słuchanie), ale również we wszystkich innych aspektach – gramatycznym, leksykalnym
i formalnym. Wymaga to bardzo precyzyjnego odzwierciedlenia zapisu, informującego
wykonawcę (czy to początkującego, czy też profesjonalnego) o wszystkich elementach
muzycznych. Programy tego rodzaju mają na celu przekształcanie utworów zapisanych
w systemie brajla, oryginalnie przypominających czarne skrzynki, na produkty bardzo
elastyczne. Mogą one zastąpić wiele funkcji, jakie przy czytaniu nut pełni wzrok, takich jak
przeglądanie, zapoznawanie się z formą utworu, śledzenie jednej linii melodycznej pośród
wielu, czytanie tylko wybranych elementów (np. samych nut), rozkładanie na poszczególne
elementy (szczególnie przydatne przy analizie harmonicznej). Ponadto łącząc istniejące
techniki adaptacyjne (takie jak mowa syntetyczna, monitor brajlowski, drukarka brajlowska,
karta dźwiękowa, wykorzystanie klawiatury), osoba niewidoma może stosować różne
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metody zapoznawania się z zapisem i poruszania się po tekście nutowym w różnych
kombinacjach (brajl i mowa, tylko opis słowny, brajl i słuchanie itd.).
Wśród najnowszych inicjatyw mających na celu pomoc niewidomym w edukacji
muzycznej na szczególną uwagę zasługuje europejski projekt rozpoczęty 1 listopada 2012
roku o nazwie: Music4vip (ang.: Music for visually impaired people – pol.: Muzyka dla osób
z dysfunkcją wzroku). Jego głównym celem jest zlikwidowanie dystansu pomiędzy brajlowską
notacją muzyczną a jej niewidomymi użytkownikami. Cel ten ma być osiągnięty poprzez
opracowanie, rozwijanie i testowanie nowej metodyki nauczania z wykorzystaniem
nowoczesnego oprogramowania w ramach kształcenia integracyjnego. Projekt został
zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Realizatorzy projektu objęli
nim różne grupy osób z wielu różnych krajów. W ramach projektu zostanie opracowana
ścieżka nauczania oparta na szerszym niż dotychczas wykorzystaniu brajlowskiej notacji
muzycznej przez promowanie jej w kształceniu integracyjnym.

Wśród uczestników projektu232 Polskę reprezentuje EKMS – Edwin Kowalik Music
Society – Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika. EKMS jest liczącą 40 członków
organizacją pozarządową, założoną w 1998 roku przez grupę niewidomych, jak również
widzących miłośników muzyki233. Towarzystwo kontynuuje dzieło Edwina Kowalika (19281997)

wybitnego

niewidomego

kompozytora,

muzyka

pianisty,

laureata

V

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Szopena w 1955 r. Kowalik
nawiązał współpracę z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, co zaowocowało wydaniem
systemem brajla Dzieł Wszystkich F. Chopina, a następnie Dzieł Wybranych K.
Szymanowskiego. Ponadto przyczynił się do wydania w brajlu licznych podręczników do
nauki gry oraz zbiorów nutowych dla instrumentalistów, chórów i zespołów muzycznych.
W 1960 r. zainicjował wydawanie czasopisma „Magazyn Muzyczny” i był jego wieloletnim
232

Pozostali uczestnicy projektu to: I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) Instytut
Badań, Szkolenia i Rehabilitacji założony w 1991 roku przez Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (UICI),
Conservatorio Statale di Musica di Padova “Cesare Pollini”, Arca progetti SRL, New College Worcester , IUFM
Midi Pyrénées is a school integrated in the university of Toulouse
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redaktorem naczelnym. Brał udział w jury konkursów muzycznych organizowanych przez
PZN. Współpracował na arenie międzynarodowej przy unifikacji notacji muzycznej dla
niewidomych. Edwin Kowalik pisał także eseje, wspomnienia i liczne artykuły publicystyczne
z dziedziny kultury, a zwłaszcza muzyki. Ponadto komponował drobne utwory fortepianowe,
piosenki i pieśni, d których niekiedy sam pisał słowa. Dokonał nagrań radiowych
i płytowych234. Już po śmierci artysty, w 1997 wydana została płyta CD Moje fascynacje,
z utworami Fryderyka Chopina w wykonaniu Kowalika, przeplatanymi jego wierszami
w interpretacji Krzysztofa Kolbergera.
Edwin Kowalik głosił pogląd, że muzyka jest dziedziną w pełni dostępną dla
niewidomych, o ile otrzymają oni niezbędną pomoc235. Idąc jego śladami, Towarzystwo
Muzyczne im. Edwina Kowalika stara się promować i wspierać działalność muzyków
niewidomych, zarówno tych, którzy jeszcze się kształcą, jak i uprawiających już muzykę
zawodowo lub po amatorsku. Na stronie internetowej EKMS pomocne informacje i materiały
mogą znaleźć wszyscy zainteresowani stosowaniem brajlowskiej notacji muzycznej z punktu
widzenia ucznia, nauczyciela i niewidomego muzyka. Na witrynie tej znajduje się ponadto
spolszczona wersja darmowego programu pod nazwą Braille Music Reader (BMR), który
umożliwia korzystanie z nut brajlowskich zapisanych w formacie BMML. Członkowie
234

Nagrał kilka płyt analogowych, m.in. Piano favorite Pronit SXL-1088 i Recital fortepianowy Muza SXL-0583.
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Edwin Kowalik od urodzenia stopniowo tracił wzrok (skutek urazu okołoporodowego) aż do całkowitej jego
utraty w siódmym roku życia. Naukę zaczął pobierać w Laskach w Zakładzie dla Niewidomych, gdzie ukończył
szkolę podstawową i dwuletnie szkolenie zawodowe. Właśnie tam zorientowano się, że posiada słuch
absolutny i wyjątkowe uzdolnienia muzyczne. Jego pierwszymi nauczycielami gry na fortepianie byli niewidomi
muzycy – Włodzimierz Dolański i Włodzimierz Bielajew. Wybuch powstania warszawskiego przerwał naukę
w Laskach. W 1945 r. rozpoczął się łódzki okres w życiu pianisty. Edwin Kowalik uczęszczał w Łodzi do średniej,
a potem wyższej szkoły muzycznej. Grę na fortepianie studiował u pianisty Władysława Kędry, a następnie
u Marii Wiłkomirskiej. W 1953 r. ukończył z odznaczeniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi oraz
wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Bukareszcie, gdzie uzyskał III nagrodę. W czasie V
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, który odbył się w 1955 r.,
znalazł się wśród finalistów, wykonał Koncert e-moll i otrzymał dyplom honorowy. W 1957 r. reprezentował
Polskę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rio de Janeiro i otrzymał VI nagrodę. Edwin Kowalik
został uhonorowany odznaczeniami muzycznymi i państwowymi (Złoty Krzyż Zasługi – 1956, Order Sztandaru
Pracy – 1979, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1970, Zasłużony Działacz Kultury, Odznaka
Honorowa PZN – 1972 i inne). Powstały o nim dwa filmy dokumentalne: Chopin zapisany brajlem i Pamięci
Edwina Kowalika.
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Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika zgromadzili także na swojej stronie
internetowej „Bibliotekę Utwórów Chóralnych”. Pod koniec roku 2015 zawierała ona 650
pozycji.

Festiwale i projekty angażujące niewidomych muzyków i pieśniarzy
1) projekt Chopin dla niewidomych
Wśród polskich inicjatyw w latach 1998-2014 aktywizujących niewidomych
w dziedzinie muzyki na szczególną uwagę zasługuje projekt „Chopin dla niewidomych”
zrealizowany przez Polski Związek Niewidomych w okresie od 2 listopada 2009 r. do 31
października 2011 r. Projekt dofinansowany był ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej
w ramach

Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

oraz

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.. Bezpośrednim celem projektu było udostępnienie dorobku
Fryderyka Chopina niewidomym i słabowidzącym. Natomiast celem ogólnym było
wypracowanie takich produktów, które będą służyły kolejnym pokoleniom osób
z niepełnosprawnością wzroku.
W trakcie trwania projektu wykonano m. in. następujące działania:
· wydanie wybranych dzieł Fryderyka Chopina w zapisie nutowym w wersji
brajlowskiej i powiększonym druku,
· wydanie wybranych listów Chopina w brajlu oraz w międzynarodowym formacie
Daisy,
· stworzenie i nagranie audiodeskrypcji w języku polskim i angielskim do filmu
„Chopin – pragnienie miłości”,
· wydanie biografii Edwina Kowalika w powiększonym druku oraz w standardzie
Daisy,
· zorganizowanie w Polsce festiwalu „Chopin klasycznie i nowocześnie” z udziałem
osób z dysfunkcją wzroku z Polski, Norwegii i krajów Unii Europejskiej (utwory Chopina
prezentowane na różnych instrumentach, w różnych aranżacjach
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· opracowanie ścieżki zawodowej wybranych osób niewidomych, uzdolnionych
muzycznie, celem włączenia w główny nurt życia artystycznego236.

a) Sztuka „od kuchni”: performance Duet – czyli studium relacji
Na finałowym etapie projektu Chopin dla niewidomych czwórka jego beneficjentów –
Anna Faderewska-Kuszaj, Patrycjusz Kisła, Zuzanna Osuchowska i Maria Ruszecka – wykonała
muzyczno-ruchowy performance Duet – czyli studium relacji. Przedstawienie odbyło się
w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych 29 kwietnia 2011 r. Reżyserem pokazu była
Pani Natalia Babińska – reżyser teatralny, kompozytor, teoretyk muzyki, scenarzysta
i pedagog.
Na szczególną uwagę zasługuje aranżacja przestrzeni performance’u. Poszczególne
elementy scenografii: krzesła i dwa instrumenty klawiszowe, chaotycznie porozstawiane,
połączone były ze sobą czerwonym sznurkiem. Przyczyna wprowadzenia tego rekwizytu,
raczej nietypowego dla przestrzeni koncertowej, wyjaśniła się podczas przedstawienia.
Okazało, się że obecność kolorowego sznurka miała nie tylko walor estetyczny, ale przede
wszystkim praktyczny – dzięki niewidomi artyści poruszali się samodzielnie w przestrzeni
scenicznej237.
Samo przedstawienie składało się z trzech części poprzedzonych wstępem. Warto
podkreślić, że publiczność performance’u Duet – czyli studium relacji mogła zobaczyć to,
czego artysta zazwyczaj pokazywać nie chce – rozgrzewkę muzyczną, ćwiczenia rytmicznoruchowe. Mogła też zobaczyć emocje artystów, które są zazwyczaj skrywane: rozpoznanie
widowni, strach przed jej reakcją i oceną.
Część pierwszą przedstawienia można nazwać „studium relacji pozytywnych”.
Większość jej elementów była wykonywana przy utworze muzycznym Piosenka Caton
Ludomira Różyckiego. Podczas brzmienia „Nokturnu Es-dur” Fryderyka Chopina,
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http://naszesprawy.eu/projekty-programy/4590-projekt-chopin-dla-niewidomychq.html, 2.01.2016.
http://pzn.org.pl/a-slowo-cialem-a-z-ciala-slowo/, 3.01.2016
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wykonywanego przez Patrycjusza Kisłę, uczestnicy wykonywali ćwiczyli w parach. Poprzez
ćwiczenia zaczerpnięte z Tai chi, pantominy i teatru ruchu publiczność mogła obserwować
współpracę artystów w parach. Można było zaobserwować, że jeśli przebiega w oparciu na
relacjach pozytywnych: harmonii, zrozumieniu, współczuciu, wyczuwaniu siebie nawzajem,
potrafi wzbudzać głębokie refleksje u widza, nad zawiłościami relacji międzyludzkich.
Część drugą przedstawienia można nazwać „studium relacji negatywnych”:
rywalizacji, zazdrości, niechęci, pogardy. Przy akompaniamencie Mazurka Chopina
wykonanego przez Patrycjusza Kisłę dwoje uczestników wykonywało wspólne ćwiczenia
muzyczne, jednak bez otwarcia na harmonijną współpracę. Jeden przedrzeźniał drugiego,
starając się zdeprecjonować rywala w oczach publiczności i zademonstrować swoje walory.
najlepsze wrażenie.
Część trzecia Duetu – czyli studium relacji była wyrazem wolności, nieskrępowana
radości i duchowego uniesienia. Rozpoczął ją utwór „Preludium no II” George’a Gershwina.
Następnie uczestnicy wykonali etiudę „Ptak”. Była ona metaforycznym wyrazem wolności
i radości jaką może czerpać artysta ze swojej pracy, mimo że czasem towarzyszą jej trudne
doświadczenia. Zestawiając wszystkie trzy części przedstawienia, publiczność miała okazję
zobaczyć studium pełnego spektrum emocji, jakie przeżywa nie tylko każdy artysta, ale
i każdy człowiek w swoim „teatrze życia codziennego”.
Należy zauważyć, że niewidomi muzycy „weszli w role aktorów” bez najmniejszego
skrępowania. Widać było dobrą umiejętność orientacji w przestrzeni sceny, panowania nad
ciałem, otwarcie na widza, ale przede wszystkim na partnera238.
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http://pzn.org.pl/category/baza_wiedzy/kultura/niewidomi-muzycy/ , 4.01.2016.
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2) Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy”
Od pięciu lat artystów-muzyków z niepełnosprawnością wzrokową gromadzi
doroczna impreza o nazwie Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy”. Ostatni, V
Festiwal Widzących Duszą odbył się w dniach 17-18 października 2015 roku w Bydgoszczy.
Festiwal współtworzyli: Inicjatywa Kulturalna Bard, Lokalna Inicjatywa Kulturalna, KujawskoPomorska Szkoła Wyższa, Rotary Club Bydgoszcz – Hotel „Pod Orłem”, SKOK Stefczyka,
Otwarta Przestrzeń Światłownia, Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Drukarnia
Rekpol, Księgarnia Ludzi Sukcesu. Festiwal dotowany jest ze środków Urzędu Miasta
Bydgoszcz239. Warto dodać, że głównymi organizatorami festiwalu są dwa partnerskie
stowarzyszenia – Lokalna Inicjatywa Kulturalna i Inicjatywa Kulturalna „Bard”, które od 6 lat
kierują największym w Polsce festiwalem piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije”
w Bydgoszczy (www.zrodlowciazbije.pl). Grzegorz Dudziński, dyrektor festiwalu, jest inwalidą
I grupy z uwagi na wzrok i animatorem w bydgoskim PZN. Patronem medialnym imprezy było
Polskie Radio PIK240.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, każdy, kto zdecydował się wziąć udział w festiwalu
mógł też skorzystać ze specjalnie organizowanych warsztatów muzycznych. Z nadesłanych
zgłoszeń organizatorzy wybrali grupę uczestników festiwalu (ok. 20 osób), którzy następnie
podczas szkoleń mogli szlifować swój warsztat artystyczny – dykcję, interpretację tekstu,
zachowanie na scenie itd.
Każdego roku na festiwalu „Muzyka otwiera oczy” zmieniana jest tematyka
wykonywanych utworów. Niewidomi i niedowidzący artyści prezentowali dotąd złote
przeboje PRL, lat 70. i 80. W 2015 roku wykonywali piosenki i pieśni Polski Walczącej. Ze
sceny zabrzmiały pieśni legionowe, kompozycje z czasów II wojny światowej, czy okresu
walki społeczeństwa polskiego z systemem komunistycznym.
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http://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/10422-muzyka-otwiera-oczy.html, 3.01.2016.
http://www.radiopik.pl/6,36944,festiwal-widzacych-dusza-muzyka-otwiera-oczy&s=7&si=7&sp=7
2016.
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W październiku 2015 roku do stolicy województwa kujawsko-pomorskiego zjechała
spora część krajowej czołówki wykonawców, zakwalifikowana do festiwalowego konkursu
przez jury w składzie Maciej Różycki – przewodniczący, zawodowy muzyk, Ewa Dąbrowska –
Radio PiK, Aleksandra Bacińska – poetka, Jerzy Deja – muzyk, Zarząd Główny Polskiego
Związku

Niewidomych.

Pierwszego

dnia

festiwali

wykonawcy

uczestniczący

w przesłuchaniach konkursowych gościli w klubie Otwarta Przestrzeń Światłownia,
drugiego – w auli Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, gdzie odbył się koncert laureatów.
W finale wystąpili: Aleksandra Gudacz (Kraków), Przemysław Cackowski (Grudziądz), Łukasz
Baruch (Dąbrowa Górnicza), Monika Młot (Przemyśl), Karolina Żelichowska (Dąbrowa
Górnicza), Krzysztof Wysocki (Bydgoszcz), Janusz Kocik (Chełmno), Rafał Poppe (Łódź),
Krzysztof Galas (Poznań), Agnieszka Krząstek (Wrocław). Jako gwiazdę wieczoru
organizatorzy zaproponowali bydgoszczankę, studentkę miejscowej Akademii Muzycznej,
Darię Barszczyk, która kilka lat temu jako jedyna Polka śpiewała podczas beatyfikacji Jana
Pawła II.
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Przewodniczący bydgoskiego jury, Maciej Różycki, podkreślił, że organizatorom
Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” nie chodziło o sztuczne stworzenie
kategorii „artysta niepełnosprawny”. Zdaniem Różyckiego, taka kategoria nie istnieje:
Albo się jest artystą, albo nie. Naszym festiwalem chcemy pomóc w zlikwidowaniu
naturalnych barier, które blokują niewidomym i niedowidzącym artystom wejście na wielką
scenę241.
Uczestnicy festiwalu walczyli o atrakcyjne nagrody. Jedną z nich ufundował prezydent
RP Andrzej Duda; była to ręcznie robiona hiszpańska gitara. Nagrodę specjalną ufundowała
rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – prof. dr Helena Czakowska.
W wyniku decyzji festiwalowego jury przyznano dwie nagrody: Pierwsze miejsce zajął
Przemysław Cackowski z Grudziądza a drugie – Monika Młot z Przemyśla. Ciekawostką jest
fakt, że laureatka drugiej nagrody jest jednocześnie trzykrotną złotą medalistką
Drużynowych Mistrzostw Polski w strzelectwie laserowym oraz wyróżnioną w tym roku
tytułem Lady D. regionu podkarpackiego w kategorii sport. Uczestnicy festiwalu mogą także
liczyć na możliwość nagrania na płycie festiwalowej.

Polscy niewidomi pieśniarze i muzycy

1)Zobaczyć Morze – Roman Roczeń
Roman Roczeń (właściwe imię Romuald) ur. 13 lipca 1963 roku w Szczytnie –
niewidomy pieśniarz i gitarzysta. W repertuarze ma głównie utwory szantowe, zarówno
własnego autorstwa, jak i covery. Jak sam stwierdza na własnej stronie internetowej, jego
pierwszy poważny występ na scenie miał miejsce w 1992 roku podczas olsztyńskich Nocy
Teatralnych242.

Systematyczne

występy

Roczenia

zaczęły

się

dwa

lata

później

w warszawskich pubach. Wspólnie z Krzysztofem Kawałko (ówczesnym członkiem zespołu
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http://pochodnia.pzn.org.pl/artykul/634-muzyka_otwiera_oczy.html, 10.01. 2016.
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http://www.romanro.art.pl/?page=osiagniecia, 10.12. 2015.

198

„Misera Puella”) Roczeń rozpoczął wędrówkę sceniczną „spod znaku pubu i tawerny”243 od
razu zdobywając dużą popularność. Pierwszym pubem był żoliborski Yellowstone.
W niektórych z w warszawskich pubów Roczeń gra do dziś: Pub 7, Pub 101, Bar u Michała,
Tawerna Kliper, Gniazdo Piratów, Róża wiatrów, Pub Metro, U Fishera, Tawerna Korsarz.
Od lat 90-tych Roczeń regularnie i z sukcesem występuje w muzycznych konkursach.
W 1995 roku zajął IV miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku.
W 1997 roku otrzymał wyróżnienie w programie Szansa na sukces, którego konsekwencją był
pierwszy występ w Sali Kongresowej w maju 1998 roku.
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Kolejnym ważnym osiągnięciem

pieśniarza było Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Morskiej „Szanty w Giżycku”
w 2000 roku. W tym samym roku zdobył II miejsce w V Spotkaniach z Piosenką Żeglarską
„Szanty nad Drawą” Złocieniec 2000, a rok później I nagrodę na IV Festiwalu Pieśni Morza
„Słona Woda” w Mrzeżynie 2001. Roczeń koncertował nie tylko w Polsce. W 2001 roku
wspólnie z zespołami „EKT Gdynia” i „Mechanicy szanty” podczas trzytygodniowego pobytu
muzycznego w Kanadzie koncertował dla kanadyjskiej Polonii. Rok później, Roczeń wydał
swoją pierwszą płytę pt. Chłodnia. Płytę tę zrealizował wspólnie z Piotrem Bukatrykiem
i Markiem Kisielewskim. W 2002 r. jej tytułowy utwór Chłodnia dotarł do 20 miejsca Listy
Przebojów Programu Trzeciego245. Dyskografia artysty obejmuje aktualnie następujące
tytuły: Chłodnia (2002 r., drugie wydanie wzbogacone o jeden utwór w 2010 r.), W przerwie
(2008), Kraina Mayo (2011). Od 2008 roku, do 2013 roku Roczeniowi akompaniował na
gitarze Waldemar Lewandowski. Obecnie Roczeń śpiewa przy akompaniamencie Krzysztofa
Kowalewskiego.
Udział w festiwalach szantowych i otrzymane na nich nagrody definiują ulubiony
gatunek piosenek wykonywanych przez Romana Roczenia – szanty. Charyzmatyczny
pieśniarz jest aktualnie jednym z bardziej znanych polskich artystów szantowych246. W XVIII
i XIX wieku były to pieśni pracy uprawiane na żaglowcach. Wykonywane były podczas pracy
w celu synchronizacji czynności wykonywanych przez grupy żeglarzy, stosowane przede
243

Tamże.
Opracowanie własne na podstawie strony internetowej artysty: http://www.romanro.art.pl , 2.01.2016.
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http://www.szantymaniak.pl/wykonawcy/roman-roczen-1/ , 4.01. 2016.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Rocze%C5%84 , 3.01.2016.
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wszystkim wtedy, gdy na dany znak trzeba było jednocześnie użyć dużej siły wielu osób, lub
też pomagały w wykonywaniu długich i monotonnych ale rytmicznych czynności. Śpiewali je
sami wykonujący pracę, a jeśli była taka potrzeba – ton nadawał szantymen, a odpowiadał
chór pracujących. Śpiewane były z reguły a cappella, lub z towarzyszeniem prostych
instrumentów prowadzącego szantymena247. Co ciekawe, Polska jest od przełomu lat 70.
i 80. XX wieku jednym z czołowych krajów na świecie, jeśli chodzi wykonywanie szantów.
Liczba odbywających się w Polsce co roku festiwali szantowych jest bliska setki.
Do najpopularniejszych utworów szantowych wykonywanych przez Romana Roczenia
należą: Biała sukienka (słowa i muzyka: Michał Kowalczyk), Do Neptuna (słowa i muzyka:
Krzysztof Podstawka)248, Gdzie ta keja (słowa i muzyka: Jerzy Porębski), Kobiety z portu
(słowa i muzyka: Jacek Reginia Zacharski). Roman Roczeń od lat jest znany w środowisku
żeglarskim. Jego mocny głos i charakterystyczna gra na gitarze pozwala odkryć wiele szant na
nowo. Dostępne on-line nagrania z występów Roczenia podczas festiwali piosenek
szantowych dowodzą znakomitego kontaktu artysty z publicznością, która zna na pamięć
teksty utworów i często wtóruje pieśniarzowi.
Oprócz szant, Roman Roczeń śpiewa także poezję śpiewaną i piosenki turystyczne
(2002 roku na Śpiewanej Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie pieśniarz
zdobył II nagrodę). Poezja śpiewana jest gatunkiem muzyki, który obejmuje utwory słownomuzyczne oparte na wierszu lub tekście poetyckim wysokiej próby, z muzyką podkreślającą
jego wagę i wzmacniającą przekaz. Jest to pojemny i nieprecyzyjnie określony gatunek
muzyczny, w którym utwory składają się z wiersza, zwykle o charakterze ballady, oraz
skomponowanej specjalnie do utworu muzyki. Najczęściej są to kompozycje o głębokiej
treści, wyszukanej, często delikatnej melodii oraz skromnej aranżacji (zwykle na gitarę lub
fortepian). Poezję śpiewaną charakteryzuje bogata interpretacja. W repertuarze Romana
Roczenia, znajduje się wiele utworów reprezentujących ten gatunek. Są to m. in. Amsterdam
(słowa i muzyka Jacques Brel), Jestem Mały Miś (słowa i muzyka Georges Brassens) Dwa
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Marek Siurawski: Szanty i szantymeni: pieśni i ludzie z wielkich żaglowców. Gliwice: Glob, 1990
https://www.youtube.com/watch?v=kk4Os3RhhqE , 3.01.2016.
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Teatry, Na błękicie jest polana (słowa i muzyka Edward Stachura), Niebieski balonik (słowa
i muzyka Bułat Okudżawa), Kraina Mayo (słowa Ernst Bryll, muzyka oryginalna).
Roman Roczeń wypowiadając się o swoim stylu, stwierdza, że muzyka jest dla niego
nośnikiem tekstu: Staram się wszystkie piosenki zawsze interpretować na swój sposób, a nie
kopiować, bo nie lubię. Mam własne zdanie na temat tekstów, które śpiewam 249.
Mimo niepełnosprawności wzrokowej, Roman Roczeń jest szantymenem nie tylko na
scenie. Jego marynistyczne pasje i miłość do morza wyrażają się również poprzez
zaangażowanie społeczne i aktywność żeglarską. Roczeń jest członkiem Stowarzyszenia
"Bractwo Zawiszaków", zaś od 2003 roku członkiem zarządu tej organizacji. „Bractwo
Zawiszaków” zostało powołane w 1999 r. z okazji powrotu statku „Zawisza Czarny II” z jego
najdłuższej, ponad 3,5 letniej wyprawy. Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji
wychowania młodzieży poprzez pracę na morzu i pozyskiwanie środków finansowych dla
krzewienia tej idei.
Jednym z marzeń Romana Roczenia było zorganizowanie rejsu dla niewidomych,
który umożliwiłby im „zobaczenie” morza. Jak relacjonuje relacjonuje kapitan Janusz
Zbierajewski, Roman śpiewał o morzu, ale chciał też to morze zobaczyć, poczuć. Przy różnych
okazjach przymilał się do żeglarzy. Znajomi mówili, że go zabiorą, ale nigdy nie dzwonili.
W końcu Romek spotkał Marka Szurawskiego, który po kilku miesiącach zaproponował mu
udział w rejsie. Ja musiałem nauczyć Roczenia morza, on mnie obchodzenia się
z niewidomymi250.
kpt. Zbierajewski i Roman Roczeń stwierdziliśmy zgodnie, że niewidomych musi być
tylu, by widzący nie mogli się nad nimi litować, lecz by musieli wziąć do normalnej pracy.
Początki organizacji wyprawy były trudne – to był bowiem pierwszy taki rejs w Polsce.
Dlatego Roczeń ze Zbierajewskim postanowili poszukać pomocy za granicą. Jednak okazało
249

Romek Roczeń wraca, rozmowę spisał Kamil Piotrowski, http://www.szantymaniak.pl/artykuly/romekroczen-wraca/ , 4.01.2016.
250 K. Sikora, „Skacze ze spadochronem, lata na paralotni i nie przejmuje się tym, że nie widzi". Roman Roczeń
przełamuje stereotypy; na stronie:
http://natemat.pl/30117,skacze-ze-spadochronem-lata-na-paralotni-i-nie-przejmuje-sie-tym-ze-nie-widziroman-roczen-przelamuje-stereotypy , 3.01.2016.
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się, że „Zobaczyć morze” jest przełomem na skalę światową. Wszystko musieli więc wymyślić
sami. Najpierw przygotowali dla nowych załogantów swoistą instrukcję obsługi.
Zaprzyjaźnieni

elektronicy

wyposażyli

GPS

w system

odczytujący pozycję

jachtu.

Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. W maju 2006 roku odbył się pierwszy rejs, a za nim
kolejne. Podczas siedmiu lat rejsów przez pokład „Zawiszy Czarnego” przewinęło się około
200 niewidomych i ociemniałych. Już podczas drugiej edycji po trzech dniach zapisów na
liście było dwukrotnie więcej chętnych niż wolnych miejsc. O jednej z niewidomych
uczestniczek rejsu opowiada film dokumentalny „Morze twoimi oczami” w reżyserii Lecha
Mikulskiego.
Warto wspomnieć, że pierwszy rejs z serii Zobaczyć morze zakończył się niestety
tragicznie – wypadkiem pieśniarza. W czasie postoju w porcie w Oslo, Roman Roczeń spadł
z zejściówki i uszkodził kręgosłup. Przyjaciele ze środowiska szantowego wydali trzy płytową
składankę „Zobaczyć morze”. Zorganizowali też w warszawskiej Stodole koncerty, podczas
których zbierano pieniądze na rehabilitację Romana Roczenia i leczenie Ireneusza
Wójcickiego z EKT Gdynia. Przerwa w działalności muzycznej spowodowana rehabilitacją
trwała 2 lata. Po powrocie do aktywności artystycznej Roczeń wydał płytę „W przerwie”
i dowiódł, że znowu jest doskonałej formie. Powstał też specjalny trójpłytowy album
Zobaczyć morze mający na celu pomoc w zebraniu niezbędnych środków na pomoc
potrzebującym szantymenom. Przerwa w działalności muzycznej spowodowana rehabilitacją
trwała 2 lata. Fakt, że artysta powrócił na scenę na morze świadczy o jego ogromnej
determinacji i sile charakteru.
W 2012 roku Roczeń został bohaterem książki swojej żony Magdaleny Roczeń
Normalnie po babsku. Opisuje ona wspólne życie małżonków od wypadku Romana w 2006
roku. Książka została wydana też w formie audiobooka: czytają Krystyna Czubówna i Roch
Siemianowski).
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Muzyka – problem recepcji
Odnosząc się do drugiej strony medalu – obcowania osób niewidomych ze sferą
muzyki i pogłębianiem ich wiedzy na jej temat, warto wspomnieć o publikacji, przeznaczonej
dla osób z niepełnosprawnością wzroku, zatytułowanej „ŻELAZOWA WOLA MIEJSCE
URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA”. Publikacja została wydana przez Fundację Polskich
Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Wydawnictwo stanowi zeszyt-przewodnik po
Żelazowej Woli, prezentujący też życiorys Fryderyka Chopina i ciekawostki związane
z miejscami, w których przebywał. Integralną częścią publikacji są trzy mapy barwnowypukłe: 1) Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, 2) Żelazowa Wola –
położenie, 3) Plan Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Mapy zostały wydane są
w technologii dostępnej dla niewidomych i słabowidzących. Do publikacji, wydanej
w powiększonym czarnodruku, dołączono płytę CD z wersją tekstową (DAISY) przewodnika.
Publikację wydano w ramach projektu „Fryderyk Chopin – dla osób niewidomych
i słabowidzących” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu

Kultura –

Interwencje.

Projekt

realizowany

był

przy

współpracy

z przedstawicielami Działu Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina251.

4.4 Niewidomi w teatrze: na widowni i na scenie

Od około dekady w polskich teatrach pojawiają się inicjatywy przygotowywania
spektakli dla osób niewidomych i słabo widzących. Na szczególną uwagę zasługuje projekt
Ewy Pilawskiej – dyrektor Teatru Powszechnego, realizowany we współpracy z Teresą
Wrzesińską, prezes Związku Niewidomych w Łodzi: Teatr dla osób niewidomych i słabo
widzących. Pierwsze premiery spektakli dla widzów z całkowitą lub częściową dysfunkcją
narządu wzroku miały miejsce w świetlicy Związku przy ul. Więckowskiego 13. Dziś kolejne
premiery odbywają się w specjalnie przystosowywanym foyer Teatru Powszechnego oraz na
Małej Scenie. Pismo „Pochodnia” (miesięcznik społeczny Związku Niewidomych) wskazał, że
251

http://www.trakt.org.pl/fryderyk-chopin-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych/ , 16.02.2016.
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Teatr dla niewidomych i słabo widzących jest jedyną tego typu formą teatralną uprawianą
w Polsce. Spektakle posługują się symboliczną dekoracją i kostiumami, nacisk kładziony jest
na szczegóły dźwiękowe, czytane są także didaskalia. Prezentacjom towarzyszą programy
teatralne w tym – dzięki współpracy i pomocy Biblioteki Niewidomych – wersje napisane
alfabetem Braille’a252.
Wszystkie spektakle prezentowane w ramach Teatru dla niewidomych i słabo
widzących reżyseruje społecznie Ewa Pilawska. Dotychczas Teatr dla niewidomych i słabo
widzących zrealizował następujące projekty:
– Bernard Slade Za rok o tej samej porze, Premiera 9 listopada 2005- INAUGURACJA
TEATRU CZYTANEGO253 – Bernard Slade Po latach o tej samej porze, Premiera: 8 lutego 2006
r. – Jan Paweł II „do Ciebie”, poranek poetycko-muzyczny, Premiera: 2 kwietnia 2006 r. – Eric
Chappell Samotne serca, Premiera: 7 czerwca 2006 r – Marc Camoletti Weekend na farmie,
Premiera: 25 października 2006 r. – Pierre Sauvil Miłość i polityka, Premiera: 20 lutego 2007
r. – Pam Valentine Przyjazne dusze, Premiera: 25 kwietnia 2007 r. – Eric Chappell, Życie
szkodzi zdrowiu, Premiera: 27 czerwca 2007 r. – Anne Marie Etienne, Przyszłości nie da się
zmienić, Premiera: 12 grudnia 2007 r. – Jan Paweł II Tryptyk rzymski, Premiera: 2 kwietnia
2008 r. – Juliusz Machulski Next-ex, Premiera: 28 maja 2008 r. – Dawid Mamet Przerżnąć
sprawę, Premiera: 22 października 2008 r. – Paweł Mossakowski Roszada, Premiera: 26
listopada 2008 r. – Poezje Karola Wojtyły Miłość mi wszystko wyjaśnia, Premiera: 2 kwietnia
2009 r. – Joan Didion Rok magicznego myślenia, Premiera: 14 maja 2009 r. – Cezary
Harasimowicz Nigdy nie zakocham się, Premiera: 23 czerwca 2009 r. – Peter Quilter Duety,
Premiera: 28 października 2009 r. – Peter Quilter Duety, część II, Premiera: 25 listopada 2009
r. – Alan Ayckbourn Niezwykły dom pana A, czyli skradzione dźwięki, Premiera: 17 grudnia
2009 r. – Juliusz Machulski Matka brata mojego syna, Premiera: 13 marca 2010 r. – Marc
Camoletti Weekend na wsi, Premiera: 30 czerwca 2010 r. – Barry Creyton Podwójny akt,
Premiera: 15 grudnia 2010 r.
– Anne Downie Kobieta, Premiera: 11 maja 2011 r.
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http://bs.net.pl/z-innej-beczki/teatr-dla-niewidomych
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– Robert Butter Kantata na cztery skrzydła, Premiera: 15 czerwca 2011 r.
– Juliusz Machulski Brancz, Premiera: 30 listopada 2011 r.
– Michele Riml Banalna historia albo seks dla opornych, Premiera: 23 marca 2012 r.
– Peter Quilter Następnego dnia rano, Premiera: 26 kwietnia 2012 r.
– Eric-Emmanuel Schmitt Tektonika uczuć, Premiera: 24 maja 2012 r.
- Marek Koterski, Nas troje, Premiera: 21 listopada 2012 r.
- Krzysztof Jaroszyński, Roma i Julian, Premiera: 31 stycznia 2013 r.
- Julia Holewińska Rewolucja balonowa, Premiera: 17 kwietnia 2013 r.
- Simon Williams, Nikt nie jest doskonały, Premiera: 5 czerwca 2013 r.
- Michał Walczak, Boski romans, Premiera: 13 listopada 2013 r.
- Maciej Wojtyszko, Wznowienie, Premiera: 11 grudnia 2013 r.
- Robin Hawdon, Noc w Prowansji, Premiera 19 lutego 2014 r.
- David Almond, Mój tata chce latać jak ptak, Premiera 9 kwietnia 2014 r.
- Eric Elice, Roger Rees Sobowtór, Premiera 14 maja 2014 r.
- Romain Gary, Obietnica poranka, Premiera 25 czerwca 2014 r.
- John Chapman, Proszę zejść ze sceny, Premiera 15 października 2014 r.
- Francis Veber, Najdroższy, Premiera 3 grudnia 2014 r.
- Maciej Wojtyszko, Rycerz Niezłomny, albo niewola księżniczki Parekselencji,
Premiera 17 grudnia 2014 r.
- Robin Hawdon, Zakochajmy się, Premiera 29 kwietnia 2015 r.
- David Almond, Oczy nieba, Premiera 20 maja 2015 r.
- Florian Zeller, Godzina spokoju, Premiera 23 września 2015 r.
- Ger Thijs, Pocałunek, Premiera 28 października 2015 r.
- Ray Cooney, Wszystko w rodzinie, Premiera 25 listopada 2015 r.
- Marta Guśniowska, Ony, Premiera 9 grudnia 2015 r254.

Teatr dla osób niewidomych i słabo widzących to jedyny taki teatr w Polsce
i unikatowy w Europie. Jego funkcjonowanie dowodzi, że jako dyrektor teatru Ewa Pilawska
254

Na podstawie: http://powszechny.pl/pl/inicjatywy/teatr-dla-niewidomych-i-slabo-widzacych/ , 2.01. 2016.
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hołduje zasadzie – Teatr blisko ludzi. Stąd wiele inicjatyw wychodzących naprzeciw
oczekiwaniom publiczności i poszerzających jej dostęp do kultury tj: Spektakl dla
bezrobotnych, Teatr przyjazny seniorom. Inicjatywa Ewy Pilawskiej jest wysoko ceniona
w środowisku osób niewidomych i została wyróżniona m.in. przez prezydenta Europejskiej
Unii Niewidomych lorda Colina Low.

Udział osób niewidomych w polskim życiu teatralnym nie ogranicza się do odbioru
przekazu artystycznego. Mimo że słowa „spektakl” czy „widowisko” kojarzą się głównie
z percepcją wzrokową, w ostatnich latach niewidomi w Polsce dowiedli wielokrotnie, że ich
potencjał w dziedzinie sztuk teatralnych może być kreatywnie wykorzystany i przynosić
interesujące efekty na scenie. Świadectwem tego potencjału jest działalność teatru ITAN –
Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego w Krakowie, działającego przy fundacji o tej samej
nazwie. Aktor Artur Dziurman i Stowarzyszenie Scena Moliere w Krakowie od 15 lat
prowadzą instytucję absolutnie wyjątkową – pierwszy i jedyny w Polsce profesjonalny teatr
niewidomych i niedowidzących.
Dziurman – aktor filmowy i telewizyjny oraz reżyser, związany z Krakowem, kojarzony
jest głównie z rolami „czarnych charakterów”, ale jego „jasne” oblicze to 15 lat pracy
z pełnymi pasji ludźmi, którym los odebrał, a niektórym stopniowo odbiera możliwość
oglądania świata. Twórcy teatru ITAN, doprowadzając do integracji profesjonalistów,
amatorów, seniorów i młodzieży, w każdym ze swoich spektakli konsekwentnie przełamują
granice twórczości amatorskiej i możliwości osób niepełnosprawnych wzrokowo. Idea
występowania w takim składzie, gdzie większość to osoby niewidome i niedowidzące, którym
towarzyszą zawodowi aktorzy, zrodziła się z pragnienia integracji osób wykluczonych
z powodu niepełnosprawności. Zespół teatru ITAN, obok Artura Dziurmana współtworzą m.
in.: Wanda Mizik, Stanisław Zając, Renata Szczepaniak, Mieczysław Baczański, Mariusz
Koczara, Mariusz Długopolski, Małgorzata Walkosz, Magdalena Sokołowska, Barbara Cekiera,
Iwona Chamielec, Janusz Bąk, Joanna Koczara, Krzysztof Bartosz, Maciej Jackowski 255. Wśród
członków zespołu 25 aktorów jest niewidomych.
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Na podstawie oficjalnej strony teatru ITAN: http://teatritan.pl/zespol/, 5.01. 2016.

206

Nie ulega wątpliwości, że niepełnosprawni wzrokowo są w bardzo dużym stopniu
wykluczeni w partycypowaniu w kulturze współczesnej nastawionej przede wszystkim na
odbiór wzrokowy. Na przekór temu stanowi rzeczy, działalność teatru ITAN dowodzi, że nie
musi to być regułą. Imponujący dorobek teatru ITAN: 1300 zagranych spektakli, 160 spektakli
rocznie256, świadczy dobitnie, że niewidomi chcą, mogą i potrafią wyrażać siebie przy
pomocy sztuki aktorskiej, a bariera niepełnosprawności nie przeszkadza w uprawianiu
zawodu aktora tak bardzo jak mogłoby się to wydawać. Co więcej – uprawianie tego zawodu
jest nierzadko jedynym działaniem zarobkowym niewidomych i niedowidzących artystów
wchodzących w skład zespołu ITAN. Fundacja i teatr utrzymują się głównie z wystawiania
spektakli, z których dochody pokrywają również koszty miejsca pracy i produkcji.
Interesującym zabiegiem artystycznym stosowanym w spektaklach teatru ITAN jest
kondensowanie ich sfery wizualnej we fragmentach filmowych. Innymi słowy: to, czego
niewidzący nie są w stanie wyrazić ciałem, wyrażane jest filmem. Ten prosty a jednocześnie
niezwykle skuteczny zabieg wprowadzony z inicjatywy Dziurmana sprawia, że spektakle
teatru ITAN tworzą dobrze złożoną całość, w której każdą scenę filmową uzasadnia teatralna.
Jedną z najbardziej ambitnych realizacji teatru ITAN było stworzenie sztuki teatralnej
na podstawie dramatu „Promieniowanie ojcostwa” autorstwa Karola Wojtyły. Jego premiera
miała miejsce w październiku 2013 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu oraz
w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach. Praca nad trudnym, filozoficznym
tekstem, jednym z ostatnich dramatycznych utworów przyszłego papieża (i najbardziej
dojrzałych pod względem ukazania psychologii człowieka i jego wiary), była dla artystów
wielkim wyzwaniem. Niewidomi i niedowidzący aktorzy tworzący teatr pod wodzą Artura
Dziurmana poradzili sobie z nim wspaniale, czego dowiodły entuzjastyczne reakcje
publiczności i krytyki. (W spektaklu zagrało troje profesjonalnych aktorów: Magdalena
Sokołowska, Maciej Jackowski, Iwona Chamielec). W scenariuszu sceniczno-filmowej
adaptacji tego misterium splecione zostały ze sobą dwa światy. Pierwszy z nich to wątek
współczesny, dotyczący samego teatru ITAN i sytuacji, w jakiej znaleźli się niewidomi aktorzy
po utracie siedziby Sceny Moliere przy ul. Szewskiej. Wątek ten zderzyłem z tym, co
256
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w dramacie Wojtyły jest najważniejsze – problemem wartości człowieka w odniesieniu do
samego siebie i drugiego człowieka. Wartości, która jest obecnie degradowana, bo w świecie
liczą się pieniądze i różnego rodzaju układy, a człowieka traktuje się jak pozbawioną uczuć
i emocji rzecz – tłumaczył reżyser spektaklu A. Dziurman257. We fragmentach filmowych,
podążając za okiem kamery widzimy więc, jak aktorzy chodzą i pukają – od drzwi, do drzwi.
Odwiedzają m.in. Urząd Miasta Krakowa, Małopolski Urząd Wojewódzki, krakowski oddział
PFRON. Wszędzie jednak zderzają się z obojętnością, brakiem dobrej woli i zupełnym
niezrozumieniem ich problemów. A to, czego potrzebują, to wsparcie, motywacja do
zmagania się z codziennością, swoje miejsce, praca. Krzysztof, jeden z dwunastu
niewidomych i niedowidzących artystów grających w sztuce, krzyczy ze sceny: Gramy
spektakle, wyjeżdżamy, by je wystawiać. Mówiąc górnolotnie, krzewimy kulturę teatralną,
integrujemy środowiska, a politycy teatru nie chcą nam powołać! Wtóruje mu drugi
niewidomy aktor Mieczysław: – Łazimy, gadamy i nic! Na audiencję trzeba czekać miesiąc. Za
nic nas mają! Głos w sprawie społecznej obojętności urzędników zabiera także jedna
z niewidomych aktorek: Gramy „Wojtyłę” już sto razy! Czy to ma jakieś znaczenie? Czy ktoś
z tych decydentów, krawaciarzy, urzędników to docenia? Nie. Myślą: jesteś ślepy, masz
siedzieć w domu, a nie próbować być jakimś ARTYSTĄ! Aktorka wylicza ponadto, z kim
jeszcze muszą się spotkać, aby bronić swoich praw: z ministrem pracy, marszałkiem, posłem,
senatorem, przewodniczącym sejmiku, rady miasta, wojewodą i różnymi „dyrektorami
wydziałów”. Przytoczone powyżej wypowiedzi aktorów, z uwagi na odniesienia do ich
realnych przeżyć nie są wyłącznie teatralną fikcją i wiele mówią o postrzeganiu niewidomych
w polskim społeczeństwie. Jest to refleksja gorzka, ale pozbawiona wyuczonej bezradności.
Przeciwnie –

w Promieniowaniu ojcostwa –

niepełnosprawni wzrokowo

manifestują

gotowość walki o swoje prawa i głębokie poczucie własnej wartości i godności.
Ostatecznie, w trakcie rozwoju spektaklu, pomoc aktorom deklaruje Adam, główny
bohater dramatu Karola Wojtyły. Adam, podobnie jak oni szuka swego miejsca, zmaga się
z własnym ojcostwem, przeszłością i przyszłością:
257

M. Łącka, Ojcostwo według sceny Moliere, „Gość Niedzielny”, październik 2013. Artykuł dostępny na stronie:
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Ileż razy myślałem, że muszę zatrzeć swoje ślady, że siebie samego muszę zatrzeć, by
w ten sposób utożsamić się z każdym człowiekiem, którego dzieje pisze tłum. (…) Nie
chciałem przyjąć cierpienia, jakie niesie ryzyko miłości. Myślałem, że mu nie sprostam. Byłem
za bardzo zapatrzony w siebie – wtedy miłość jest najtrudniejsza.
Zwracając się do niewidomych aktorów, główny bohater dodaje: Adam to imię, które
noszę. Trudne mam imię. Jest to imię, poprzez które muszę się spotykać z każdym
człowiekiem. Teraz także z wami.
Trzecią wspólną sztuką w wykonaniu zespołu ITAN jest „Brat naszego Boga” filmowoteatralna realizacja dramatu Karola Wojtyły. Ten utwór Wojtyły miał już sporo realizacji, ale
ta okazała się inna niż wszystkie. Koncepcja artystyczna zakładała łączenie elementów sztuki
teatralnej i filmowej, co daje ciekawy dla widzów efekt. Autorami muzyki są: Jan AP.
Kaczmarek, Jacek Skubikowski i zespół Il Divo. W roli głównej wystąpił Maciej Jackowski,
aktor krakowskiego Teatru im. J. Słowackiego. Wraz z nim zagrały też profesjonalne aktorki:
Magda Sokołowska i Iwona Chamielec oraz kilkunastu niewidomych aktorów-amatorów.
Reżyser, A. Dziurman chciał pokazać jak wiele potrafią niewidomi aktorzy, choć jest im
przecież znacznie trudniej:
Dla nich to wielkie wyzwanie, począwszy od opanowania tekstu, którego przecież nie
mogą przeczytać, więc najpierw trzeba im nagrać go na płytę, którą wielokrotnie
przesłuchują i opanowują w ten sposób pamięciowo. Nasz teatr nie ma stałej siedziby i za
każdym razem gramy w innym miejscu, w innych warunkach technicznych. Każde
przedstawienie wymaga więc specjalnej próby, podczas której aktorzy prowadzeni przez
osoby widzące muszą poznać i zapamiętać to miejsce258.
Jak zauważa reżyser, najlepszym dowodem ich sukcesu mogą być pytania po
zakończeniu sztuki, by wskazać niewidzących aktorów, bo nie da się tego rozróżnić w czasie
gry.
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Sztuka Karola Wojtyły, którą aktorzy zespołu ITAN wystawili w ciągu 5 lat prawie sto
razy, ma duże powodzenie. Wiąże się ono zapewne z osobą autora tekstu, ale także z faktem,
że dramat o potrzebie miłosierdzia jest wciąż aktualny i autentycznie przeżywany
i odgrywany przez aktorów, co potwierdzają wzruszeni widzowie. Sama idea integracji
stojąca u założeń teatru ITAN, zachęca natomiast każdego z widzów, który chce się spotkać
z kimś zupełnie różnym od niego. Czasem spotkanie to jest niełatwe i refleksyjne (jak
w spektaklu Promieniowanie ojcostwa), jednak zawsze nagradza widzów otwartych
i gotowych na nowe, odmienne przeżycia.
*
Kolejnym interesującym przykładem aktywnego zaangażowania osób niewidomych
w sferę działalności artystycznej na deskach teatru jest ich udział w spektaklu pt. „Faust”
w reżyserii Michała Borczucha. Do pracy nad „Faustem” twórcy spektaklu zaprosili grupę
niewidomych, którzy wraz z aktorami zmierzyli się z dramatem uchodzącym za dzieło raczej
literackie niż sceniczne. Aktorzy zawodowi, którzy wystąpili w przestawieniu to: Dominika
Biernat, Mirosław Guzowski, Marta Malikowska, Martyna Peszko, Jan Sobolewski, Paweł
Smagała,

Robert

Wasiewicz,

Piotr

Wawer

Jr,

Małgorzata

Witkowska.

Aktorzy

nieprofesjonalni to: Rafał Bladowski, Patryk Iks, Roksana Jakielska, Janusz Kamiński, Mikołaj
Kosicki, Krystyna Skiera259.

Jak zauważył Michał Borczuch, wyzwanie postawione przez Goethego wiąże się nie
tylko z gigantycznym rozmiarem tekstu, obejmującym ponad dwanaście tysięcy wersów
i czasem akcji rozpisanym na trzy tysiące lat:
„Faust” jest pisany jako teatr w teatrze, a skoro wszystko, co pojawia się na scenie,
uzyskuje teatralną formę i znak, to jak przedstawić metafizyczną warstwę tekstu? Co jeśli
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Goethe rozumiał ją dosłownie – czy pudel jest żywym psem? Jak wygląda pies, w którego
wstąpił diabeł? Jak wygląda coś, czego w teatrze pokazać się nie da?260
W kulturze przesyconej obrazami, w której zmysł wzroku ma dominującą pozycję,
a spór między ikonoklazmem a ikonofilią odżywa w zradykalizowanym wymiarze, tworcy
spektaklu zadają pytanie o reguły wytwarzania doświadczenia wzrokowego. Czy wzrok
rzeczywiście determinuje nasze relacje z rzeczywistością? Czy może, jak twierdzi amerykański
badacz mediów Nicolas Mirzoeff, wizualizowanie to „to wytwarzanie wizualności” i jest
domeną wyobraźni, a nie wzroku?
W scenariuszu autorstwa Tomasza Śpiewaka ezceremonialne potraktowanie tekstu
Goethego nie jest obliczone ani na zszokowanie widzów, ani na sprawienie im przyjemności.
Jeśli ta nonszalancja wobec „pierwowzoru” czemuś służy, to, traktowanemu zupełnie serio,
odnowieniu znaczeń dramatu. Widz nie wyczuwa tu kokieterii, przymilania się. W centrum
jest sama praca i to praca podwójna: zespołu nad tekstem i tekstu nad zespołem. W procesie
adaptacji dramatu Goethego do spektaklu został wzięty przede wszystkim wątek
melodramatyczny. Dialogi doktora z Mefistofelesem pozostały tu w formie szczątkowej. Na
pierwszym planie zaś rozgrywa się tragedia Małgorzaty, czternastoletniej dziewczyny, którą
Faust z diabelską pomocą uwodzi i doprowadza do zguby. Jak zauważa recenzentka
spektaklu, historyczka literatury Katarzyna Czeczot, ten dramaturgiczny zabieg mógł dać
efekt hollywoodzki – przecież powieść sentymentalna wraz z centralnym dla niej wątkiem
pohańbionej kobiety zawsze była bowiem znakomitym materiałem dla twórców kinowych
melodramatów261. Okazało się, że rezultat jest inny:
Ten chropawy, ostentacyjnie nieskładny spektakl jest przeciwieństwem chwytających
za serce, romansowych fabuł. Między innymi dlatego, że monologi Małgorzaty, jej rozmowy
z Bietką i Martą sąsiadują ze scenami, w których na plan pierwszy wysuwają się zaproszeni
do współpracy niewidomi, wychodzący z ról postaci dramatu i zaczynający grać siebie. Na
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K. Czeczot, Czarne foliowe słońce, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5809-czarne-foliowe-slonce.html
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przykład opowiadać swoje historie. Albo po prostu ustalać z widzącymi aktorami, co zmieniło
się w scenografii, czy jakieś jej elementy zostały przestawione262.
Sceny z udziałem nieprofesjonalnych aktorów mają bowiem bardzo różny charakter.
Wśród nich uwagę zwraca zwłaszcza jedna. Na nieruchomą część scenografii składają się
rzędy maszyn i szatnia z metalowymi szafkami (w czytanym przez aktora fragmencie
audiodeskrypcji pada słowo „fabryka”). Do szafek po lewej włamuje się grupka mężczyzn.
Niektórzy z nich na pewno nie widzą. Jeden irytuje się, gdy ktoś mu oznajmia, że poświeci
latarką. Wymieniają uwagi techniczne, komentują to, co znaleźli. A wśród znalezionych
przedmiotów znajduje się między innym książka „Okultyzm wczoraj i dziś”, pióro i papier.
Warto zaznaczyć, że książka ta podaje magiczne sposoby na odzyskanie wzroku, a na
papierze widnieją ślady krwi. Jak zauważa Czeczot,
(…) ta scena – wolna od symbolicznego ciężaru, trochę błaha, a trochę absurdalna –
ładnie streszcza ideę tego spektaklu, w którym chodzi o włamanie się do tekstu, o nielegalne
wtargnięcie, złamanie kodu. Wejście tylnymi drzwiami. Tymi drzwiami okazuje się po prostu
zmysłowe doświadczenie, które nie jest doświadczeniem większości i które nie mieści się
w mowie większości. Bardzo prosty i spójny pomysł na spektakl. Bardzo owocny263.
W spektaklu oczarowana przez kochanka Małgorzata truje matkę, doprowadza do
śmierci brata, a następnie morduje swoje nowo narodzone, nieślubne dziecko. W jej historii
Goethe zawiera jeden z ulubionych wątków epoki: uwiedzenie niewinnej dziewczyny.
„Upadek” bohaterki zyskuje odbicie w nienawistnych, pełnych pogardy wobec kobiet
komentarzach: Bietki, Marty, matki, brata. Znajduje swój wyraz w języku: metaforyce
straconego wianka, zerwanego kwiatka, kobiecego ciała jako przestrzeni, na której
mężczyzna wyciska znamię właściciela.
Warto zauważyć, że spektakl Borczucha pokazuje mechanizmy służące sprawowaniu
kontroli nad kobiecą seksualnością bardzo szerszym tle, łącząc je ze sposobami

262
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przedstawiania kobiecego ciała, a może nawet z kategorią wizualności jako takiej. W chwilę
po włamaniu się do szatni (szatni tekstu) jednego z niewidomych mężczyzn, Bietka pyta go,
czego by chciał, gdyby miał odzyskać wzrok, choćby tylko na pięć minut. Odpowiedź brzmi:
„Kobietę!”. Dalej następuje scena, w której na ogromnym, zajmującym miejsce kurtyny
półprzezroczystym ekranie zostaje wyświetlone wideo z nagą Małgorzatą leżącą na łóżku,
przyłapaną w intymnej sytuacji. Kamera ślizga się po jej ciele, przybliża piersi. Towarzyszą
temu komentarze Bietki, która niewidomemu objaśnia, co widać na ekranie, lubując się
w pornograficznych detalach. Co ciekawe, konsternacji nie budzi tu sama nagość, lecz jej
nadmiar, oraz fakt, że do obrazu dołącza słowo. Ciało Małgorzaty zostaje w ten sposób
obnażone podwójnie (czy podwójnie poddane pornografizacji). Trudno o bardziej dobitne niż
ta scena potwierdzenie tezy Nicholasa Mirzoeffa, na którą twórcy spektaklu powołują się
w programie, że wizualizowanie „to wytwarzanie wizualności”, które stanowi domenę
wyobraźni, a nie wzroku.
„Faust” w reżyserii Borczucha jest jednocześnie spektaklem o robieniu spektaklu,
o wspólnym uczeniu się korzystania z tej samej przestrzeni. Druga część przedstawienia,
obejmuje między innymi dialog Fausta z Troską, która go oślepia. W tym samym czasie rośnie
na środku sceny czarne słońce, bo zrobione z folii przypominającej worki na śmieci.
Przytłacza wielkością wszystkie znajdujące się na scenie postaci, które naraz wydają się
malutkie. Trudno o bardziej oryginalny symbol ślepoty w polskim teatrze.

4.5 Twórczość plastyczna niewidomych oraz ich recepcja sztuk plastycznych
Sztuki plastyczne są dziedziną, w której niewidomi rzadko podejmują aktywność
artystyczną. Fakt ten wydaje się zrozumiały z uwagi na ograniczenia percepcyjne w tym
zakresie. Typowe dla dzieci z zaburzeniem lub całkowitą utratą funkcji narządu wzroku jest
ograniczenie kanałów odbioru otaczającego świata, co zubaża i modyfikuje proces percepcji
estetycznie wartościowych wrażeń264. Nie znaczy to jednak, że osoby niewidome nie mają
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w tej sferze sztuk plastycznych żadnych możliwości autoekspresji czy też kształtowania
swojego poczucia piękna. Mogą oni wyrażać się i rozwijać również w tej sferze, ale pod
pewnymi warunkami. Dotyczą one już edukacji plastycznej na poziomie wczesnoszkolnym.
Jak zauważają doświadczeni nauczyciele oraz metodycy, specyfika psychiki dzieci
niewidomych stwarza potrzebę stosowania w nauczaniu dzieci czterech zasad. Są to:
- zasada indywidualizacji, - zasada konkretności w nauczaniu, - zasada mobilizacji do
zbierania doświadczeń, - zasada samoaktywności
Niewidome dzieci zbierają aktualną wiedzę o otaczającym ich świecie przede
wszystkim dzięki dotykowi (kształty, rozmiary, temperatura, znaczenie przedmiotów itp.).
Nauczyciel chcąc przedstawić dzieciom „rzeczy” będące poza ich zasięgiem ze względu na ich
rzeczywiste wielkości, miejsce występowania – pałace, zamki, samoloty itp. Musi zastąpić je
makietami, modelami, eksponatami wiernie oddającymi rzeczywistość. Bardzo ważny
w poznawaniu języka plastyki przez dzieci niewidome i niedowidzące jest odpowiedni dobór
pomocy dydaktycznych. Uczniowi należy stworzyć warunki do oglądania dzieł plastycznych
poprzez dotyk i stymulacji percepcji dotykowej. Przydatne będą więc w pracowni wszelkie
modele, rzeźby, płaskorzeźby. Uczenie rozróżniania za pomocą zmysłu dotyku kształtów,
faktur, barw i przenoszenia ich na papier wymaga stosowania odpowiednich technik
plastycznych265.
Przekaz

werbalny

nauczyciela

oraz

brak odpowiednich

podręczników

dla

niewidomych uczniów można uzupełnić techniką komputerową, w postaci encyklopedii
multimedialnych (komentarz lektora) z zakresu historii sztuki. Nauczyciel powinien jednak
ograniczać na zajęciach metody werbalne na korzyść poglądowości, która powinna opierać
się na wszystkich pozostałych zmysłach tj. dotyku, słuchu, powonieniu, smaku. Im więcej
bowiem receptorów zmysłowych bierze udział w percepcji przedmiotu czy zjawiska, tym
większa dokładność cechuje powstałe u dziecka wyobrażenia.
265

T. Majewski, „Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem
w systemie integracyjnym”, Warszawa 1997.
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Zdaniem

dydaktyków,

najprostszymi

technikami

dostępnymi

dla

uczniów

niewidomych są techniki rzeźbiarskie, a więc modelowanie i rzeźbienie w plastelinie,
modelinie, masie solnej i papierowej, glinie. Uczeń tworząc w powyższych technikach
doskonali swoje sprawności manualne. Dla nauczyciela taka praca jest doskonałym
sprawdzianem wyobraźni i znajomości pojęć ucznia, takich jak szczegółowość, proporcje
poszczególnych elementów, precyzja wykonania266.
Dla uczniów niewidomych i słabowidzących dobre będą także wszelkie techniki
plastyczne eksponujące fakturę materiału, uwrażliwiające na jej zmienność, podobieństwa
i kontrasty. Są to m.in. techniki: - półpłaskie (naklejanie różnego rodzaju materiałów na
papier, tkaninę) - reliefowe (np. żłobienie w miękkiej glinie, plastelinie) - makrama (ozdoby
wiązane z najrozmaitszych materiałów takich jak: nici, sznurki, taśmy; jako elementy
uzupełniające służyć mogą drewniane korale różnych wielkości,
- fragmenty drewna, korzenie, muszle, kamienie) - tkactwo (ręczne wykonanie
tkaniny z włóczki, przy użyciu ramy tkackiej)
Przykłady ciekawych prac plastycznych niewidomych dzieci i młodzieży znaleźć można
np. na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie267. Prezentowane prace to m. in. stroiki
świąteczne268 czy prace wykonane w technice decoupage’u. W internacie szkoły funkcjonuje
266
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Założony w 1948 roku, krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0–6
lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na
wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych. Ośrodek stara się utrzymywać
bliskie kontakty międzynarodowe z podobnymi instytucjami, współpracuje z brytyjską organizacją Lattitude
oraz często uczestniczy w projektach unijnych. Wymiana doświadczeń, wiedzy i informacji na temat
najnowszych osiągnięć prowadzi do efektywnego doskonalenia metod, technik oraz technologii
wykorzystywanych
w nauczaniu
osób
niewidomych
i słabowidzących;
http://www.blind.krakow.pl/osrodek.html, 23.02.2016.
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koło plastyczne, a zajęcia plastyczno-manualne stanowią bardzo istotną część zajęć
rewalidacyjnych. Zdaniem wychowawców z krakowskiego ośrodka, dzięki nim można
pomagać dzieciom uwierzyć we własne, niepowtarzalne, sobie tylko właściwe możliwości
i zdolności plastyczne269. Wychowankowie internatu chętnie uczestniczą w zajęciach
plastycznych. Pracują różnorodnymi technikami plastycznymi, między innymi:
 technikami pastelowo-kredkowymi,
 wzbogaconymi

technikami rysunkowymi (m.in. rysunek świecą, wysypywani

z piasku, rysowanie nitką, wydrapywanki),
 malarskimi

technikami dekoracyjnymi (wykorzystywane przy nich narzędzia

i przybory pomocnicze to np. papier, karton, tkanina, szkło, folia, farba, tusz i kleje ozdobne),
 techniką malowania za pomocą szablonów,
 techniką malowania na szkle,
 technikami linearnymi (drapanki, żłobienia i inne),
 technikami formowania brył przestrzennych (masa solna, glina, gips

i inne),

 techniką papieroplastyki – rzeźby z papieru,
 techniką wydzieranki i wycinanki,
 technikami graficznymi (np. odbitki tkanin, liści, nitek i sznurka),
 technikami wykorzystującymi faktury różnych materiałów.

Odpowiednio dobrana, przy współpracy i zaangażowaniu wychowawcy i dziecka,
technika stworzy niepowtarzalne możliwości plastycznej ekspresji każdego dziecka.

Wychowankowie

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

dla

Dzieci

Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie odnoszą wiele sukcesów biorąc udział
w różnorodnych

wystawach

i konkursach

lokalnych

i ogólnopolskich,

a nawet

międzynarodowych. Były to między innymi:
 Wystawa podczas Święta Organizacji Pozarządowych,
http://blind.krakow.pl/galeria_zdjec,galeria,stroiki_swiateczne___szkola_policealna,260.html; 23.02.2016.
269
Rozmowa z dyrektor ośrodka mgr Barbarą Plantą przeprowadzona przez E. Wiącek w dniu 15 listopada 2015
roku.
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 Wystawa podczas corocznej akcji „Kocham Kraków z wzajemnością”,
 Wystawa podczas akcji TV Polsat „Podaruj Dzieciom Słońce”,
 Konkurs plastyczny podczas Festiwalu Anielskiego,
 Konkursy

organizowane przez Domy Kultury (MDK „Dom Harcerza”, Staromiejskie

Centrum Kultury Młodzieży, Centrum Młodzieży dr Henryka Jordana i in.),
 VI

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moje marzenia –co

chciałbym zobaczyć”,
 Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych,
 Wystawa w Parlamencie Europejskim „Widzieć rękoma”,
 Wystawa z okazji Światowego Dnia Niewidomych

oraz cały szereg innych wystaw i konkursów270.

W Specjalnym

Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym

dla

Dzieci

Niewidomych

i Słabowidzących w Krakowie od trzech lat działa pracownia ceramiczna wyposażona w piec
ceramiczny. Zajęcia plastyczne w pracowni obejmują poznawanie różnych materiałów,
technik tworzenia w glinie i modelowania, lepienia ręcznego, formowania, odlewania
i zdobienia prac. Zajęcia te mają funkcję rewalidacyjną, pozwalają również rozwinąć
zdolności plastyczne. Uczestnicy zajęć mogą lepiej poznać możliwości, jakie kryje technika
rzeźby, modelowania w glinie, a przez to mają okazję do twórczego wypowiadania się,
usprawniają swoje zdolności manualne i kontakt z otoczeniem. Zajęcia uczą kreatywności,
pobudzają wyobraźnię, aktywność twórczą, stymulują percepcję dotykową. Wykonywane
przez młodzież prace pełnią funkcję dekoracyjna i użytkową: świeczniki, anioły, figurki,
dzbanuszki, kubeczki, ramki do fotografii, biżuteria ceramiczna. Zajęcia plastyczne
w pracowni internatu, w pracowni prowadzi mgr Anna Szczepaniak. Na zajęcia ceramiczne
jest zapisanych około 80 osób, podzielone na grupy. Prace wykonane na zajęciach były
prezentowane na wystawach w Ośrodku oraz poza nim (wystawa w Bibliotece Głównej
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Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie p.t.: „Przez Ciemność do świata”, wystawa
w Bibliotece Głównej w Bochni)271.

Prace wychowanków stanowią piękną dekorację świetlic oraz sypialń w internacie. Są
one dowodem na to, że uszkodzony wzrok nie jest przeszkodą w tworzeniu fantastycznych,
dających satysfakcję i radość prac.

Ilustracja: prace koła ceramicznego uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
http://www.blind.krakow.pl/sub,kolo_ceramiczne.html

Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących w Krakowie nie pozostawia wątpliwości do tego, że edukacja plastyczna
i twórczość plastyczno-manualna odgrywa ogromną rolę w rozwoju osobowości dziecka
z dysfunkcją wzroku oraz jego samorealizacji. Aktywność plastyczna dzieci z dysfunkcją
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wzroku pozwala na kompensowanie braków, rozwój osobowościowy poprzez ekspresję
własnej osobowości oraz wykorzystanie indywidualnego potencjału twórczego. Dziecko
rozwijając swoją wrażliwość, nabiera jednocześnie pewności siebie, co rokuje na lepsze
funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości.
Z drugiej jednak strony, faktem jest, że ekspresja w tej dziedzinie w przypadku osoby
niewidomej łączy się z nieuchronnymi ograniczeniami. Przede wszystkim niedostępne dla
poznania i wyobrażeń dziecka niewidomego lub dorosłej osoby niewidomej są barwy. Stąd
też techniki malarskie mogą przysparzać nieco więcej trudności niż omówione wcześniej
techniki plastyczne, gdzie głównym środkiem wyrazu jest faktura. Z tego względu, farby
używane przez dziecko niewidome lub dorosłą osobą niewidomą powinny mieć gęstą
konsystencję. Nie są wskazane farby akwarelowe czy plakatowe, gdyż rozpływają się one na
kartce i nie pozostawiają wyraźnej faktury. Zamiast pędzli bardziej celowe będzie używanie
przez ucznia palców do malowania. Uczeń wtedy doskonale wyczuwa pod palcami fakturę
obrazu, kontroluje efekty swojej pracy. Kiedy jest to malowanie z natury, np. malowanie
wazonu z kwiatami, uczeń zanim go namaluje powinien dokładnie obejrzeć model palcami,
podejść, wziąć go w dłonie, sprawdzić wszystkie jego wypukłości, kształt, wielkość, dotknąć
płatków kwiatów by potem przenieść swoje wrażenia i spostrzeżenia na kartkę papieru.
Zdaniem dydaktyków, dobrym rozwiązaniem jest stosowanie farb zapachowych. Kiedy farby
pachną sokiem z cytryn, malin, mięty uczeń czuje to co maluje wszystkimi zmysłami.
Niewidomi, choć nie spostrzegają kolorów, przyswajają sobie stosowne pojęcia i bardzo
często używają ich zazwyczaj w formie związków skojarzeniowych typu: ,,zielona trawa”,
,,niebieskie niebo” itp272.
Podobnie jak w przypadku technik malarskich tak i w rysunku ważne jest aby używane
przez ucznia narzędzia pozostawiały na papierze wyczuwalny dotykiem ślad. Nadają się do
tego m.in. kredki świecowe. Dzieci niewidome do rysowania używają również specjalnej folii.
Wykonują na niej szkic. Na odbitce obrys naszkicowanego przedmiotu wyklejają sznurkiem.
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T. Majewski, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem
w systemie integracyjnym, Warszawa 1997.
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Taki kontur, wypukły i wyraźnie wyczuwalny pod palcami potem może być wypełniany np.
farbą lub kredką.
Poznanie rzeczywistości jest dla dziecka niewidomego utrudnione, wymaga więcej
czasu i wysiłku niż u dziecka widzącego. Trudności występują również w zakresie
nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Dziecko niewidome nie ma możliwości zobaczenia
wyrazu twarzy, mimiki, gestów, które uzewnętrzniają nastroje drugiego człowieka.
W przełamaniu owych barier i zahamowań dziecka bardzo ważną rolę mogą odegrać właśnie
zajęcia plastyczne. Rysunek, malarstwo, rzeźba to formy ekspresji, w których dzieci
niepełnosprawne mogą wyrazić siebie, swoje emocje. Język plastyki jest bardziej giętki
w wyrażaniu przeżyć psychicznych od języka werbalnego. Językiem plastycznym dziecko
może ujawnić własny stan psychiczny oraz indywidualne przeżycia.
Chociaż działalność plastyczna niewidomych jest najczęściej związana z ośrodkami
szkolno-wychowawczymi, zdarzają się wyjątki od reguły. W 2011 roku w Muzeum
Regionalnym w Stalowej Woli można było oglądać niecodzienną wystawę pt. „BIAŁE
ILUSTRACJE”. Niezwykłość tej wystawy wiązała się z faktem, że została ona przygotowana
przez niewidomych, którzy stworzyli dzieło dla odbiorców widzących. Taka jest geneza
wystawy tzw. „białych ilustracji” do Pana Tadeusza. Linie złożone z wypukłych kropek
zaskakująco trafnie i dynamicznie, a przy tym bardzo skrótowo, odtwarzały najważniejsze
wydarzenia z narodowej epopei. Patrząc na te prace zwiedzający nie tylko porównywali je
z zapamiętaną fabułą, ale także mieli okazję wstąpić do przedsionka innego świata – świata,
gdzie nie ma światła, barw, perspektywy. Jest natomiast wyobraźnia, inwencja, wytrwałość
i optymizm273.
Niezależnie od wspomnianych powyżej dokonań niewidomych w sferze plastyki, nie
można negować faktu, że głęboka patologia wzroku niesie ze sobą obiektywne trudności
przekodowania informacji estetycznej na dostępny dla percepcji niewidomych język
273

Z. Surowaniec, Historia ogrodów, nowoczesne malarstwo i sztuka niewidomych w muzeum,
http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/stalowa-wola/art/8825479,historia-ogrodownowoczesne-malarstwo-i-sztuka-niewidomych-w-muzeum,id,t.html; 23.02.2016.
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estetyczny, którego podstawą są nieuszkodzone zmysły. Z tego wynika konieczność
omówienia problemu „języka piękna”. Wiadomo, że każdy obiekt estetyczny jest
jednocześnie źródłem informacji oraz wskazuje na sposób „odczytywania”, wytłumaczenia”
i „przeniesienia” tej informacji na płaszczyznę emocjonalno-obrazową osoby percypującej za
pośrednictwem dla danego dzieła sztuki KODÓW [podkreśl. E.Wiącek]274. Dzięki tym kodom
autor dzieła pieczętuje w nim uczucia, myśli, postacie. Każdy z kodów estetycznych jest
nosicielem pewnej informacji, a ich zbiorowa percepcja jako całokształtu zabezpiecza
pełnowartościowość percepcji obiektu estetycznego w całości.

274

E. Jutrzyna, Problemy edukacji artystycznej dzieci z wadą wzroku w warunkach integracji, w: „Integracja osób
niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych”, red. Z Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Lublin,
2003, s.217.
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4.6 Sztuka tworzona przez Osoby Niewidome – podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że poetycka i muzyczna działalność artystów jest po części
przejawem procesów kompensacyjnych, które są właściwe niewidomym; muzyka i słowo to
bowiem obszary w pełni dostępne dla tej niepełnosprawności sensorycznej. Nie oznacza to
jednak epatowania niepełnosprawnością. Przeciwnie: w większości przypadków dramat
utraty wzroku jest immanentnie wpisany w życie twórców i traktowany przez nich samych
bez specjalnego sentymentu, a nawet z pewną surową rzeczowością. Pozwala im to lepiej
i skuteczniej poszukiwać pełni normalnego życia. Co więcej – niekiedy wiersze te zaskakują
pogodą, barwnością i optymizmem. Ta pogodna tonacja nie oznacza wcale beztroski czy
sielanki. Płynie pod nią podskórny nurt tragizmu, ale z reguły jest to tragizm przezwyciężony.
Należy podkreślić, że sprowadzanie twórczości niewidomych artystów wyłącznie do
roli kompensacyjnej byłoby jej zubożeniem i wypaczeniem, a także podtrzymaniem pewnej
izolacji, w jakiej się znajduje. Podejście takie byłoby uwzględnieniem jedynie motywu
swoiście negatywnego, bo przymusowego, a pomijaniem motywów pozytywnych. Tymi
pozytywnymi motywami są:
- spontaniczna potrzeba tworzenia
- potrzeba twórczej samorealizacji
- potrzeba kształtowania obrazu świata i przekazania własnej jego wizji, czyli potrzeba
auto ekspresji – wyrażenia siebie
- potrzeba zrozumienia samego siebie i eksploracji własnej podświadomości
- potrzeba zrozumienia drugiego człowieka
- potrzeba własnej interpretacji toposów mitycznych oraz treści religijnych
- potrzeba doświadczeń estetycznych wzbogacających życie o nowe jakości
- potrzeba pogłębienia tożsamości narodowej
- potrzeba refleksji na temat postaw moralnych
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- potrzeba utrwalenia własnych wspomnień
Biorąc pod uwagę powyższe motywy pozytywne, twórczość niewidomych na
płaszczyźnie genezy nie różni się od wszelkiej innej twórczości. Do podobnej konstatacji
można dojść dokonując przeglądu tematyki pojawiającej w dziełach niewidomych artystów.
Ślepota jest w nich jedynie jednym z wątków, który w dodatku nie jest wątkiem
występującym w dziełach każdego z twórców. W istocie, panorama zagadnień w ich dziełach
zmaga się z całym bogactwem problematyki ludzkiej i stara się dociekać najbardziej zawiłych
sensów życia. Różnorodność i rozległość gamy tej problematyki, wrażliwość na detale
egzystencji człowieka zdają się dowodzić, że niewidomy artysta także widzi na swój sposób,
chociaż owo „widzenie” nie zostało mu dane naturalnie i niejako „za darmo”, jak wszystkim
widzącym. Niewidomy twórca musi owo „widzenie” nieustannie zdobywać, musi wkładać
w nie ogromne wysiłki fizyczne i duchowe, mobilizować nieustannie swoją wyobraźnię
i pamięć (szczególnie ociemniali, a więc ci, którzy kiedyś widzieli). Innymi słowy, podczas gdy
dla widzących wzrok jest najłatwiejszym w używaniu zmysłem, nie wymagającym zwykle
żadnego wysiłku i nie zmuszającym do żadnego zaangażowania, dla niewidomych twórców
dostęp do widzenia wiąże się z procesami tłumaczenia doznań percypowanych innymi
zmysłami na zmysł wzroku. Obcowanie z dziełami artystów niewidomych – swoista „magia
(nie)widzenia” pozwala widzącym odbiorcom uświadomić sobie niewykorzystany przez nich
niezmiernie bogaty potencjał innych zmysłów i dostarcza wskazówek, jak korzystać z tej
niewyczerpanej kopalni.
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CZĘŚĆ V

DOSTĘPNA I ROZWIJANA
TECHNOLOGIA, W PERSPEKTYWIE JEJ
WYKORZYSTANIA DO PLANOWANYCH
DZIAŁAŃ WZGLĘDEM AKTYWNOŚCI
KULTUROWEJ, SPOŁECZNEJ
I ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEWIDOMYCH
W PRZYSZŁOŚCI
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5.1. Specjalne technologie wspomagające udział osób niewidomych w życiu
kulturalnym i artystycznym

Technologie wspomagające osoby niewidome oparte są zwykle na zmyśle słuchu lub
na zmyśle dotyku. Odnosi się to także do rozwiązań specjalistycznych opracowanych z myślą
o udostępnianiu obiektów i wydarzeń artystycznych osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Technologie specjalistyczne oparte na słuchu to obecnie różne rodzaje audiodeskrypcji, czyli
komentarza opisowego dostarczającego np. niewidomemu widzowi informacji co dzieje się
na ekranie lub scenie teatralnej w przerwach pomiędzy dialogami.
Technologie specjalistyczne oparte na zmyśle dotyku to cała gama materiałów dotykowych,
jak modele trójwymiarowych dzieł sztuki, grafiki, schematy i obrazy wypukłe przedstawiające
dwuwymiarowe obiekty sztuki w postaci trójwymiarowej.

Technologie specjalistyczne oparte na słuchu – Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja jest to technika narracyjna pozwalająca osobom niewidomym
usłyszeć to, czego nie mogą zobaczyć podczas projekcji filmowej, przedstawienia teatralnego
czy ekspozycji wystawienniczej. Audiodeskrypcja za pomocą opisu słownego dostarcza więc
osobom niewidomym lub niedowidzącym tych informacji, które przez pełnosprawnych
widzów odbierane są wyłącznie w postaci wizualnej.
W zastosowaniu do filmu kinowego, TV lub video dodatkowa ścieżka komentarza
opisowego

pojawia

się

w przerwach

pomiędzy

dialogami,

analogicznie

podczas

przedstawienia teatralnego na żywo.
Technikę audiodeskrypcji wynaleziono i zastosowano po raz pierwszy w praktyce
w Stanach Zjednoczonych w początkach lat osiemdziesiątych XX wieku. Według niektórych
autorów pierwsze założenia teoretyczne w tej dziedzinie opracował już w latach
siedemdziesiątych profesor Gregory Frazier z San Francisco State University. Panuje jednak
powszechna zgoda, że pierwszy system audiodeskrypcji wynaleziono i uruchomiono w 1981
roku w teatrze Arena Stage w Waszyngtonie. W teatrze tym istniała już aparatura
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wzmacniająca dźwięk dla niedosłyszących i powstał pomysł, czy nie da się jej jakoś
wykorzystać, aby była pomocna także dla niewidomych. Teatr skonsultował się w tej sprawie
z nieżyjącą już dziś, niewidomą od dziecka Margaret Pfanstiehl, z fundacji Metropolitan
Washington Ear, świadczącej usługi czytania przez radio. Margaret Pfanstiehl oraz jej mąż
Cody Pfanstiehl, opracowali i wdrożyli w Arena Stage Theater pierwszy na świecie system
narracji dla niewidomych nazwany później „audiodeskrypcją”.
Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku powstało w USA kilkadziesiąt profesjonalnych
firm opracowujących audiodeskrypcję na użytek początkowo teatrów, a następnie telewizji
i filmu.
W Polsce pierwsze próby audiodeskrypcji podjął w roku 1999 niewidomy matematyk
Andrzej Woch. Próby te objęły wytworzenie i dogranie ścieżki narracji opisowej do filmów
nagranych oryginalnie na kasetach VHS. W pierwszym okresie nie był jeszcze
spopularyzowany termin audiodeskrypcja, prekursor techniki swoje produkcje nazwał
„tyflofilmami”, na zamówienie Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych
powstało pierwszych 20 tyflofilmów275. Filmy te są nadal dostępne w Bibliotece Głównej
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, która w roku 2013 przejęła zbiory Biblioteki Centralnej
PZN. Ze względów prawnych publiczne odtwarzanie filmów na kasetach VHS z dograną
ścieżką audiodeskrypcji nie było możliwe, wkrótce też technologia VHS zostało zastąpiona
przez DVD. Dodawanie ścieżki audiodeskrypcji do filmów wydanych oryginalnie na płytach
DVD nie było możliwe z uwagi na obowiązujące prawa autorskie.
Kolejny etap rozwoju audiodeskrypcji w Polsce nastąpił dopiero w roku 2006, kiedy to
z inicjatywy Tomasza Strzemińskiego doszło w Białymstoku do pierwszej publicznej projekcji
filmu kinowego z audiodeskrypcją. Tekst audiodeskrypcji był czytany podczas projekcji do
mikrofonu i odtwarzany przez głośniki, a więc słyszalny dla wszystkich obecnych widzów. Dziś
takie rozwiązanie byłoby uznane za niedopuszczalny błąd w sztuce.
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Historię audio deskrypcji w Polsce zwięźle zreferowano na stronie Audiovisual translation research
lab działającego w ramach Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW

226

Pierwsze audiodeskrybowane filmy pojawiły się w TVP w roku 2007, w tym wypadku
można już mówić o profesjonalnej audiodeskrypcji nagranej przez zawodowych aktorów
w profesjonalnym studiu276.
W roku 2008 pojawił się pierwszy w Polsce film na DVD z audiodeskrypcją, był to
Katyń w reżyserii A. Wajdy. W ostatnich pięciu latach nastąpił gwałtowny wzrost
zainteresowania

audiodeskrypcją

ze

strony

polskich

organizacji

pozarządowych.

W konsekwencji wyraźnie wzrosła zarówno liczba audiodeskrybowanych projekcji filmowych
na żywo, jak i liczba filmów z audiodeskrypcją dostępnych on-line lub na płytach DVD277.

Technologie specjalistyczne oparte na dotyku – modele, grafiki i obrazy dotykowe
Alfabet brajla
Najstarszą opartą na dotyku pomocą technologiczną dla osób niewidomych jest
opracowany w roku 1824 alfabet brajla. Aż do początku ery komputerowej, to jest do końca
lat osiemdziesiątych XX wieku, postęp technologiczny polegał głównie na udoskonalaniu
urządzeń do pisania i drukowania tekstów w tym alfabecie. Ręczną tabliczkę i rysik do pisania
brajlem zastąpiła najpierw brajlowska maszyna do pisania, a następnie komputerowa
drukarka brajlowska oraz monitor brajlowski.
Wykorzystanie alfabetu brajla w dziedzinie udostępniania dzieł sztuki jest obecnie
skromne. Niektóre muzea na świecie drukują materiały informacyjne w brajlu, stosunkowo
częste są też brajlowskie opisy poszczególnych eksponatów lub opisy na dotykowych
materiałach, o ile są one oferowane.
Znaczenie alfabetu brajla w udostępnianiu dzieł sztuki maleje z kilku powodów. Nowe
technologie, jak audiodeskrypcja czy aplikacje na smartfony są bardziej przystępne. Inny
powód to malejąca znajomość alfabetu brajla w środowisku osób niewidomych. Brajla znają
w zasadzie tylko te osoby, które przeszły przez system szkolnictwa dla osób niewidomych.
276

Część
audiodeskrybowanej
produkcji
TVN
można
znaleźć
tutaj:
www.tvp.pl/dostepnosc/audiodeskrypcja
277
Szerzej o projektach wybranych organizacji pozarządowych związanych z audiodeskrypcją zobacz
niżej w niniejszym opracowaniu

227

Zdecydowaną większość tego środowiska stanowią jednak osoby, które wzrok utraciły
w późniejszych latach życia i alfabetu brajla nie znają. Upowszechnienie technologii
udźwiękowienia komputera oraz urządzeń mobilnych sprawiło, że osoba, która utraciła
wzrok nie ma motywacji do nauki brajla, bo może swobodnie czytać i pisać bez tej
znajomości.

Dotykowe materiały wspierające poznanie dzieł sztuki
Znacznie większe znaczenie niż alfabet brajla mają dla poznania dzieł sztuki przez
osoby z poważną dysfunkcją wzroku, inne techniki oparte na dotyku. Najważniejsze z nich to
zwiedzanie dotykowe oraz różnorodne dotykowe materiały pomocnicze. Przez pomocnicze
materiały dotykowe rozumiemy na użytek tego opracowania wszelkie materiały
dydaktyczne, które poprzez dotyk pozwalają bliżej poznać osobie niewidomej kształt, fakturę
lub jakiś aspekt dzieła sztuki. Jeśli materiały te są profesjonalnie przygotowane, wzmacniają
wydatnie proces tworzenia mentalnego obrazu dzieła sztuki przez osobę niewidomą.
Osobną kategorię technologiczną stanowią w tej grupie różnorodne próby
transformacji dzieł dwuwymiarowych jak malarstwo, grafika i fotografia do postaci
trójwymiarowej dostępnej poprzez dotyk. Jakkolwiek próby takie są podejmowane od wielu
lat, to wszystkie dotychczasowe technologie mają raczej charakter ciekawostek
technologicznych – żadna z nich nie uległa upowszechnieniu. Przykładem takiej próby jest
opisana niżej aktualna ekspozycja sześciu arcydzieł malarstwa w Muzeum Prado278. (zobacz
szerzej w rozdziale dobre praktyki)
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Przykłady polskich doświadczeń w tej dziedzinie zobacz Rozdział „Przykłady polskich dobrych praktyk
w dziedzinie zastosowania technologii wspomagających dostęp osób z niepełnosprawnością wzroku do różnych
dziedzin sztuki w niniejszym opracowaniu” poniżej w niniejszym opracowaniu
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Technologie wschodzące
Ostatnią kategorię rozwiązań opartych na dotyku stanowią technologie dopiero
wschodzące, lecz obiecujące rzeczywisty przełom w dostępie osób niewidomych do
obiektów sztuki. Należy tu druk 3D oraz urządzenia komputerowe z ekranem pozwalającym
na dotykowe oglądanie grafiki.
Bliższy opis wzmiankowanych tu technologii zostanie przedstawiony poniżej, przy
omawianiu problemów udostępniania poszczególnych dziedzin sztuki.

5.2 Ogólne technologie wspomagające udział osób niewidomych w życiu kulturalnym
i artystycznym

Najważniejszą technologią o charakterze ogólnym mającą silne implikacje dla udziału
osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu kulturalnym jest dostępność stron
Internetowych dla tej kategorii użytkowników sieci. Zagadnienie jest bardzo obszerne, ma
swoje implikacje zarówno technologiczne jak i prawne, w tym miejscu podane zostaną
jedynie pojęcia podstawowe pozwalające uchwycić istotę problemu.

Dostępność sieci Internet – podstawowe pojęcia

World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się
ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron www. Została założona 1 października
1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę www oraz autora pierwszej przeglądarki
internetowej i serwera www. W3C jest obecnie zrzeszeniem ponad czterystu organizacji,
firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata. Publikowane przez W3C rekomendacje

229

nie mają mocy prawnej, tym niemniej standardy wypracowane z inicjatywy tej organizacji
stały się podstawą regulacji prawnych w wielu krajach, w tym także w Polsce.
„Web Accessibility Initiative”, w skrócie „WAI”, („Inicjatywa dostępności do sieci”).
Grupa robocza powstała w 1996 r. w ramach W3C. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie
szeroko

rozumianej

dostępności

stron

www.

Oprócz

dostępności

dla

osób

niepełnosprawnych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania
z Internetu.

„Web Content Accessibility Guidelines”, w skrócie " WCAG”. Standard dostępności
stron www opracowany przez WAI. Obecnie obowiązująca wersja tego standardu to WCAG
2.0. Standard WCAG 2.0 został przyjęty jako podstawa prawnych regulacji dostępności
Internetu przez kilkadziesiąt krajów w tym przez Polskę.
Gwałtowny rozwój Internetu w ostatniej dekadzie XX wieku sprawił, że w wielu
krajach podjęto próby prawnych regulacji problemu dostępności stron internetowych dla
wszystkich

kategorii

użytkowników,

także

z niepełnosprawnościami.

Początkowo

stosowano rozwiązania własne nie oparte na standardzie WCAG (USA, Niemcy). Z czasem
zaczęto coraz szerzej implementować standard WCAG. Dziś stanowi on podstawę prawnych
regulacji dostępowych w kilkudziesięciu krajach, w tym także w Polsce.
W Polsce proces regulacji dostępności stron internetowych rozpoczął się w 2010 roku
od przyjęcia nowelizacji Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne279.
W ustawie zawarto zobowiązanie do określenia, w jaki sposób treści będą
udostępniane

niepełnosprawnym

obywatelom.

W kwietniu

2012

roku

wydano

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji

279

Syntetyczne ujęcie historii rozwiązań technologiczno prawnych związanych z dostępnością stron

internetowych zob. Zadrożny J. „Dostępność i przepisy prawne jak to się zaczęło i jak się skończy”,
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w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Potocznie zwane rozporządzeniem o Krajowych ramach Interoperacyjności.
W paragrafie 19 tego Rozporządzenia znajduje się następujący zapis – § 19.
„W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące
prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych
w załączniku nr 4 do rozporządzenia”.
W rozporządzeniu określono także termin jego wejścia w życie – § 22. „Systemy
teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia
w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w § 19, nie później niż
w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia”.
Ustawa określa, które podmioty publiczne są zobligowane do zastosowania
rozporządzenia o Krajowych ramach Interoperacyjności. Art. 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2–4
przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:
1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa,
sądów,

jednostek

organizacyjnych

prokuratury,

a także

jednostek

samorządu

terytorialnego i ich organów,
2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3) funduszy celowych,
4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie
odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych.

231

Dostępność

publicznych

serwisów

internetowych

resortu

kultury

dla

osób

z niepełnosprawnością wzroku.

Monitorowaniem poziomu dostępności stron internetowych zajmują się w Polsce
przede

wszystkim

organizacje

pozarządowe

zrzeszone

w Forum

Dostępnej

Cyberprzestrzeni.
Roczne audyty dostępności serwisów publicznych opracowuje począwszy od roku
2013 Fundacja Widzialni. Okresowe raporty z badania tego zagadnienia publikuje też
Rzecznik Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych.
Trzy letni okres karencji Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności
upłynął w maju 2015 roku. Tak więc od połowy 2015 roku strony internetowe podmiotów
publicznych, w tym także podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
winny zgodnie z obowiązującym prawem spełniać wymogi standardu WCAG 2.0.
Najnowszy „Raport Dostępności 2015” opublikowany przez Fundację Widzialni
zawiera między innymi ocenę dostępności strony internetowej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz niektórych witryn instytucji podległych resortowi
kultury280. Wszystkie strony Resortu Kultury poddane audytowi otrzymały ocenę
niedostateczną…
Brak jest badań dostępności witryn internetowych poszczególnych muzeów, galerii
czy teatrów. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak przyjąć, że są one równie mało
dostępne jak strony objęte cytowanym raportem.
Poprawa dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku stron internetowych publicznych
instytucji kultury jest więc najpilniejszym postulatem natury ogólnotechnologicznej. Trudno
oczekiwać, że niewidomy widz odwiedzi teatr czy muzeum, nawet, jeśli zainstalowano tam
nowoczesne rozwiązania wspomagające, jeśli strona internetowa tej instytucji nie będzie
dlań w pełni dostępna.

280

Zob. „Raport dostępności 2015” Fundacja Widzialni
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5.3 Technologie wspomagające uczestnictwo osób niewidomych w poszczególnych
dziedzinach sztuki i życia kulturalnego
Sztuki wizualne – muzea i galerie

Udostępnianie osobom z dysfunkcją wzroku obiektów sztuk wizualnych stanowi
niewątpliwie najpoważniejsze wyzwanie technologiczne i organizacyjne ze wszystkich
udostępnianych rodzajów sztuk. Trudności techniczne dotyczą szczególnie obiektów
dwuwymiarowych jak malarstwo, grafika czy fotografia. Wprawdzie próby udostępniania
niewidomym dzieł prezentowanych w muzeach i galeriach są podejmowane na świecie, od
co najmniej czterdziestu lat, to postęp w zakresie technologii wspomagających te próby jest
raczej niewielki. Wysiłki technologiczne koncentrują się głównie na produkcji różnorodnych
materiałów wypukłych oraz na technologii przetwarzania obrazów dwuwymiarowych do
postaci wypukłej, czyli trójwymiarowej. W ostatnim dwudziestopięcioleciu popularne stało
się też implementowanie techniki audiodeskrypcji do opisu obiektów sztuk wizualnych.
Zarówno poznawanie dotykowe jak opisowe poprzez audiodeskrypcję mogą występować,
jako samodzielne technologie wspierające jak i w połączeniu. Wśród specjalistów panuje
zgoda, że na obecnym etapie technologicznym najlepsze rezultaty w udostępnianiu osobom
niewidomym zbiorów muzeów i galerii jest umiejętne połączenie poznawania dotykowego
z właściwie przygotowanym opisem słownym.
Obecnie niemal wszystkie większe muzea i galerie sztuki w krajach zachodnich mają
w swej ofercie jakiś program dla zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku. Najczęściej
spotykane formy udostępniania zbiorów osobom niewidomym to: zwiedzanie dotykowe
z przewodnikiem lub samodzielne, zwiedzanie z audio-przewodnikiem oraz zwiedzanie przy
wsparciu specjalnych materiałów dotykowych.
Wydzielona przestrzennie lub rozproszona ekspozycja dzieł oryginalnych i/lub ich
replik przeznaczona do poznawania dotykiem
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Ekspozycja tego typu obejmuje zwykle wybrane, charakterystyczne dla danego
muzeum lub galerii obiekty trójwymiarowe jak rzeźby, rzemiosło artystyczne, broń i inne
wybrane ze zbiorów placówki pod kątem możliwości ich poznawania przez dotyk, bez ryzyka
ich uszkodzenia. Najczęściej taka specjalna ekspozycja dla niewidomych zwiedzających jest
przestrzennie wydzielona, rzadziej obiekty udostępnione do poznawania dotykowego są
rozproszone wśród innych dzieł, których dotykać nie można. W przypadku, gdy dotykanie
obiektu mogłoby być dla niego szkodliwe, prezentowane są repliki zwykle wiernie oddające
kształt i fakturę oryginału.
Przykładem takiej formy udostępniania dzieł sztuki osobom niewidomym może być
np. aktualna ekspozycja dotykowa w Luwrze.

Zwiedzanie wspomagane przez audio-przewodnik opracowany specjalnie dla niewidomych
zwiedzających
Przewodnik taki wykorzystuje technikę audiodeskrypcji i nie może być mylony
z audio-przewodnikami opracowanymi dla ogółu zwiedzających.
Opis audiodeskrybowanego dzieła sztuki może być prezentowany na żywo przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika placówki, jeśli wizyta osoby niewidomej ma
charakter zwiedzania z przewodnikiem. W przypadku zwiedzania indywidualnego narracja
opisowa udostępniana może być na przenośnym odtwarzaczu przystosowanym do obsługi
bezwzrokowej i wypożyczana niewidomemu zwiedzającemu analogicznie, jak to ma miejsce
w przypadku audio-przewodników dla osób pełnosprawnych. Możliwe są też inne formy
udostępniania narracji opisowej – poprzez stronę www placówki lub aplikację na smartfony.
Audio-przewodniki dla niewidomych czasem są oferowane, jako samodzielne
narzędzie wsparcia, są też często łączone z prezentacją pomocniczych obrazów wypukłych
lub z ekspozycją obiektów dotykowych. Zaletą audio-przewodników jest umożliwienie
osobom niewidomym całkowicie samodzielnego zwiedzania muzeum czy galerii. Rozwiązanie
takie istnieje np. w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Audio-przewodnik dla
niewidomych można, oprócz tradycyjnego odtwarzacza, pobrać bezpłatnie w formie aplikacji
na smartfony. Poruszanie się po Muzeum ułatwiają też mapki dotykowe, brajlowskie podpisy
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przy poszczególnych obiektach oraz przede wszystkim odpowiednio przeszkolony personel
muzeum.

Zasady tworzenia słownego opisu dzieła sztuki

Audiodeskrypcja dzieł sztuki różni się poważnie od tej stosowanej w praktyce
teatralnej lub filmowej. Czas trwania opisu nie jest tu zdeterminowany przez przerwy
w dialogach i co za tym idzie może być znacznie dłuższy. W ciągu ostatnich 30 lat
wypracowano szczegółową metodologię sporządzania słownych opisów dzieł sztuki. Pełna jej
prezentacja wykracza poza zakres tego opracowania. Według amerykańskiej fundacji Art
Beyond Sight specjalizującej się w udostępnianiu sztuki osobom niewidomym, główne zasady
audiodeskrypcji dzieł sztuki są następujące.

Informacja standardowa

Opis dzieła sztuki rozpoczyna się zwykle od podania standardowych informacji
z tabliczki informacyjnej obiektu: autor, narodowość, tytuł, data, technika wykonania,
wymiary, umiejscowienie w muzeum.
Te podstawowe dane dostarczają osobie niewidomej tych samych informacji, jakie są
dostępne wizualnie dla pełnosprawnych zwiedzających.

Opis ogólny dzieła – przedmiot, forma i kolor

Po informacji podstawowej należy przedstawić ogólny opis przedmiotu dzieła i jego
kompozycji. Opis ten powinien przedstawiać informację wizualną w postaci spójnej
sekwencji pozwalającej osobie niewidomej na wytworzenie, element po elemencie
wyobrażenia złożonego dzieła sztuki. Opis należy rozpocząć od głównego przedmiotu dzieła,
co ono przedstawia. Następnie należy opisać ogólną kompozycję dzieła oraz ogólne
wrażenie, jakie ono wywołuje. W opisie tym należy uwzględnić dominującą tonację
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kolorystyczną, nastrój czy też ogólną atmosferę dzieła. Odwołanie się do kolorystyki jest
ważne, ponieważ większość osób, które utraciły wzrok zachowuje pamięć kolorów.

Informacja o przestrzennej organizacji dzieła

Konieczne jest podanie niewidomym zwiedzającym szczegółowej informacji
o przestrzennym rozlokowaniu obiektów lub figur w omawianym dziele sztuki. Warto
wykorzystać do tego celu znaną osobom niewidomym metodę opisu przestrzeni przez
odwołanie do cyfr na tarczy zegarka (np. opisując ludzką twarz usta znajdują się na godzinie
6).
Podając informację, że coś znajduje się po lewej lub prawej stronie trzeba koniecznie
uściślić czy chodzi o lewą/prawą stronę postaci z dzieła sztuki czy też o lewą/ prawą stronę
osoby zwiedzającej.

Opis doniosłości techniki lub materiału, w jakim zostało wykonane dzieło

W niektórych dziełach sztuki występuje wyraźny związek pomiędzy treścią, a użytą
techniką lub materiałem, w jakim zostało ono wykonane. Podanie szczegółowej informacji na
ten temat pozwala osobie niewidomej zrozumieć, w jaki sposób znaczenie lub styl dzieła
uzależniony jest od techniki i materiału wykonania.

Skupienie się na stylu

Mówiąc o stylu mamy na myśli te cechy dzieła, które pozwalają zidentyfikować je,
jako należące do konkretnego artysty, szkoły, ruchu artystycznego, okresu w historii sztuki
lub obszaru geograficznego. Na styl składa się wiele elementów takich jak sposób kładzenia
farby, użycie kolorów i tonacji, wybór różnorodnych motywów, sposób podejścia do tematu.
W opisie trzeba wskazać jak te różnorodne elementy wpływają na całość stylistycznego
wyrazu dzieła.
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Użycie konkretnego słownictwa

Jasny i precyzyjny język ma rozstrzygające znaczenie dla dobrego opisu słownego.
Opisując dzieło sztuki niewidomym zwiedzającym należy unikać określeń niejasnych czy
języka przenośni. Niewidomy słuchacz może rozumieć terminy w bardzo dosłowny sposób.
Na przykład stwierdzenie „światło pada na jakiś obiekt” nie ma sensu dla osoby niewidomej
od urodzenia.
Ogólnie rzecz biorąc powinno się unikać założeń odwołujących się do jakiejś
uprzedniej wiedzy zwiedzających o procesie tworzenia dzieła artystycznego.
Terminy i konwencje językowe takie jak perspektywa, punkt centralny, płaszczyzna
obrazu, pierwszy plan, drugi plan etc. winny być zawsze wyraźnie definiowane na użytek
zwiedzających.

Wprowadzenie detali

Gdy opis ogólny dzieła jest już dokonany, można przejść do wyróżniających się
szczegółów lub części dzieła. Opisując szczegóły trzeba robić to w sposób obiektywny,
unikając terminów wartościujących. Należy dążyć do tego, aby zwiedzający sami wyrobili
sobie opinię o dziele na podstawie dostarczonych informacji, a nie sugestii przewodnika.

Opis miejsca instalacji dzieła w instytucji sztuki

Umiejscowienie dzieła sztuki w obrębie instytucji wystawienniczej ujawnia ważne
informacje o jej znaczeniu i relacji do innych wystawionych dzieł. Należy poinformować
zwiedzających o miejscu lokalizacji, opisać je oraz wzmiankować otaczające go inne dzieła.
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Odwołanie do innych zmysłów, jako odpowiedników wzroku

Należy próbować przełożyć opisowo wrażenia wizualne na dotykowe, co znacznie
ułatwia osobom niewidomym wytworzenie mentalnego obrazu dzieła. Można na przykład
porównać opisowo powierzchnię dwóch rzeźb o odmiennym wykończeniu powierzchni.

Wyjaśnienie trudnych do wyobrażenia pojęć poprzez analogie

Niektóre rodzaje zjawisk wizualnych jak cienie lub chmury mogą być trudne do
opisania w kategoriach obiektywnych, szczególnie w przypadku osób niewidomych od
urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. W takim wypadku należy posłużyć się dobrze
dobranymi analogiami odwołującymi się do wrażeń znanych zwiedzającym. Na przykład
zjawisko cienia można wyjaśnić przez wyobrażenie sobie, że siedzimy w słoneczny dzień przy
otwartym oknie. Ta część naszej twarzy na której czujemy ciepło promieni słonecznych
znajduje się w świetle, ta na której ciepła nie czujemy jest w cieniu. To samo zjawisko można
wyjaśnić inaczej odwołując się do doświadczenia kąpieli pod prysznicem. Jeśli stoimy
przodem do strumienia wody i wyobrazimy sobie, że jest to światło, to część naszego ciała
polewana wodą jest w świetle, zaś część nie polewana oraz ściana za nami na którą nie pada
woda, bo zasłania ją nasze ciało, znajduje się w cieniu.

Wzmocnienie zrozumienia poprzez odgrywanie

Czasem bez względu jak precyzyjnie opisze się postać na obrazie lub figurę
wyrzeźbioną, zwiedzający nadal nie mają wyobrażenia o tym, w jakiej pozie przedstawiona
jest postać. W takim przypadku można spróbować odegrać ze zwiedzającymi pozę postaci
przedstawionej w omawianym dziele sztuki. Jest to sposób na konkretne poznanie trudnej
do wyobrażenia pozy obrazowanej postaci.
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Informacja o kontekście historycznym i społecznym dzieła

Tak jak w każdym innym programie zwiedzania należy przedstawić niewidomym
zwiedzającym kontekst historyczny i społeczny dzieła. Wiele obiektów sztuki, szczególnie
z poza europejskiego kręgu kulturowego, posiadało funkcje rytualne. Zrozumienie tych
funkcji jest tym samym, co zrozumienie samego dzieła. Często użyciu jakiegoś obiektu
wizualnego towarzyszyła muzyka – można spróbować odtworzyć próbki takiej muzyki.

Artystyczne wprowadzenie dźwięku

Dźwięk może być pomocny w wytwarzaniu obrazu mentalnego dzieła nie tylko przez
odtwarzanie historycznych dźwięków, jakie towarzyszyły oryginalnemu użyciu dzieła. Czasem
tworzone są całe kompozycje mające przybliżyć osobom niewidomym jakieś dzieło lub ideę
z dziedziny sztuki. Mogą też być wykorzystane dźwięki niemuzyczne – na przykład krajobrazy
dźwiękowe miejsc związanych z dziełem.

Pozwolenie na dotykanie dzieł sztuki

Dostarczenie możliwości dotykania oryginalnych dzieł lub ich wiernych replik,
ogromnie rozszerza możliwości poznania dzieł sztuki w porównaniu wyłącznie z opisem
słownym.

Użycie pomocniczych materiałów dotykowych

W sytuacji, gdy nie ma możliwości dotykania oryginalnych dzieł lub replik, zalecane
jest użycie pomocniczych materiałów dotykowych.
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Poznawanie dzieł sztuki przy pomocy specjalnie przygotowanych materiałów dotykowych

Oryginalne dzieła sztuki najczęściej nie mogą być udostępnione do poznania
dotykiem. W przypadku obiektów dwuwymiarowych jak malarstwo, grafika czy fotografia
poznanie takie nie jest możliwe z definicji. Jednocześnie dla większości osób niewidomych
doświadczenie dotykowe stanowi podstawę dla wytworzenia mentalnego obrazu dzieła
sztuki. Sam opis słowny, nawet najbardziej obrazowy, nie jest w stanie wytworzyć takiego
obrazu. W celu wspomożenia wyobraźni osoby niewidomej poznającej dzieło sztuki,
tworzone są różnorodne pomocnicze materiały dotykowe. Materiały takie mogą mieć formę
uproszczonych modeli lub makiet np. obiektów architektury. Najczęściej jednak są to płaskie
grafiki wypukłe przedstawiające dany obiekt w uproszczonej, schematycznej formie. Obrazy
uproszczone mogą prezentować różne aspekty tego samego dzieła, wtedy prezentowane
dzieło sztuki jest reprezentowane przez serię takich obrazów. Pomocnicze materiały
dotykowe nie nadają się do samodzielnego poznawania przez osoby niewidome. Konieczny
jest przy ich prezentacji komentarz osoby doświadczonej oraz praktyczne przeszkolenie
zainteresowanych, jak dotykowo oglądać wypukłe grafiki.
Przygotowanie materiałów dotykowych obejmuje dwa etapy. Etap pierwszy
i najważniejszy to wybór tych elementów oryginału, które mają być pokazane na obrazie
uproszczonym w postaci wypukłych punktów, linii lub płaszczyzn o zróżnicowanej wysokości.
Osoba lub osoby przygotowujące materiały dotykowe muszą łączyć kwalifikacje z danej
dziedziny sztuki z wiedzą praktyczną o fizjologii dotyku. Powstałe materiały powinny
prezentować najważniejsze dla danego dzieła cechy i jednocześnie muszą być czytelne dla
niewidomych zwiedzających. Jedyną metodą sprawdzenia czytelności wytworzonych
materiałów jest poddanie ich testowi osób niewidomych już na etapie powstawania.
Najczęstsze błędy przy opracowywaniu materiałów wypukłych to:
 Zbyt skomplikowana grafika, dotyk jest nieporównanie mniej rozdzielczy niż wzrok.
Zbyt duża liczba elementów lub zbyt duże ich zagęszczenie utrudnia, a nie ułatwia
wytworzenie mentalnego obrazu dzieła.
 Brak komentarza opisowego lub komentarz niewystarczający, słabo powiązany
z wrażeniami dotykowymi powstającymi podczas oglądania materiałów wypukłych.
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 Niewłaściwie przeprowadzone szkolenie w technice poznawania dotykiem obrazów
wypukłych. Zdecydowana większość osób niewidomych nie ma wystarczającego
doświadczenia w tej dziedzinie. Przewodnik powinien ułożyć ręce niewidomego na
prezentowanej grafice, wskazać miejsce, od którego powinno się rozpocząć
oglądanie dotykiem oraz kierunek przesuwania dłoni.
Techniki wytwarzania materiałów dotykowych

Pierwsze próby tworzenia wypukłych materiałów edukacyjnych dla niewidomych są
równie stare jak alfabet brajla i oparte na nim szkolnictwo dla osób z dysfunkcją wzroku.
Historycznie najstarsza i stosowana do dziś jest technika ręcznie wykonywanego
kolażu. Elementy obrazu dotykowego są wycinane z materiałów o różnej grubości, fakturze
i naklejane na karton, na którym uprzednio narysowano lub wydrukowano zarys
prezentowanego obiektu.
Inna ręczna technika sporządzania materiałów wypukłych polega na przykryciu
kopiowanego obrazu przeźroczystą folią i obrysowanie wybranych elementów cienkim
rysikiem, np. końcówką długopisu. Po odwróceniu foli otrzymuje się obraz z naniesionymi
wypukłymi liniami.
W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku wynaleziony został papier puchnący,
pęczniejący

pod

najpopularniejsza

wpływem

ciepła

w miejscach

technika

przygotowywania

zaczernionych.

materiałów

Jest

to

dotykowych

do
dla

dziś
osób

niewidomych.
W technice tej pierwszy krok polega na przygotowaniu w dowolnym komputerowym
programie obrazu, jaki ma być przedstawiony w formie grafiki wypukłej. Czarne elementy
tego obrazu będą najbardziej wypukłe, białe nie będą podniesione wcale. Przygotowany
w komputerze wzorzec drukuje się następnie na papierze puchnącym przy pomocy zwykłej
drukarki laserowej. Końcowy etap to wygrzanie tak przygotowanego obrazu w specjalnym
urządzeniu wygrzewającym. Pod wpływem promieniowania podczerwonego powierzchnia
papieru puchnącego podnosi się proporcjonalnie do stopnia zaczernienia, tworząc obraz
możliwy do poznania dotykiem i jednocześnie widoczny dla osób pełnosprawnych.
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Popularność papieru puchnącego polega na łatwości otrzymania większej liczby
materiałów o powtarzalnej jakości przy relatywnie niskim koszcie.
Wadą obrazów w tej technice są natomiast niewielkie różnice wysokości pomiędzy
mniej lub bardziej wypukłymi elementami. Rozdzielczość przygotowanych tą techniką
obrazów jest niska. Małe elementy położone blisko siebie lub cienkie linie mają tendencję do
zlewania się. Wiele osób niewidomych uważa obrazy wytworzone na papierze puchnącym za
mało czytelne.
Alternatywą dla grafiki dotykowej na papierze puchnącym są wydruki na drukarce
brajlowskiej o odpowiednio dużej rozdzielczości punktów. Zwykłe drukarki przeznaczone do
wydruku tekstów w alfabecie brajla nie nadają się do drukowania grafiki. Światowym
standardem

dla

wydruków

grafiki

dotykowej

jest

od

kilkunastu

lat

drukarka

i oprogramowanie „Tiger” amerykańskiej firmy Viewplus. Grafiki dotykowe wydrukowane na
tej drukarce są znacznie wyższej rozdzielczości niż obrazy na papierze puchnącym. Jednakże
cena drukarki z oprogramowaniem przekraczająca USD 10 000 sprawia, że sprzęt ten jest
raczej rzadko wykorzystywany do tworzenia materiałów pomocniczych w dotykowym
poznawaniu dzieł sztuki.

Technologie wschodzące a dotykowe poznawanie dzieł sztuki
Żadna z obecnie dostępnych technik wytwarzania grafiki dotykowej w zastosowaniu
do poznawania dzieł sztuki nie jest zadowalająca. Duże nadzieje pokładane są w związku
z tym w nowych, wschodzących technologiach.
Najgłośniejszym wydarzeniem 2015 roku w dziedzinie udostępniania osobom
niewidomym dwuwymiarowych dzieł sztuki była wystawa w madryckim Muzeum Prado pt.
„Dotykanie Prado”. Wystawiono na niej 6 arcydzieł malarstwa z różnych epok i stylów
zreprodukowanych w formie grafiki trójwymiarowej pozwalającej na oglądanie dotykowe.
Próby prezentacji malarstwa w formie grafiki wypukłej podejmowano już wielokrotnie
w przeszłości w różnych muzeach na świecie. Jednakże wystawa w Prado była zdecydowanie
najbardziej zaawansowana pod względem technologicznym, spośród dotychczasowych prób
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tego rodzaju. Główną różnicą było zachowanie wysokiej wierności odwzorowania kolorów
oryginału, a nie jedynie jego zróżnicowania w postaci monochromatycznych przestrzennych
wypukłości, jak to robiono dotychczas. Twórcy wystawy przyjęli założenie, że istnieje duża
grupa osób z widzeniem szczątkowym, które zasadniczo będą poznawać obraz przez dotyk,
ale połączenie nawet ograniczonych wrażeń kolorystycznych z dotykowymi, może znacząco
rozszerzyć możliwości percepcyjne odbiorców.
Technika reprodukcji została opracowana przez grupę artystów „Estudios Durero”,
związaną z Muzeum Sztuk Pięknych w Bilbao. Technika ta stanowi pewną odmianę druku
wypukłego i została nazwana przez jej twórców „Didú”. Szczegóły technologii zostały
ujawnione jedynie w zarysie.
Punktem wyjścia do opracowania reprodukcji jest wysokiej rozdzielczości fotografia
oryginału. Zostaje ona następnie poddana analizie pod kątem, jakie elementy obrazu i jego
faktury powinny być uwypuklone, aby był on czytelny dla osób niewidomych. Ten etap jest
realizowany w ścisłej współpracy z grupą osób niewidomych. Następnie reprodukcja zostaje
wydrukowana przy użyciu atramentu zmodyfikowanego specjalną substancją chemiczną,
która pęcznieje pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zdolność pęcznienia jest
w tej technice znacząco większa niż w przypadku standardowego papieru puchnącego
i wynosi do 5 mm. W rezultacie otrzymuje się replikę oryginału wysoce wierną kolorystycznie
z silnie zróżnicowanymi elementami dotykowymi. Podobnie jak przy prezentacji grafik
dotykowych wykonanych w innych technikach, także i tym reprodukcjom towarzyszyła
audiodeskrypcja oraz materiały informacyjne w alfabecie brajla.
Ekspozycja z założenia została przygotowana w taki sposób by była ciekawa także dla
osób widzących. Tym ostatnim proponuje się założenie czarnych okularów i rozszerzenie
swoich doświadczeń sensualnych o poznanie dotykiem.
Sądząc z komentarzy pod prasowymi reportażami z wystawy, została ona dość
entuzjastycznie przyjęta przez niewidomych zwiedzających.
Technologia „Didú” jest niewątpliwie ciekawa, lecz z uwagi na relatywnie wysoki
koszt wyprodukowania jednej reprodukcji (około USD 7000) i nie ujawnienie szczegółów
technologicznych pozostanie zapewne ciekawostką o niewielkiej liczbie realizacji.
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Jedną z najbardziej obiecujących technologii wschodzących jest błyskawicznie
rozwijający się w ostatnich latach druk 3D. Dostępne dziś na rynku drukarki 3D nie pozwalają
wprawdzie na tak precyzyjne odwzorowanie koloru, jak w opisanej wyżej technice „Didú”,
ale umożliwiają wytworzenie trójwymiarowych modeli dowolnych przedmiotów oraz na druk
grafik wypukłych praktycznie bez ograniczenia wysokości. Najważniejszą cechą tej
technologii jest jednak to, że pochodzi ona z rynku masowego, nie została opracowana
specjalnie dla niepełnosprawnych i co za tym idzie jest tania i nadal tanieje.
Jest niemal pewnym, że technologia druku 3D stanie się w najbliższym czasie
podstawowym narzędziem wytwarzania materiałów wspomagających poznawanie obiektów
sztuk wizualnych przez osoby niewidome.
Inna bardzo interesująca technologia to ekran posiadający zdolność wytwarzania
wypukłych bąbelków pozwalających na szybką kreację grafiki dotykowej. Próby stworzenia
takiego urządzenia były wielokrotnie podejmowane w ostatnich latach, jednakże bez
rezultatów nadających się do powszechnego zastosowania. W bieżącym roku młoda
austriacko – bułgarska firma „Blitab” przedstawiła prototyp tabletu o ekranie pozwalającym
tworzyć grafiki lub teksty w alfabecie brajla złożone z wywoływanych na żądanie mikro
bąbelków. W odróżnieniu od znanych od dawna monitorów brajlowskich ekran ten nie
zawiera żadnych elementów mechanicznych. Urządzenie zyskało już duży rozgłos
i sponsorów, na rynku ma się ukazać latem 2016 r.

Urządzenia mobilne a dostęp do sztuki i kultury

Gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych i związanego z nimi oprogramowania, jaki ma
miejsce w ostatniej dekadzie, ma też swoje konsekwencje w dziedzinie technologii
wspierających dla osób z dysfunkcją wzroku. Początkowo urządzenia takie jak smartfony czy
tablety nie były dostępne dla osób niewidomych, szczególnie, gdy były wyposażone w ekrany
dotykowe. Sytuacja zmieniła się radykalnie, gdy firma Apple wypuściła na rynek system
operacyjny IOS w wersji z wbudowanym czytnikiem ekranu, pozwalającym osobom
niewidomym i słabo widzącym na obsługę urządzeń Apple'a z ekranami dotykowymi.
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W ostatnich pięciu latach także inni producenci oprogramowania i sprzętu mobilnego zaczęli
standardowo wyposażać swoje urządzenia w oprogramowanie dostępowe dla niewidomych
i słabo widzących. Najistotniejszym aspektem tego trendu jest to, że udźwiękowione
urządzenia mobilne produkowane są na rynek ogólny, a nie, jako specjalny sprzęt
rehabilitacyjny dla niewidomych. Osoba niewidoma lub słabo widząca może dziś używać
najnowszy model smartfonu Apple'a czy Samsunga natychmiast po wyjęciu z pudełka, tak jak
osoba pełnosprawna, nie ponosząc żadnego dodatkowego kosztu. Nic więc dziwnego, że
w ciągu ostatnich pięciu lat korzystanie z urządzeń mobilnych stało się bardzo popularne
w środowisku osób niewidomych, także w Polsce.
Technologie wspierające oparte o urządzenia mobilne mają przede wszystkim
charakter ogólny. Kieszonkowy komputer, jakim jest smartfon, pozwala osobie niewidomej,
podobnie jak pełnosprawnej na czytanie książek, prasy czy stron internetowych, pomaga też
poruszać się w przestrzeni przy wykorzystaniu nawigacji GPS. W bardziej specyficznych
zastosowaniach osoba niewidoma może przy pomocy smartfonu i odpowiedniego
oprogramowania rozpoznawać kolory, nominały banknotów, a nawet czytać teksty
drukowane.
Zastosowania urządzeń mobilnych w zakresie technologii wspomagających dostęp
osób z dysfunkcją wzroku do dzieł sztuki jest jeszcze stosunkowo niewielki, ale daje się już
zauważyć pewny trend. Wszystko wskazuje na to, że zamiast korzystać z audiodeskrypcji
wypożyczanej w muzeum na specjalnym urządzeniu, niewidomy zwiedzający będzie mógł,
i wielu

przypadkach

może

już

dziś,

pobrać

oprogramowanie

i odtworzyć

tekst

audiodeskrypcji na swoim własnym urządzeniu. Oprogramowanie takie oprócz samej
audiodeskrypcji zawierać może także inne treści, na przykład wskazówki nawigacyjne do
poruszania się po muzeum czy galerii. Przede wszystkim jednak rozwiązanie takie pozwala na
zapoznanie się z opisem dzieł sztuki jeszcze przed przybyciem do instytucji, co w przypadku
zwiedzającego niewidomego jest znaczącym ułatwieniem.
Przykładem wzrastającego zainteresowania wykorzystaniem urządzeń mobilnych
w dziedzinie wsparcia dostępu osób z niepełnosprawnością wzroku do dzieł sztuki może być
polski Projekt „Sztuka współczesna dla wszystkich Open Art”
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Projekt

realizowany

jest

przez

grupę

badawczą

„Laboratorium

przekładu

audiowizualnego”, działającą w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW.
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu Innowacje Społeczne, 2014-2016.
Jak piszą realizatorzy Projektu na swojej stronie internetowej:
„Projekt «Sztuka współczesna dla wszystkich» ma na celu stworzenie innowacyjnego
w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu multimedialnego przewodnika
w formie aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) ułatwiającego dostęp do dzieł
sztuki eksponowanych, osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepszającego
doświadczenie odbioru sztuki dla osób pełnosprawnym z Polski i zza granicy. W ramach
projektu zostanie wykonany prototyp multimedialnego przewodnika po dziełach sztuki
współczesnej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum
Narodowego w Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK).
Przewodnik ten zostanie wykonany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego
(Universal Design), dzięki czemu będzie on dostępny dla wszystkich zwiedzających bez
względu na niepełnosprawność czy (nie)znajomość języka. Przewodnik będzie dostępny
w formie aplikacji na tablety i smartfony, a jego treść będzie dostępna w formie dźwiękowej,
w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim języku migowym (PJM) oraz
w postaci multimediów. Rozwiązanie zapewni automatyczną identyfikację eksponatów
muzealnych oraz lokalizację zwiedzającego w muzeum. Opracowane rozwiązanie będzie
mogło zostać wdrożone w innych muzeach i galeriach, jako nowy produkt/usługa mająca na
celu eliminację wykluczenia społecznego."

5.3 Sztuki performatywne

Jak wskazywano powyżej w dziedzinie sztuk wizualnych preferowane są przede
wszystkim technologie wspomagające oparte na dotyku, a audiodeskrypcja ma znaczenie
uzupełniające. W dziedzinie sztuk performatywnych jak teatr, kabaret, taniec, opera,
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operetka, widowiska i film główną techniką wspierającą niewidomego widza jest
audiodeskrypcja, a techniki oparte o dotyk są rzadkie.
Istnieją wprawdzie pewne różnice techniczne w zastosowaniu audiodeskrypcji do
poszczególnych sztuk, performatywnych, ale w porównaniu do sztuk plastycznych cechą
wyróżniającą wszelkie audiodeskrypcję w sztukach performatywnych, jest konieczność
zmieszczenia tekstu narracji opisowej w przerwach pomiędzy dialogami, na które tekst
audiodeskrypcji może zachodzić jedynie sporadycznie. Fakt ten stawia przed twórcami
audiodeskrypcji na użytek sztuk performatywnych zdecydowanie wyższe wymagania
zarówno artystyczne, jak i techniczne. Dynamiczna akcja filmowa czy teatralna dostarcza
w każdej minucie ogromu informacji wizualnej. Audiodeskryber musi wybrać z tej masy tylko
nieliczne elementy uznane za najważniejsze dla uchwycenia treści spektaklu przez
niewidomych widzów oraz opisać je zwięźle starannie dobranymi słowami. Większość
autorów opisujących ten proces podkreśla, że tworzenie takiej narracji opisowej samo
w sobie jest sztuką i wymaga oprócz wiedzy i doświadczenia także talentu. W przeciągu
ponad trzydziestu lat praktycznego uprawiania audiodeskrypcji na potrzeby teatru i filmu,
powstało na świecie szereg opracowań zawierających standardy, zalecenia i praktyczne
porady dla tworzących audiodeskrypcję. Zagadnienia te, jako niemające charakteru ściśle
technologicznego wykraczają poza zakres tego opracowania. Zwięzłą syntezę zagranicznych
poradników

dla

twórców

audiodeskrypcji

zawiera

opracowanie

„AD Standards”

przygotowane przez American Counsil of the Blind. W literaturze polskojęzycznej dobre
wprowadzenie do zagadnień tworzenia audiodeskrypcji zawiera A. Szarkowska i I. Kunstler
„Audiodeskrypcja w kinie, teatrze i muzeum. Wprowadzenie do działań praktycznych”.

Z punktu widzenia rozwiązań technicznych ważne są różnice pomiędzy spektaklem
teatralnym, a filmem. Zasadniczą różnicę i za razem problem techniczny dla twórców
audiodeskrypcji stanowi zmienny, z przedstawienia na przedstawienie, czas trwania tego
samego spektaklu. Film jest pod tym względem dziełem skończonym, przerwy pomiędzy
dialogami zawsze pojawiają się w tych samych momentach czasowych przy kolejnych
emisjach

filmu.

Różnice

te

sprawiają,

że
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ścieżka

audiodeskrypcji

może

być

zaimplementowana na stałe wraz z filmem np. na płycie DVD. W przypadku spektaklu
teatralnego emisja narracji opisowej nie może być zautomatyzowana, bo momenty, gdy ma
się rozpocząć lub zakończyć, nie są takie same w kolejnych przedstawieniach. Jak opisano
poniżej także w zastosowaniu teatralnym jest jednak możliwe częściowe zautomatyzowanie
procesu tworzenia i prezentacji audiodeskrypcji.
Inna ważna różnica pomiędzy filmem, a teatrem i sztukami pokrewnymi jak opera
i operetka polega na tym, że wrażenia osób niewidomych odwiedzających te ostatnie
instytucje mogą być rozszerzone o dotyk. Specjaliści opracowujący metodologię percepcji
dzieł

sztuki

performatywnej

podkreślają,

że

wzbogacenie

wrażeń

słuchowych

o doświadczenie dotykowe może mieć tu równie doniosłe znaczenie, jak w przypadku sztuk
plastycznych. Zaleca się, więc aby wizyta niewidomych widzów na audiodeskrybowanym
przedstawieniu teatralnym, poprzedzona była wizytą „dotykową” na scenie i za kulisami.
Osoby niewidome mogą w trakcie takiej wizyty dotykać dekoracji, mogą poznać aktorów, ich
głosy, charakterystyczne elementy kostiumów oraz rekwizyty, jakie odgrywają ważną rolę
w spektaklu
Szerzej o połączeniu sesji dotykowych z audiodeskrypcją w teatrze i sztukach
pokrewnych można przeczytać w licznych materiałach brytyjskiej fundacji Vocal Eyes
specjalizującej

się

w udostępnianiu

sztuk

performatywnych

i wizualnych

osobom

niewidomym.

Audiodeskrypcja sztuk performatywnych – nowe technologie

Komputeryzacja tworzenia audiodeskrypcji

Główną barierą szerszego upowszechnienia technologii audiodeskrypcji w sztukach
performatywnych, jest relatywnie wysoki koszt jej sporządzenia, powodowany dużą
czasochłonnością procesu oraz koniecznością zaangażowania wysokopłatnego personelu
o rzadkich kwalifikacjach. Obniżenie kosztu produkcji audiodeskrypcji jest możliwe poprzez
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maksymalne

zautomatyzowanie

procesu

jej

wytwarzania.

Wprawdzie

zasadnicza,

merytoryczna część procesu tworzenia audiodeskrypcji nie daje się zmechanizować czy
skomputeryzować, to jednak pewne etapy tego procesu można znacząco usprawnić przez
użycie specjalistycznego oprogramowania.
Technicznie rzecz biorąc skrypt zawierający tekst audiodeskrypcji zawiera zawsze
odniesienie do ścisłego momentu czasu emisji filmu lub trwania spektaklu. Audiodeskryber
notuje dokładny czas, kiedy dany fragment narracji opisowej ma być odtworzony oraz czas,
kiedy musi się zakończyć. Zwykle jest to przedział czasowy pomiędzy dialogami lub innymi
ważnymi dźwiękami, w którym musi zmieścić się audiodeskrypcja. Dodatkowo, oprócz
parametrów czasowych początek i koniec odtwarzania tekstu narracyjnego może być
sprecyzowany przez podanie kilku ostatnich słów dialogu, po których ma się pojawić
audiodeskrypcja oraz słów lub dźwięków, przed którymi ma się zakończyć.
W najprostszej wersji bez żadnego wsparcia technicznego, audiodeskryber tworzy
skrypt narracji w zwykłym edytorze tekstu, a odniesienia czasowe nanosi ręcznie odczytując
je z licznika czasu programu, w którym odtwarzany jest deskrybowany film lub spektakl.
W celu przyspieszenia i ułatwienia pracy deskrybera powstało oprogramowanie, które
automatycznie wychwytuje przerwy pomiędzy dialogami i oblicza czas tych przerw. Twórca
opisu może skupić się wyłącznie na tekście audiodeskrypcji, który wpisuje w okienka
automatycznie generowane przez program. Całość narracji jest jednocześnie automatycznie
synchronizowana z ścieżką dźwiękową. Przykłady takich programów to: „Magpie” –
bezpłatny opracowany przez amerykańską Fundację The Carl and Ruth Shapiro Family
National Center for Accessible Media, komercyjny Starfish Technologies LTd.
Istnieje

też

oryginalne

polskie

oprogramowanie

wspierające

tworzenie

audiodeskrypcji filmowej i teatralnej, opracowane i dystrybuowane przez krakowską Agencję
Handisoft.
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Audiodeskrypcja i mowa syntetyczna

Kolejnym krokiem w kierunku zautomatyzowania i co za tym idzie radykalnego
zmniejszenia kosztów produkcji audio deskrypcji, jest zastąpienie zawodowego lektora
odczytującego skrypt przez syntezator mowy. W ostatnich kilkunastu latach nastąpił istotny
postęp w dziedzinie komputerowej mowy syntetycznej. Współczesne syntezatory mowy
potrafią już mówić niemal ludzkim głosem. Wytworzenie narracji opisowej w takiej wersji
sprowadza się do napisania skryptu przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Całą
resztę wykonuje program, z zastrzeżeniami dla audiodeskrypcji teatralnej, o jakich była
mowa powyżej.
Wspierany komputerowo proces tworzenia audiodeskrypcji z wykorzystaniem mowy
syntetycznej, jako lektora jest niewątpliwie najtańszym i najłatwiejszym do wykonania
rozwiązaniem technologicznym. Powstaje jednak problem zasadniczy, czy rozwiązanie takie
jest satysfakcjonujące dla widzów z dysfunkcją wzroku. Z powodu braku reprezentatywnych
badań tego zagadnienia trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcie281. Z istniejących badań
cząstkowych oraz informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszego projektu można
jedynie stwierdzić, że istnieje grupa osób niewidomych zdecydowanie zainteresowanych
takim rozwiązaniem, a nawet preferująca głos syntetyczny, jako lektora. Należy jednak
podejrzewać, że liczba zwolenników lektora żywego aktora jest równie liczna.

Podsumowanie

Główną barierą w szerszym spopularyzowaniu audiodeskrypcji, jako narzędzia
udostępniania sztuk performatywnych widzom z dysfunkcją wzroku, jest wysoki koszt jej
wytworzenia. Współczesna technologia pozwala na znaczne obniżenie tego kosztu poprzez
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Jedyną na polskim gruncie próbę zbadania preferencji osób z niepełnosprawnością wzroku w stosunku do
audiodeskrypcji z mową syntetyczną zawiera artykuł A. Szarkowskiej "Text-to-speech audio description:
towards wider availability of AD". Cytowane badanie przeprowadzono jednak na próbce jedynie 24 osób
niedobranych losowo. Jakkolwiek jest to badanie prekursorskie, ma znaczenie jedynie jakościowe i nie można
na jego podstawie wyciągać wniosków ilościowych.
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zastosowanie komputerowego oprogramowania wspierającego pracę audiodeskrybera i/lub
zastąpienie lektora przez głos syntetyczny. Rozwiązanie to może być szczególnie interesujące
dla udostępnienia osobom niewidomym spektakli teatrów w małych ośrodkach, teatrów
amatorskich, domów kultury etc.
Rozwiązaniem o charakterze organizacyjnym, które może znacznie przyczynić się do
wzrostu zainteresowania niewidomych widzów sztukami per formatywnymi, są wizyty
dotykowe przed spektaklem. Wizyty takie są standardem w krajach o dłuższej tradycji
audiodeskrypcji, w Polsce organizowane są sporadycznie.

5.4 Sztuka słowa

Porównując stopień udostępnienia osobom niewidomym i słabo widzącym różnych
dziedzin sztuki, jaki nastąpił w ostatnich dwudziestu pięciu latach można stwierdzić, że
największy postęp dokonał się w dostępności książek i innych wydawnictw drukowanych.
Przez dziesięciolecia dostęp osób niewidomych do sztuk słowa był ograniczony przez
nieliczne wydawnictwa brajlowskie. W latach sześćdziesiątych pojawiły się książki mówione
nagrywane na taśmie magnetofonowej, którą w latach siedemdziesiątych zastąpiła kaseta
kompaktowa. Liczba pozycji wydawanych, jako książki mówione była znacząco wyższa niż
liczba wydawnictw brajlowskich, wciąż był to jednak ułamek rynku wydawniczego książek
i czasopism, zarówno w Polsce jak i za granicą.
Zasadniczy przełom dokonał się dopiero w epoce komputeryzacji na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy to pojawiły się pierwsze komputery osobiste
wyposażone w czytnik ekranu oraz mowę syntetyczną lub monitor brajlowski. Jednocześnie
do powszechnego użytku wszedł skaner oraz oprogramowanie OCR pozwalające na
konwersję zeskanowanego obrazu do postaci znakowej. Udźwiękowiony i/lub wyposażony
w monitor brajlowski komputer ze skanerem i oprogramowaniem OCR, stał się od połowy lat
dziewięćdziesiątych podstawowym rozwiązaniem technologicznym, umożliwiającym osobie
niewidomej na samodzielne odczytanie niemal wszystkich rodzajów wydawnictw
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drukowanych. W tym samym okresie nastąpił też rozwój urządzeń wspomagających czytanie
dla osób słabo widzących. Pomoce optyczne jak lupy zostały zastąpione przez znacznie
doskonalsze powiększalniki, działające na zasadzie podobnej do telewizji przemysłowej,
a następnie przez rozwiązania softwarowe.
Początkowo, jakość mowy syntetycznej była niska, podobnie, jak jakość
rozpoznawania tekstu przez oprogramowanie OCR. W ostatnich kilkunastu latach nastąpił
bardzo wyraźny postęp w obu tych dziedzinach, jednocześnie wydatnie obniżyły się ceny
sprzętu i oprogramowania. Pozytywnemu rozwiązaniu uległ też problem prawny dotyczący
legalności kopiowania materiałów drukowanych przez osoby niewidome. Ostatnich pięć lat
to rewolucja w zakresie mobilności, która sprawiła, że osoba niewidoma może czytać dziś
książki i inne wydawnictwa w dowolnym miejscu posługując się smart fonem, zamiast
dużego komputera biurkowego lub drogiego urządzenia specjalistycznego.
Innym bardzo pomyślnym zjawiskiem z perspektywy niewidomego czytelnika jest
szybko rosnący rynek e-booków. Początkowo książkowe wydawnictwa elektroniczne były
w Polsce zabezpieczane specjalnym kodem, który sprawiał, że nie było możliwe ich
odczytanie czytnikiem ekranu lub monitorem brajlowskim. Od około pięciu lat polskie ebooki są zabezpieczane znakiem wodnym nieprzeszkadzającym w ich czytaniu przez osoby
niewidome. Najważniejsze jest jednak to, że e-booki są wydawane z myślą o rynku ogólnym,
a nie specjalnie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co gwarantuje zarówno szybko
zwiększającą się ofertę, jak i relatywnie niskie ceny.

Technologie specjalistyczne wspierające dostęp osób niewidomych do książek
i czasopism

Zarysowane powyżej zmiany w dostępności różnorodnych wydawnictw, jakkolwiek
bardzo znaczące, nie rozwiązują automatycznie wszystkich problemów, na jakie napotyka
niewidomy czytelnik. Nie wszystkie rodzaje wydawnictw poddają się łatwo konwersji do
postaci elektronicznej, możliwej do odczytania syntezatorem mowy lub monitorem
brajlowskim. Najmniej problemowe są wydawnictwa zawierające wyłącznie tekst, bez zdjęć,
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grafik, map, rysunków etc. Takie wydawnictwo, jeśli jest wydane w formie e-booka nadaje
się do natychmiastowego czytania przez osobę niewidomą dysponującą odpowiednim
sprzętem

komputerowym

i oprogramowaniem.

Stacjonarny

lub

mobilny

sprzęt

komputerowy jest niezbędny, gdyż znakomita większość dedykowanych czytników e-booków
wciąż nie jest przystosowana do potrzeb niewidomych czytelników.
Jeśli wydawnictwo książkowe lub czasopismo jest wydane jedynie w formie
papierowej, niewidomy czytelnik musi je wpierw zeskanować i skonwertować do postaci
znakowej, co w przypadku przeciętnej pozycji książkowej wymaga 2-3 godzin dodatkowej
pracy i nie gwarantuje stuprocentowej bezbłędności.
Poważniejsze trudności napotyka niewidomy czytelnik w przypadku wydawnictw
o złożonej strukturze jak słowniki, encyklopedie lub wydawnictwa naukowe, a także
czasopisma drukowane w wielu kolumnach i/lub skomplikowanym łamaniu tekstu. Osobne
wyzwanie stwarzają wydawnictwa zawierające różne materiały graficzne jak zdjęcia, rysunki,
mapy oraz wzory matematyczne lub zapis nutowy.

Format DAISY

Najpoważniejszą technologicznie próbą rozwiązania trudności w dostępie osób
niewidomych do złożonych publikacji, było opracowanie pod koniec lat dziewięćdziesiątych
specjalnego formatu książek cyfrowych, nazwanego „Digital Accessible Information System”
w skrócie DAISY. Do opracowania nowego systemu powołano międzynarodowe konsorcjum,
do którego przystąpiła większość światowych dużych bibliotek dla niewidomych. Punktem
wyjścia do opracowania systemu DAISY była analiza ograniczeń analogowych książek
mówionych,

stanowiących

ówcześnie

standard

udostępniania

literatury

osobom

niewidomym. Najpoważniejsze wady zwykłych audiobooków to trudności w nawigacji po
treści, trudność odnalezienia konkretnego fragmentu nagrania oraz niemożność robienia
zakładek i/lub dodawania komentarzy. Format DAISY przewiduje kilka wariantów
o wzrastającym poziomie złożoności. Najbardziej zaawansowany zapis w tym formacie
zawiera zarówno elektroniczny tekst książki, jak i zintegrowane z nim nagranie audio.
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Czytelnik może łatwo przeskakiwać do pozycji spisu treści, może zarówno czytać tekst, jak
i słuchać wersji nagranej przez lektora. Po nagraniu można się poruszać po stronach,
akapitach, zdaniach, a nawet pojedynczych wyrazach. Do odtwarzania książek w formacie
DAISY opracowano specjalne odtwarzacze, istnieją też odtwarzacze softwarowe do czytania
na komputerze lub urządzeniach mobilnych.
Mimo dwudziestu lat istnienia format DAISY nie zyskał szerokiej popularności. Liczba
tytułów dostępnych w tym formacie jest stosunkowo niewielka. Wydawnictwa w formacie
DAISY są dostępne niemal wyłącznie w bibliotekach dla niewidomych. W Polsce Główna
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w dziale zbiorów dla niewidomych posiada
ponad 7000 książek w tym formacie. W dużych bibliotekach zagranicznych liczba ta jest
większa, np. w brytyjskiej bibliotece Królewskiego Instytutu Niewidomych pozycji takich jest
ponad 20000, a szwedzka biblioteka dla niewidomych, która była inicjatorem stworzenia
tego format posiada 80000 tytułów.
Liczby te mogą wydawać się wysokie, jednak jest to wciąż jedynie ułamek zbiorów
każdej większej biblioteki. Książki w formacie DAISY znajdują zastosowanie w przypadku
wydawnictw multimedialnych, podręczników do nauki języków obcych, podręczników
akademickich etc. W przypadku literatury pięknej format ten jest zbyt skomplikowany,
pozycje wydawnicze w tym formacie ukazują się zbyt rzadko i są wydawane jedynie przez
instytucje specjalistyczne. Format ten stanowił niewątpliwy postęp technologiczny
w czasach, gdy nie istniał jeszcze masowy rynek książki elektronicznej. Wydaje się, że
w epoce ogólnie dostępnych na rynku tanich e-booków format ten nie ma już szans na
szersze spopularyzowanie poza wydawnictwami wysoce specjalistycznymi. W odniesieniu do
wydawnictw z dziedziny literatury pięknej znacznie większe znaczenie dla niewidomych
czytelników ma dalsze zwiększenie liczby e-booków dostępnych na otwartym rynku.

Inne technologie wspierające dostęp do książek i czasopism

Przez wiele lat wśród publikacji związanych ze sztuką, szczególnie trudnodostępne dla
niewidomych były wydawnictwa nutowe. Jednocześnie to właśnie muzyka jest dziedziną
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sztuki najczęściej uprawianą przez osoby niepełnosprawne wzrokowo. Rewolucja
tyfloinformatyczna, która rozpoczęła się w ostatniej dekadzie XX wieku i trwa do dzisiaj,
przyniosła znaczny postęp także w tej dziedzinie. Opracowano oprogramowanie, które
pozwala na translację zeskanowanego wydawnictwa nutowego na brajlowski zapis nutowy.
W tej postaci nuty mogą być odczytane monitorem brajlowskim lub wydrukowane na
drukarce brajlowskiej. Powstało też oprogramowanie wspomagające niewidomych
kompozytorów.

5.5 Korzystanie z bibliotek

Niewidomy czytelnik może obecnie korzystać bądź z bibliotek tradycyjnych bądź
z bibliotek cyfrowych. W przypadku biblioteki tradycyjnej konieczna jest opisana wyżej
digitalizacja tekstu wypożyczonej książki. Biblioteki cyfrowe są teoretycznie rzecz biorąc
znacznie bardziej atrakcyjne dla osób niewidomych, ponieważ dysponują zbiorami już
w postaci cyfrowej. Dostępność tych bibliotek, o ile nie są to placówki specjalnie utworzone
dla niewidomych, jest jednak poważnie utrudniona. Problemy dostępności występują na
kilku poziomach. Pierwszy to dostępność samej strony danej biblioteki. Większość stron
instytucji publicznych w Polsce nie spełnia wymaganych prawem standardów dostępności,
dotyczy to oczywiście także stron bibliotek cyfrowych.
Większość działających w Polsce bibliotek cyfrowych jest zrzeszona w Federacji
Bibliotek Cyfrowych zrzeszającej ponad 100 placówek tego typu. Serwis FBC pozwala na
przeszukiwanie zasobów wszystkich zrzeszonych w Federacji bibliotek. Serwis działa
w oparciu o oprogramowanie „dlibra” niezbyt przyjazne osobom korzystającym z czytników
ekranu, wykorzystywana jest technologia Flash oraz aplety Java utrudniające, a czasem
uniemożliwiające

korzystanie

z serwisu

osobom

niewidomym.

Kolejną

i znacznie

poważniejszą barierę stanowi sam format cyfrowych zbiorów, w jakim są one udostępniane
on line. Dla czytników ekranu i/lub monitorów brajlowskich przyjazne są formaty tekstowe:
txt, doc, rtf, html. Różne formaty graficzne, w jakich najczęściej udostępniane są zbiory, nie
są dostępne bezpośrednio dla niewidomego czytelnika. Jeśli istnieje możliwość zapisania
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takiego pliku na dysk to może on być rozpoznany programem OCR. Jeśli możliwość pobrania
pliku nie jest przez bibliotekę oferowana, to pozycja taka nie jest dostępna dla osoby
korzystającej z tyflotechnologii dostępowej.
Ocena aktualnej dostępności zarówno stron internetowych bibliotek cyfrowych, jak
i samych ich zbiorów, wymaga z uwagi na znaczną ich liczbę przeprowadzenia osobnego
badania.

W pełni dostępne dla niewidomych czytelników są oczywiście zbiory bibliotek
specjalnie stworzonych dla tej grupy czytelników. Najważniejsza z nich to dział zbiorów dla
niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Biblioteka ta przejęła
w 2013 roku zbiory Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych. Oprócz
tradycyjnych wydawnictw brajlowskich biblioteka posiada zbiór książek cyfrowych
w formatach DAISY i „Czytak” oraz w formie audiobooków. Warunkiem korzystania
z biblioteki jest okazanie orzeczenia o niepełnosprawności ze względu na wzrok.
E-kiosk to biblioteka czasopism w formatach dostępnych dla niewidomych
prowadzona przez „Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto”.
Czasopisma dostępne w E-kiosku są nie tylko konwertowane do formatu cyfrowego
przyjaznego niewidomym czytelnikom, ale zawierają opisy materiałów graficznych jak zdjęcia
lub wykresy. Z zakresu sztuki dostępne są „Ekrany”, „Kino”, „Teatr”, oraz „Ruch Muzyczny”.
E-kiosk jest dostępny wyłącznie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku.
Inną biblioteką cyfrową dedykowaną specjalnie niewidomym czytelnikom jest
Akademicka Biblioteka Cyfrowa. Biblioteka ta obejmuje zbiory przygotowywane dla
studentów z dysfunkcją wzroku przez polskie wyższe uczelnie. Zbiory dostępne są jedynie dla
studentów

i pracowników

zrzeszonych

uczelni

o niepełnosprawności wzrokowej.
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posiadających

orzeczenie

5.6 Przykłady polskich dobrych praktyk w dziedzinie zastosowania technologii
wspomagających dostęp osób z niepełnosprawnością wzroku do różnych dziedzin
sztuki

W ostatniej dekadzie wyraźnie nasiliły się inicjatywy podejmowane zarówno przez
organizacje pozarządowe, jak i przez same instytucje sztuki, mające na celu szersze
udostępnienie dzieł sztuki osobom z dysfunkcją wzroku. Jednak wskazanie rzeczywiście
dobrych praktyk w tej dziedzinie jest trudne, gdyż brak jest nie tylko badań recepcji tych
inicjatyw w środowisku osób niewidomych, ale nawet podstawowej informacji, które muzea
lub galerie podjęły już jakieś działania ułatwiające dostęp dla niewidomych zwiedzających 282.
Informacja dostępna na stronach internetowych niektórych instytucji sztuki nie jest
w tym przypadku miarodajna, bowiem sam fakt sporządzenia przez muzeum czy galerię
jakichś materiałów przeznaczonych dla osób niewidomych, nie oznacza jeszcze
automatycznie, że mamy do czynienia z przykładem dobrych praktyk. Często niestety są to
raczej złe praktyki, opisy lub tyflografiki sporządzane są często bez elementarnej konsultacji
i testowania przez osoby niewidome, w konsekwencji nie są zrozumiałe dla adresatów
i mało, kto z nich korzysta.
Poniżej wymieniono te inicjatywy, o których wiadomo z pewnością, że spotkały się
z dobrym przyjęciem w środowisku osób niewidomych.

Fundacja Katarynka
Najaktywniejsza z kilku polskich organizacji pozarządowych zajmujących się
audiodeskrypcją filmową, teatralną i muzealną. Między innymi Fundacja ta prowadzi
unikalny na polskim gruncie projekt „Adapter” w ramach którego ogólnie dostępnych jest
on-line około 50 polskich filmów z audiodeskrypcją. W porównaniu z innymi próbami
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Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prowadzi od niedawna rejestr obiektów muzealnych
udostępnionych do dotykania lub posiadających opis. Niestety na razie w rejestrze są jedynie dzieła ze zbiorów
„Zachęty”.
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w dziedzinie audiodeskrypcji, narracje przygotowane przez Fundację Katarynka wydają się
najbardziej profesjonalne.

„Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto”
Stowarzyszenie prowadzi dwa stałe projekty w dziedzinie udostępniania sztuki
osobom niewidomym – „E-kiosk” oraz „Niewidzialna Galeria Sztuki”.
"E-kiosk" udostępnia osobom z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku kilkadziesiąt
tytułów czasopism, w tym z dziedziny sztuki jak „Teatr” czy „Ruch Muzyczny”. Czasopisma są
udostępniane, jako pliki elektroniczne w formacie przyjaznym dla czytników ekranu
i monitorów brajlowskich. Zdjęcia i inne elementy graficzne są deskrybowane.
"Niewidzialna Galeria Sztuki" to stale powiększany zbiór deskrypcji różnorodnych
obiektów sztuki i architektury udostępniany analogicznie jak E-kiosk. Jest to w chwili obecnej
najobszerniejszy w Polsce zbiór opisów dzieł sztuki powstały z myślą o osobach
niewidomych.

Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika
Stowarzyszenie, które oprócz własnej działalności artystycznej w dziedzinie muzyki,
specjalizuje

się

w udostępnianiu

osobom

niewidomym

wydawnictw

nutowych.

Stowarzyszenie wydaje nuty w alfabecie brajla, upowszechnia też wiedzę z zakresu
technologii wspomagającej czytanie zapisu nutowego przez osoby niewidome. Z uwagi na
fakt, że muzyczna działalność artystyczna jest tradycyjnie najpopularniejszym rodzajem
sztuki uprawianym przez osoby niewidome, działalność Towarzystwa stanowi przykład
szczególnie ważnej dobrej praktyki.

Fundacja Kultury Bez Barier
Fundacja prowadzi różnorodne działania promujące udostępnianie sztuki osobom
z niepełnosprawnościami w tym z dysfunkcją wzroku. Najbardziej znanym jest coroczny
„Tydzień Kultury Bez Barier”. Edycja tej imprezy w 2015 roku objęła już ponad 100 instytucji
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kultury, w których zorganizowano możliwość zwiedzania lub oglądania spektakli przez osoby
niewidome.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Zachęta wyraźnie wyróżnia się liczbą prowadzonych stałych działań na rzecz
udostępnienia zbiorów osobom niewidomym. Galeria organizuje comiesięczne warsztaty
z zakresu

sztuki

dla

osób

niewidomych,

większość

wystaw

czasowych

posiada

audiodeskrypcję oraz tyflografiki.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum prowadzi od kilku lat własny program udostępniania zbiorów muzealnych
oraz zabytków miasta osobom niewidomym. Podejmowane są różnorodne działania jak
wycieczki po Krakowie dedykowane osobom niewidomym, czy warsztaty z możliwością
dotykania eksponatów. Program ma charakter stały, jest realizowany z inicjatywy własnej
Muzeum, co pozwala na zdobycie przez personel muzeum trwałych doświadczeń
i faktycznych kwalifikacji, w zakresie udostępniania obiektów muzealnych i architektury
osobom z dysfunkcją wzroku. MHMK współpracuje też z organizacjami zewnętrznymi, czego
rezultatem jest udostępnienie osobom niewidomym przewodnika dźwiękowego po
wystawie w Fabryce Schindlera będącej oddziałem Muzeum.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Muzeum realizuje programy dla niewidomych zwiedzających, między innymi
„Dostępne Muzeum”. W jego ramach powstała rzeźbiarska „Galeria przez Dotyk”, pakiet
edukacyjny, przewodnik dla muzealników, cykl warsztatów i lekcji muzealnych. Muzeum
organizuje także szkolenia dla muzealników w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.

Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum oferuje

ścieżkę zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego dla osób

z deficytami wzroku. Ponadto w ofercie edukacyjnej muzeum znajdują się zajęcia dla dzieci
niewidomych i słabo widzących pt. „Czym jest obraz”.
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Fundacja Szansa dla Niewidomych
Najbardziej technologiczna z polskich fundacji działających na rzecz osób z dysfunkcją
wzroku, założona z inicjatywy Marka Kalbarczyka, twórcy pierwszego polskiego syntezatora
mowy. Fundacja od roku 2001 organizuje coroczną dużą konferencję „Reha for the Blind”.
Konferencja połączona jest z wystawą nowoczesnego sprzętu pomocowego dla osób
niewidomych. Fundacja „Szansa dla Niewidomych” posiada też zaplecze techniczne oraz
duże doświadczenie w produkcji wypukłych materiałów tyflograficznych wykorzystywanych
między innymi w muzeach i galeriach sztuki283.

283

Opis projektu muzealnego z wykorzystaniem tyflografik przygotowanych przez Fundację „Szansa dla
Niewidomych” zawiera opis projektu „Recepcja sztuki" zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Kielcach
Łakomska N. "Elementarz Expo. Otwarta przestrzeń w muzeum", Część I Kwartalnik "Help" nr16 (1/2015), Część
IIKwartalnik "Help" nr 17 2/2015),

260

Część VI

Przemiany i rekomendacje
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6.1 EWOLUCJA

INSTYTUCJONALNO-ORGANIZACYJNA

UWARUNKOWAŃ

UCZESTNICTWA OSÓB NIEWIDOMYCH W KULTURZE PO 1989 ROKU

Zasadniczo – zgodnie z celami projektu badawczego – zakres czasowy analizy obejmuje lata
1989-2014, ale pod uwagę były brane również uwagę dokumenty z 2015 roku i dlatego
można powiedzieć, że w rozdziale omawiane są przemiany, które miały miejsce w całym
dotychczasowym okresie istnienia III Rzeczypospolitej. W tym czasie instytucjonalnoorganizacyjny wymiar działań na rzecz osób niewidomych i ich dostępu do kultury uległ
głębokim przemianom na różnych poziomach. Aby precyzyjnie uchwycić złożoność tej
transformacji wyróżnione zostały trzy kluczowe sfery przemian: prawno-instytucjonalna,
społeczna oraz ideowa. które w znaczny sposób wpłynęły na dostęp do kultury osób
niewidomych. Chociaż są one tutaj analitycznie wydzielone, to w rzeczywistości w różny
sposób poszczególne wymiary łączą się ze sobą.
Pierwszym z kluczowych procesów jest zasadnicza zmiana polityki społecznej wobec
osób niepełnosprawnych w nowej sytuacji ustrojowej. Najistotniejszym wyrazem tej zmiany
było przyjęcie Ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych. To na jej podstawie utworzono PFRON oraz stanowisko Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ustawę można uznać za wyznacznik początku budowy
wieloaspektowej, długofalowej polityki państwa wobec niepełnosprawnych. Stanowi ona
narzędzie dostosowania polityki do sytuacji społeczno-politycznej, która pojawiła się po 1989
roku. Wcześniej, kiedy państwo odgrywało dominującą rolę w gospodarce, a najważniejsze
podmioty

gospodarcze

niepełnosprawnych,

były

w tym

upaństwowione,
niewidomych,

wiele

pracowało

zdolnych

do

pracy

w państwowych

osób

zakładach

zamkniętych. Znaczna część z tych zakładów okazała się jednak niewydolna i w warunkach
wolnej konkurencji po 1989 roku zbankrutowała albo zredukowała zatrudnienie. Osoby
niepełnosprawne były niejednokrotnie uznawane za obciążenie i zwalniane w pierwszej
kolejności, co sprawiła, że grupa ta mocniej odczuwała skutki transformacji systemowej.
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Dlatego celem wielokrotnie już nowelizowanej przywołanej ustawy było ustanowienie
mechanizmów, które pozwoliłby zwiększyć zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Nie wchodząc głębiej w analizę przyjętych rozwiązań należy zauważyć, iż miały one
dwoisty charakter. Z jednej strony wprowadzone przepisy dotyczące dużych podmiotów
gospodarczych zapewniające preferencje tym, które zatrudniały osoby niepełnosprawne
i wprowadzające dodatkowe obciążenia dla tych, które tego nie robiły. Z drugiej strony
przepisy miały na celu stworzyć mechanizmy organizacji rehabilitacji i terapii, tak aby
zwiększyć liczbę samodzielnych i aktywnych zawodowo niepełnosprawnych.
Ustawa, jak widać, ma w znacznej mierze charakter społeczno-gospodarczy i nie
wiąże się bezpośrednio ze sferą kultury, ani też nie dotyczy wyłącznie osób niewidomych.
Niemniej jednak jej znaczenie dla omawianego w tym raporcie zagadnienia dostępu do
kultury osób niewidomych było zasadnicze. W głównej mierze dlatego, że w strukturze
państwa pojawiły się jednostki organizacyjne koordynujące i prowadzące działania na rzecz
niewidomych (i wszystkich innych osób niepełnosprawnych), które miały przełożenie także
na sferę kultury. Już sam fakt uregulowania zasad rehabilitacji zawodowej był katalizatorem
nowych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niesłyszących, które oprócz
działań na rzecz aktywizacji zawodowej podejmować zaczęły często inicjatywy integracyjne
o charakterze kulturowym. Co więcej, PFRON, jak wynika z danych przedstawionych
w rozdziale 7. 1, część środków przeznacza na dofinansowanie innych działań o charakterze
społecznym niż aktywizacja zawodowa. Również powołany na mocy ustawy Pełnomocnik
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych koordynując różne przedsięwzięcia i podejmując ogólne
działania na rzecz środowiska (np. konsultując ustawy pod kątem interesów i problemów
osób niepełnosprawnych) miał pewne znaczenie dla kwestii związanych z uczestnictwem
w kulturze. Co prawda, jak już stwierdzono w rozdziale 7., kultura nie stanowiła nigdy
priorytetu działań Pełnomocnika, ale lobbował on na rzecz całego środowiska osób
niepełnosprawnych i wciąż ma potencjalnie dużą rolę do odegrania. Podsumowując można
więc powiedzieć, że ustawa o rehabilitacji zawodowej była ważnym impulsem do
samoorganizowania się społeczeństwa obywatelskiego działającego na rzecz osób
niewidomych, które z resztą jest w znacznym stopniu współtworzone przez te osoby.
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Przywołana Ustawa z dnia 9 maja 1991roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych stanowiła jedynie pierwszy etap w realizacji polityki społecznej
wobec osób niepełnosprawnych. Można przyjąć, że od tego czasu problemom osób
niepełnosprawnych poświęcono znacznie więcej regulacji prawnych niż we wcześniejszych
okresach. Przykładem są chociaż zapisy dotyczące finansowania i standardów edukacji osób
niepełnosprawnych (w tym pojawienie się idei polityki włączającej) czy nadawania
programów telewizyjnych w systemie audiodeskrypcji przyjęte w ustawie z 1992 roku
o radiofonii i telewizji przywołane w rozdziałach 6. i 7. Innym, jednym z nowszych
przykładów, jest ratyfikowanie przez Polskę traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do
opublikowanych

utworów

osobom

niewidomym,

słabowidzącym

i osobom

z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem z 27 czerwca 2013
roku. Nie tylko na poziomie regulacyjnym, ale i – jak wcześniej już była mowa –
instytucjonalnym polityka społeczna wobec niepełnosprawnych została po 1989 znacznie
zintensyfikowana.
Pozytywny

kierunek

przemian

prawno-instytucjonalnych

nie

oznacza,

że

funkcjonująca obecnie polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych jest optymalna
i nie wymaga dalszych zmian. Wśród ekspertów od polityki społecznej pojawiają się nawet
głosy, że „od szeregu lat system wsparcia instytucjonalnego w Polsce jest modyfikowany,
lecz nie prowadzi to do wystarczającej i trwałej poprawy położenia społecznego
niepełnosprawnych. Osiągnęliśmy punkt, w którym nie wystarcza uzupełnianie i ulepszanie
dotychczasowych mechanizmów, ale trzeba podjąć zadanie uformowania nowego, spójnego
systemu społecznej (w tym – zawodowej) inkluzji osób niepełnosprawnych”284. Jednym
z zarzutów wobec aktualnie prowadzonej polityki społecznej jest zbyt mała uwaga
poświęcana aktywizacji obywatelskiej, w tym kulturalnej, jako sposobowi głębokiej integracji
społecznej.
Z przeprowadzonej na potrzeby tego raportu analizy można wyciągnąć podobne wnioski.
Kilkukrotnie (np. we fragmencie analizującym działania Pełnomocnika Rządu ds. osób
284

B. Gaciarz, W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka słów o projekcie
badawczym, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, Nr II/2014(11), s. 8.
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niepełnosprawnych) wskazywane były rozwiązania dowodzące, że polityka społecznego nie
ma charakteru całościowego, a działania na rzecz zwiększenia dostępu i uczestnictwa
w kulturze osób niewidomych (oraz innych osób niepełnosprawnych) nie są wpisane
w szerszą i prowadzone są niejako przy okazji innych działań. Z tego powodu różne inicjatywy
często mają charakter jednorazowy, akcyjny i nieskoordynowany z innymi działaniami na
rzecz niewidomych. Podsumowując ten wątek należy więc stwierdzić, że w ciągu ostatnich
dwudziestu pięciu lat wypracowano zręby systemu publicznych działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, ale wymagane jest jego dalszy rozwój w postaci rozszerzenia pola
działania i jego modyfikacji.
Drugim polem głębokich przemian w okresie po 1989 roku jest aktywność
obywatelska – sektor pozarządowy. Jeżeli omówione powyżej przemiany prawne
i w działaniu

instytucji publicznych

mają

charakter

polityczny, to

zaangażowanie

obywatelskie uznać można za sferę społeczną. W rzeczywistości jednak te dwie sfery –
odgórnych rozwiązań i oddolnej aktywności – są za sobą mocno splecione. Przejawia się to
w tym, że dwa wyraźne momenty przemian w aktywności obywatelskiej miały swój wymiar
polityczny. Pierwszy moment przełomowy w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce wiąże się z przemianami ustrojowymi rozpoczętymi w 1989 roku. Wątpliwości nie
budzi fakt, że po upadku komunizmu nastąpiło w Polsce przebudzenie obywatelskie
mierzone aktywnością różnego rodzaju organizacji pozarządowych. W cytowanym już
w rozdziale dotyczącym organizacji pozarządowych raporcie Stowarzyszenia Klon/Jawor
można przeczytać, że „blisko ćwierć wieku od odrodzenia sektora pozarządowego w Polsce
w kraju działa około 60 tysięcy fundacji i stowarzyszeń (nie licząc OSP), z których ponad jedna
czwarta to organizacje ze stażem przekraczającym 15 lat. To zupełnie inny sektor niż jeszcze
dziesięć lat temu, kiedy to podmioty o takim doświadczeniu stanowiły mniej niż jedną
dziesiątą, zaś ponad połowa stowarzyszeń i fundacji miała za sobą nie więcej niż 5 lat
działalności”285. Wniosek o młodym i prężnie rozwijającym się trzecim sektorze w Polsce
potwierdza się również w wypadku organizacji działających na rzecz osób niewidomych.
Świadczy o tym fakt, że przed 1989 rokiem powstały tylko 3 z 33 organizacji wymienionych
285

J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, dz. cyt., s. 6.
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w omawianym w rozdziale 7. rozporządzeniu w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób
niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na
rzecz osób niewidomych lub ociemniałych286. Natomiast ponad 1/3 z tych organizacji
powstała już w XXI wieku. Po 1989 roku nastąpiła więc rewolucyjna zmiana w przestrzeni
oddolnych, społecznych działań na rzecz osób niewidomych. W okresie PRL środowisko to
w zasadzie reprezentował tylko PZN a wraz z transformacją ustrojową zaczęła powstawać
cała sieć organizacji, chociaż PZN wciąż pełni kluczową rolę. Istnienie takiej sieci nie oznacza,
że organizacje ściśle ze sobą współpracują i zawsze czy zazwyczaj przedstawiają to samo
środowisko. Chociaż znaleźć można różne przykłady współpracy (na przykład przy realizacji
projektów społecznych), to jednak nie wykształciło się zinstytucjonalizowane forum
koordynowania działań organizacji na rzecz osób niesłyszących, które mogłoby pozwolić na
większą skuteczność w kontaktach z instytucjami publicznymi. Powstające nowe organizacje
zazwyczaj znajdują swoje nisze, w których działają – najczęściej są to działania na rzecz
jakiejś lokalnej wspólnoty osób niesłyszących, na przykład absolwentów i uczniów jednego
z ośrodków. Można więc mówić o elementach synergii działań – niewidomi mogą w wielu
przypadkach korzystać z pomocy i ofert różnych organizacji.
Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe dotyczą wielu istotnych
aspektów życia osób niewidomych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że priorytetowymi
celami niezmiennie pozostają kwestie związane z aktywizacją zawodową, pomocą socjalną
oraz integracją środowiska. W analizowanych stowarzyszeniach i fundacjach inicjatywy
mające na celu zwiększenie dostępu osób niewidomych do kultury zazwyczaj mają
drugorzędne znaczenie. Działania o charakterze kulturowym często są realizowane jako
element działań priorytetowych, takich jak integracja środowiska czy warsztaty aktywizujące.
Nieliczne są organizacje stawiające sobie za główny cel animację kulturową osób
niewidomych (takich jak omówiony w rozdziale 8. Działający przy PZN w Warszawie Klub
Twórczości „Żar” czy działające w latach 1988-2006 Krajowe Centrum Kultury Niewidomych
zorganizowane przy PZN i potem funkcjonujące w Kielcach przy Wojewódzkim Domu
Kultury). Stosunkowo mało jest również grup poetyckich, zespołów muzycznych, czy klubów
286

W trakcie analizy w 3 przypadkach nie znaleziono informacji o roku założenia danej organizacji.
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dyskusyjnych niewidomych, w których regularnie można zaspokajać potrzeby kontaktu
z kulturą.
Taka sytuacja wynika w znacznej mierze z braku odrębnego programu bądź strategii
aktywizacji poprzez kulturę i kulturoterapii dla osób niewidomych oraz z innymi
niepełnosprawnościami. Na abstrakcyjnym poziomie podkreśla się znaczenie działań
kulturowych w tych grupach, ale nie przekładają się one na konkretniejsze programy
działania. W dużym stopniu z tego względu inicjatywy o charakterze kulturowym pojawiają
się o ile zostaną pod względem finansowym i organizacyjnym określone jako wydarzenia np.
integracyjne.
Brak adekwatnych ram organizacyjnych nie wyjaśnia jednak wszystkiego. Dowodem
na to jest fakt, że w przypadku organizacji działających na rzecz osób niesłyszących można
mówić o wyraźnym, skokowym wzroście inicjatyw w sferze kultury od początku XXI wieku,
kiedy położenie socjalne wielu osób zaczęło się stopniowo poprawiać287. Katalizatorem
zwrotu kulturowego w organizacjach działających na rzecz osób niesłyszących była
z pewnością swoista ideologizacja tożsamości tej grupy odwołująca się do koncepcji kultury
Głuchych jako mniejszości kulturowej288. Pojawia się pytanie dlaczego podobny ruch nie
wykrystalizował się wśród osób niewidomych i jaki związek to ma ze specyfiką obu
niepoprawności sensorycznych warunkujących dostępność do kultury. Istnieją argumenty za
tym, aby uznać, że część odpowiedzi stanowi rozwój technologiczny. Jak podkreślają sami
niewidomi ostatnie ćwierćwiecze było okresem ogromnego postępu technologicznego, który
znacznie poszerzył możliwości obcowania z różnego rodzaju wytworami kultury. Wiele
mówiący jest już tytuł XII edycji konferencji Reha For The Blind ® In Poland z 2014 roku
zorganizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych: „25 lat polskich przemian. Wielki
technologiczny

skok

niewidomych –

od

izolacji

287

do

integracji”289.

W biuletynie

F. Czech, B. Kosiński, K. Wąchal, Raport z badań desk research dotyczących obowiązujących w Polsce ram
instytucjonalnych oraz podejmowanych przez instytucje publiczne i pozarządowe inicjatyw wpływających na
aktywność kulturalną osób niesłyszących, Kraków 2014.
288
Tamże oraz F. Czech, E. Wiącek, Kultura głuchych, „Znak” 713/2014. W tym miejscu należy zwrócić również
uwagę, że rozwój kultury Głuchych był możliwy dzięki istnieniu odrębnych języków używanych przez osoby z tą
niepełnosprawnością sensoryczną (Polski Język Migowy etc.). Takich odrębnych systemów komunikacyjnych
ułatwiających budowę autonomicznej tożsamości nie ma w wypadku osób niewidomych.
289
http://pliki.szansadlaniewidomych.org/Biuletyny%20REHA/Biuletyn_konferencyjny_2014.pdf (27.11.2015).
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podsumowującym to wydarzenie można przeczytać m.in. „Tegoroczną edycję Konferencji
poświęciliśmy tematowi, który zasługuje na szczególną uwagę. 25 lat temu nasza ojczyzna
zmieniła się z kraju pełnego smutku i zawodu, na kraj szans i nadziei. (...) Tak się składa, że
w tym samym czasie polscy niewidomi doczekali się rehabilitacyjnej rewolucji. Nawet w tej
dziedzinie musieliśmy się otworzyć na świat, szczególnie świat zachodnich demokracji, by
i u nas niewidomi [mogli] wziąć udział w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. I nagle, jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, powstały rozmaite urządzenia niwelujące skutki
inwalidztwa wzroku: syntezatory mowy, brajlowskie monitory, elektroniczne powiększalniki
obrazu, brajlowskie drukarki, stanowiska pracy intelektualnej – przy komputerach.
Pierwszym na rynku urządzeniem, które zmieniło warunki egzystowania w naszym
środowisku,

był

mój

syntezator

mowy

Readboard”290.O znaczeniu

przemian

technologicznych dla poszerzenia dostępu do kultury świadczy zaś następujący fragment „Za
ojca polskiej tyfloinformatyki, czyli informatyki zajmującej się technologiami dla osób
niewidomych, uznaje się dr Stanisława Jakubowskiego, który jako pierwszy w Polsce
najszerzej zajmował się tymi zagadnieniami oraz przywoził z Zachodu najnowsze informacje
o postępach W 1989 r. Jan Grębecki wraz z innym niewidomym informatykiem Markiem
Kalbarczykiem stworzyli pierwszy polski syntezator mowy, do którego rok później Marek
Kalbarczyk napisał oprogramowanie udźwiękawiające system operacyjny DOS. Kolejnym
przełomem lat 90-tych była komputeryzacja Biblioteki Centralnej PZN oraz opracowanie
przez Igora Busłowicza specjalistycznego oprogramowania do obsługi bibliotecznej
czytelników przez niewidomych bibliotekarzy. W 2007 r. dzięki staraniu autora niniejszego
opracowania w Bibliotece Centralnej PZN powstała pierwsza na świecie wypożyczalnia
cyfrowych książek mówionych dla niewidomych”291. W świetle przytoczonych wypowiedzi
można utrzymać twierdzenie, że o ile w środowisku osób niesłyszących, w którym

290

M. Kalbarczyk, 25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych – od izolacji do integracji,
„Biuletyn konferencyjny – REHA For The Blind In Poland 2014”, s. 7
http://pliki.szansadlaniewidomych.org/Biuletyny%20REHA/Biuletyn_konferencyjny_2014.pdf(27.11.2015)
291
M. Ciborski,Osiągnięcia środowiska niewidomych i słabowidzących w ostatnich 25 latach, „Biuletyn
konferencyjny – REHA For The Blind In Poland 2014”, s. 62-63,
http://pliki.szansadlaniewidomych.org/Biuletyny%20REHA/Biuletyn_konferencyjny_2014.pdf(27.11.2015)
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technologiczne innowacje budziły znacznie większe opory292, zaczęto podkreślać odrębność
od osób słyszących wyrażającą się w idei kultury Głuchych, która posłużyła za budulec
tożsamości i katalizator aktywności kulturotwórczej, to w środowisku osób niewidomych nie
pojawiły się analogiczne trendy prowadzące do rosnącej aktywności na polu kultury. Tymi
procesami można też tłumaczyć fakt, że w środowisku osób niewidomych rzadziej spotkać
można się z działaniami mającymi na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
tak jak to wygląda w kulturze Głuchych, które współtworzą m.in. grupy migające poezją,
grupy plastyczne. Nie oznacza to, że nie ma grup współtworzonych przez niewidomych
artystów (takich

jak przywołany „Żar”). Są

one

jednak stosunkowo

nieliczne,

a charakterystyczny rys organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych
stanowi raczej przełamywanie barier społecznych i w dostępie do dóbr kultury poprzez
wdrażanie rozmaitych nowatorskich rozwiązań technologicznych. Wątek ten niezmiennie
jednak od 25 lat stanowi tylko uzupełnienie działań o charakterze socjalnym, integracyjnym
i mających poprawić sytuację niewidomych na rynku pracy.
Jeżeli chodzi nie o kierunki działalności, lecz o formę, to inicjatywy podejmowane na
rzecz niewidomych nie różnią się od tych inicjowanych na rzecz innych grup
z niepełnosprawnościami oraz na rzecz uczestnictwa kultury. Charakter tych działań
w znacznym stopniu określają zasady finansowania trzeciego sektora, które w ostatnim
ćwierćwieczu uległy istotnym zmianom. W zasadzie można mówić o okresie przed i po 2004
roku. Cezura ta wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, 2004 roku był pierwszym pełnym
rokiem funkcjonowania uchwalonej rok wcześniej i nowelizowanej później ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uregulowała ona trzeci sektor i zmieniła
możliwości pozyskiwania środków na działania między innymi przez wprowadzenie
mechanizmu przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Jest to nowe źródło finansowania działalności statutowej. Dla przykładu w 2014
roku PZN uzyskał w ten sposób ponad 50 000 zł.
Jeszcze bardziej dalekosiężne zmiany wiązały się z przystąpieniem w 2004 roku do
Unii Europejskiej. W tym czasie nie tylko zwiększyła się skokowo liczba funduszy
292

Zob. np. F. Czech, E. Wiącek, dz. cyt.
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rozdzielanych w ramach różnych programów (np. Europejski Fundusz Społeczny) na
inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe, ale jednocześnie zasadniczo zmienił
się sposób ich finansowania. Rozpowszechnił się konkursowy mechanizm wspierania
konkretnych projektów (działań) organizacji pozarządowych. Ten mechanizm dotowania
działań był obecny już wcześniej, ale spopularyzował się w związku z tym, że stosowany był
przy rozdzielaniu funduszy unijnych, a ponadto wdrożono go do rozdziału różnych środków
wewnętrznych – np. z puli MKiDN albo PFRON. Jest on transparentny i pozwala na precyzyjny
wybór i kontrolę wspieranych działań (zamiast wspierania poszczególnych instytucji). Jego
zaletą jest też to, że wymusza na organizacjach wdrażanie profesjonalnego zarządzania
projektami oraz sprawozdawczości i może mobilizować do współdziałania różne organizacje
chcące realizować większe projekty w ramach konsorcjum. Jednocześnie popularyzacja
modelu finansowania działań społeczno-kulturowych w postaci konkursów grantowych na
projekty społeczne skutkuje swoistą akcyjnością – jednorazowością i krótkoterminowością
działań. System ten polega na tym, że jakaś organizacja pozarządowa lub inny podmiot
otrzymuje wsparcie na konkretne, jednorazowe przedsięwzięcie albo trwający najczęściej rok
albo dwa projekt i po tym okresie realizowane zadania zostają zawieszone (o ile nie uda się
uzyskać środków na kontynuację działań, co wcale nie jest regułą). Analizując sferę działań
w trzecim sektorze na rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych można dostrzec
wskazane trendy. Po pierwsze, rzeczywiście od początku tego wieku rośnie liczba
jednorazowych projektów (choć na szczęście wciąż prowadzone są działania bardziej
długofalowe), chociaż wciąż stosunkowo niewiele jest

dużych, bardziej długofalowych

i realizowanych na większą skalę (ogólnopolską) działań, w które zaangażowane są różne
podmioty.
Podsumowując zachodzące po 1989 roku przeobrażenia, należy zwrócić jeszcze
uwagę

na

przemiany

dotyczące

myślenia

o roli

osób

niewidomych

(i w ogóle

niepełnosprawnych) w społeczeństwie. Ma ono charakter bardziej abstrakcyjny od sfery
rozwiązań prawnych i działań instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Jest ono
jednak niezwykle istotne, ponieważ kształtuje wdrażane rozwiązania. Aby wprowadzić
rzeczywiste zmiany w jakiejś dziedzinie nie wystarczy jedynie wdrożyć nowe rozwiązania
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prawne, instytucjonalne i proceduralne, ale konieczne jest też odpowiednie myślenie, które
sprawia, że pożądane działania będą podejmowane. Zasadniczy przełom w postrzeganiu
niepełnosprawności zbiegł się z przemianami społeczno-politycznymi 1989 roku. To w tym
czasie upowszechniać zaczęła się idea integracji i przełamywania społecznej izolacji osób
niepełnosprawnych. Tak o tym procesie pisze Sylwia Zielińska: „ostatnim etapem
transformacji po 1989 roku była zmiana sposobu postrzegania drugiej osoby. W okresie PRLu osoby niepełnosprawne były izolowane od środowiska osób zdrowych. Z jednej strony nie
zauważano potrzeb tej grupy, z drugiej zaś sądzono, że nie będą oni w stanie egzystować
w społeczeństwie. Zmiana w nastawieniu do osób z dysfunkcjami, nazywanych w okresie
PRL-u inwalidami, wynikała bezpośrednio ze świadomościowych zmian pozostałej, zdrowej
reszty społeczeństwa. Zmiany w postrzeganiu pozwoliły zainicjować nowe rozwiązania
prawne i instytucjonalne adresowane do osób niepełnosprawnych”293. Przejawem
przywołanej

zmiany

paradygmatów

i dążenia

do

wyrwania

z izolacji

osób

niepełnosprawnych była zarówno idea edukacji włączającej prowadząca do promocji
nauczania integracyjnego jak i zapisane w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej
rozwiązania mające zachęcać pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ten
nurt myślenia wpisywały się też kampanie społeczne mające uwrażliwić całe społeczeństwo
na sytuacje osób niepełnosprawnych. Wszystkie te działania miały prowadzić do tego, aby
niepełnosprawni, kiedy to tylko możliwe, nie funkcjonowali w zamkniętym środowisku szkół
specjalnych i ośrodków pracy chronionej i stali się samodzielnymi, aktywnymi członkami
społeczeństwa, a nie wstydliwymi problemami rodzin.
Wiele zrobiono – zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i społecznym
w dziedzinie realizacji spopularyzowanej po 1989 roku wizji osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie, ale z pewnością cel nie został jeszcze w pełni osiągnięty. W toku prac
zdano sobie sprawę ze słabych punktów coraz bardziej popularnego sposobu myślenia
o niepełnosprawności i ewoluował on, został uzupełniony czy też poszerzony. Z punktu
widzenia tego raportu najistotniejsze jest to, że wraz z biegiem czasu zaczęto podkreślać, że
293

S. Zielińska, Różne obszary dyskryminacji. Czy można mówić o dyskryminacji osób niepełnosprawnych
w przestrzeni politycznej na przykładzie Polski?, „Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXII 2013, s. 216.
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kapitał kulturowy osób niepełnosprawnych jest ważnym uwarunkowaniem ich zdolności do
podmiotowego działania w społeczeństwie i dlatego należy uznać jego rozwój za integralny
aspekt działań na rzecz tego środowisko, a nie tylko jako realizowane przy okazji
uzupełnienie innych elementów. Taką holistyczną filozofię działań wobec osób
niepełnosprawnych zakładającą istotną rolę rozwoju kulturowego i społecznego tak
charakteryzuje przywołana już wcześniej Barbara Gaciarz: „imperatywem jest włączanie
problematyki niepełnosprawności w główny nurt polityki państwa i władz publicznych
wszystkich szczebli (disability mainstreaming), co wymaga ustanawianie takich rozwiązań
instytucjonalnych, które umożliwiają szerokie włączanie osób niepełnosprawnych w nurt
różnych aktywności społecznych na pełnoprawnych zasadach. Jest to podejście silnie
związane z zasadami polityki antydyskryminacyjnej, tkwiącej u podstaw europejskiego
modelu społecznego, w istocie rzeczy uznające emancypację osób niepełnosprawnych za
najważniejsze przesłanie działania władz publicznych adresowanego do tego środowiska” 294.
W przypadku osób niewidomych tak szeroko realizowana idea włączania zakładająca istotne
znaczenie kultury i kulturoterapii wciąż jest realizowane w niewielkim stopniu i nie w sposób
systemowy. Świadczy o tym fakt, że nie istnieje strategia działań na rzecz aktywizacji
kulturowej osób niewidomych (nawet jako część ogólniejszego programu działań). Inicjatywy
w tym zakresie – z których wiele zostało przywołanych w tym raporcie – są cenne, ale nie
tworzą spójnego, przemyślanego, długofalowego, wzajemnie się zazębiającego systemu
działań. Można więc powiedzieć, że w Polsce nie funkcjonuje jeszcze systemowy sposób
działania na rzecz uczestnictwa w kulturze osób niesłyszących a szereg niezależnych inicjatyw
oddolnych oraz rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, które mogą w przyszłości stać się
podstawami takiego systemu.

294

B. Gaciarz, dz. cyt., s. 18.
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W omawianym obszarze wskazać chcemy pięć kluczowych kierunków działań.

1. Konieczność opracowania strategii działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa w kulturze
osób niewidomych. Wydaje się, że naturalnym podmiotem inicjującym i koordynującym
powstawanie strategii powinien być Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych, ale
może wystarczający mógłby się okazać wewnętrzny dokument MKiDN, w którym za jeden
z celów działania wyróżnia się finansowanie poprawy dostępu do kultury osób
niepełnosprawnych .Strategia może stanowić część ogólniejszego programu, ważne jednak,
aby wypracowana została lista kluczowych form działań i sposobów ich realizacji. Powinny
być w niej wskazane cele długoterminowych działań oraz priorytetowe zadania, które
powinny być finansowane z budżetu państwa albo preferowane w konkursach grantowych
(organizowanych np. przez PFRON czy MKiDN). Takie działanie pozwoli przełamać słabe
strony mechanizmu konkursów grantowych polegające na akcyjności i jednorazowości
działań.
2. Włączanie problematyki niepełnosprawności w główny nurt polityki państwa i władz
publicznych wszystkich szczebli (disability mainstreaming) poprzez opracowanie zasad
działań kluczowych instytucji na rzecz zwiększenia dostępu do kultury osób niewidomych.
W ramach tych działań powinny zostać wypracowane spójne z ogólniejszą strategią wytyczne
i procedury obowiązujące w poszczególnych instytucjach i organizacjach. Na przykład może
to być wewnętrzny dokument MKiDN, w którym ustala się osobny konkurs grantowy na
finansowanie działań z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych w dziedzinie kultury na
zasadach analogicznych do konkursu na działania z zakresu edukacji kulturowej czy promocji
kultury polskiej za granicą. Innym przykładem przyjętych zadań mogłaby być na przykład
zasada, że warunkiem uzyskania wsparcia finansowego z MKiDN (zarówno organizacji
pozarządowych jak i publicznych instytucji kultury) jest posiadanie strony internetowej
przystosowanej do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, które opracowano na
zlecenie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Inną formą działania może
być stworzenie kompletnej bazy danych o działaniach instytucji podległych MKiDN
podejmowanych na rzecz ułatwienia dostępu do kultury osobom niewidomym na wzór bazy
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ułatwień architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeszcze
inną formą działań mogłyby być szkolenia z problematyki dostępności do kultury osób
niewidomych (i w ogóle osób niepełnosprawnych) dla pracowników instytucji kultury
o zasięgu zarówno krajowym jak i lokalnym.
3.

Utworzenie

wyspecjalizowanej

instytucji

kultury

zajmującej

się

inicjowaniem

i koordynacją działań na rzecz zwiększenia dostępu do kultury osób niewidomych.
Nawiązywałoby ono do tradycji Krajowego Centrum Kultury Niewidomych i mogłoby pełnić
między innymi takie funkcje jak:


edukacja widomej większości o sytuacji, problemach i twórczości niesłyszącej
mniejszości;



przełamywanie stereotypów, połączone z edukacją antydyskryminacyjną
i promocją tolerancji poprzez organizacje wspólnych wydarzeń artystycznych
niewidomych
i widzących uczniów i dorosłych;



dokumentacja i wspieranie twórczości niewidomych twórców;



aktywizacja kulturalna niewidomych i wspieranie ich twórczości;



koordynacja działań organizacji pozarządowych na rzecz uczestnictwa
w kulturze osób niewidomych.

Jednym z instrumentów realizacji polityki państwa jest powoływanie wyspecjalizowanych
instytucji przybierających różne formy organizacyjne, które mają długofalowo realizować
określone zadania finansowane regularnie z dotacji budżetowych. Tego rodzaju instytucja
mogłaby umożliwić realizację dwóch celów, które trudno jest osiągnąć organizacjom
pozarządowym zaangażowanych w dostępnie do kultury osób niewidomych. Po pierwsze, za
sprawą regularnego finansowania pozwoliłaby realizować cykliczne i długofalowe projekty
kulturowe. W ten sposób przełamana zostałaby zdiagnozowana wcześniej w tym rozdziale
słabość obecnego systemu w postaci akcyjności i jednorazowości działań realizowanych
w ramach konkursów projektowych. Taka instytucja mogłaby również koordynować do
pewnego stopnia działania poszczególnych organizacji pozarządowych i organizować
szkolenia dla liderów społeczności niepełnosprawnych. Po drugie, za sprawą stabilnego
wsparcia budżetowego i statusu instytucji publicznej miałby znacznie większe szanse stać się
szeroko rozpoznawalną jednostką docierającą do większej liczby odbiorców i podejmującą
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długofalowe działania na zdecydowanie większą skalę niż pełne dobrej woli, ale pozbawione
regularnego wsparcia organizacje pozarządowe.
4.

Aktywizacja

i szkolenie

liderów

w środowisku

osób

niesłyszących.

W świetle

przeprowadzonych w różnych grupach kulturowych badań nie ulega wątpliwości, że
kompetencje oraz liczba liderów stanowi koło zamachowe działalności danego środowiska.
Dlatego w celu zwiększenia skuteczności działań organizacji

pozarządowych na rzecz

aktywizacji kulturowej osób niewidomych konieczne jest wykształcenie kompetentnych
liderów środowiska, którzy będą mobilizować do działań. Z tego powodu wskazane jest nie
tyle, aby przygotować projekt i uzyskać grant na jakieś pomijane do tej pory działania
animacji kulturowej (choć to także może być istotna forma działania), ale też organizowanie
ogólnopolskich cyklów szkoleń dla członków organizacji zrzeszających osoby niesłyszące
z zakresu przygotowania wniosków grantowych, zarządzania projektami,

fundraisingu

i zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa czy rachunkowości. Obrazowo można
powiedzieć, że ten postulat sprowadza się do zasady: dać wędkę a nie rybę. Tego rodzaju
działania pozwoliłby także bardziej zintegrować środowisko oraz zwiększyć współpracę
poszczególnych organizacji pozarządowych między sobą i z instytucjami kultury.
5. Wykorzystanie możliwości rewolucji technologicznej i podejmowanie działań na rzecz
większego dostępu osób niewidomych za pośrednictwem Internetu. Medium to ma ogromny
potencjał jeżeli chodzi o efektywne i ekonomiczne upowszechnianie dostępu do kultury osób
niewidomych. Po pierwsze, można w ten sposób udostępniać na specjalnych prawach różne
teksty kultury dostosowane do potrzeb osób niewidomych (filmy z audiodeskrypcją,
audiobooki, etc.) na zasadach takich jak oferują omawiane portale Ninateka czy Adapter.
Tego rodzaju inicjatywy należy wspierać i dążyć do ich intensywnej rozbudowy. Po drugie,
Internet może być miejscem, w którym udostępnia się aktualne informacje na temat
dostępności instytucji kultury takich jak muzea dla osób niewidomych oraz o różnych
działaniach aktywizujących tę grupę beneficjentów (innymi słowy baz danych, które były
postulowane
w punkcie 2.). Jednak aby tego rodzaju działania były skuteczne potrzebna jest nie tylko
budowa stron internetowych ale też wsparcie w kształceniu informatycznym osób
niepełnosprawnych oraz działania na rzecz zwiększenia
i rozwoju tyfloinformatyki.
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ich dostępności do Internetu

Przedstawiony katalog działań nie rozwiąże wszystkich problemów związanych
z ograniczonym dostępem do kultury osób niewidomych. Jego wdrożenie pozwoli jednak
przełamać największą słabość aktualnej sytuacji, jaką jest brak całościowego spojrzenia
i chaotyczność, akcyjność oraz krótkofalowość na którą jednak składa się wielu skądinąd
często interesujących, nowatorskich i potrzebnych działań.
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6.2 25 lat rewolucji tyfloinformatycznej

W środowisku specjalistów zajmujących się technologiami wspomagającymi osoby
z dysfunkcją wzroku okres od roku 1989 do dziś nazywany jest często „rewolucją
tyfloinformatyczną”295. Rewolucja ta to bez wątpienia najważniejsze od czasów Ludwika
Braillea wydarzenie przełamujące barierę izolacji informacyjnej osób niewidomych.
Rewolucja trwa nadal i każdy kolejny rok przynosi doniesienia o nowych urządzeniach lub
rozwiązaniach technologicznych wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku.
W Polsce za prekursora naukowego zainteresowania technologiami wspierającymi dla
niewidomych uważa się dr Stanisława Jakubowskiego, propagatora i autora pierwszych
publikacji z dziedziny tyfloinformatyki. W sferze praktycznej za punkt zwrotny polskiej
rewolucji tyfloinformatycznej uznać można skonstruowanie w roku 1989 przez niewidomych
informatyków Jana Grębeckiego i Marka Kalbarczyka pierwszego polskiego syntezatora
mowy, a następnie udźwiękowienie w roku 1990 przy jego pomocy komputerów z systemem
operacyjnym DOS296.
W kolejnych latach ostatniej dekady XX wieku opracowano dalsze, bardziej
zaawansowane modele syntezatorów mowy polskiej, podjęto też próby skonstruowania
rodzimych urządzeń lektorskich automatycznie czytających głosem syntetycznym książki
drukowane. Do końca stulecia na rynku pojawiła się cała gama różnorodnych urządzeń
z wbudowanym udźwiękowieniem jak: mówiące zegarki, kalkulatory, notatniki, dyktafony,
urządzenia kuchenne jak: wagi, medyczne: jak termometry i ciśnieniomierze, a także
urządzenia wspomagające w życiu codziennym jak mówiące mierniki kolorów, wskaźniki
poziomu cieczy i wiele innych. Powstawaniu nowych urządzeń towarzyszył proces stałego
doskonalenia oprogramowania komputerowego pozwalającego na bezwzrokową jego
obsługę. Wraz z rozwojem i postępującą komplikacją stron internetowych w połowie dekady
lat 90-tych, pojawiły się pierwsze światowe inicjatywy zmierzające do prawnego zapewnienia
dostępności do Internetu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W Polsce inicjatywy te
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zob. Kalbarczyk M. „25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych – od izolacji do

integracji." W: „Biuletyn Konferencyjny Reha 2014”, wydawca Fundacja Szansa dla Niewidomych 2014
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cyt. za: Dr Jan Omieciński „Osiągnięcia środowiska niewidomych i słabowidzących w ostatnich 25 latach”, w:

„Biuletyn Konferencyjny Reha 2014”, wydawca Fundacja Szansa dla Niewidomych 2014
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przybrały formę konkretnych regulacji prawnych dopiero w latach 2010-2012, a praktyczne
ich wdrożenie jest jeszcze dziś na etapie początkowym.
Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła dalsze postępy rewolucji tyfloinformatycznej.
Technologie i działania zmierzające do udostępnienia niewidomym zasobów sztuki wyszły
z fazy eksperymentów i ograniczonych projektów. Jak przedstawiono wyżej w niniejszym
opracowaniu, audiodeskrypcja filmów i przedstawień teatralnych przestała być ciekawostką
znaną nielicznym entuzjastom, stała się powszechnie znana w środowisku niewidomych
i z roku na rok bardziej dostępna praktycznie. W ostatnich pięciu latach doszły do tego coraz
liczniejsze wysiłki udostępnienia niewidomym także sztuk wizualnych.
Bieżąca dekada rozpoczęła kolejny etap rewolucji tyfloinformatycznej, jakim stało się
udostępnienie i spopularyzowanie w środowisku osób niewidomych urządzeń mobilnych,
przede wszystkim smartfonów z ekranem dotykowym. Możliwość udźwiękowienia telefonu
komórkowego pojawiła się już wcześniej w epoce telefonów klawiszowych z systemem
operacyjnym Symbian. Jednakże oprogramowanie takie było relatywnie drogie, a smartfony
te nie oferowały zbyt wielu funkcji przydatnych dla niewidomych. Sytuacja uległa radykalnej
zmianie wraz z wprowadzeniem w roku 2009 na rynek przez firmę Apple iPhone'a fabrycznie
wyposażonego w bezpłatne oprogramowanie VoiceOver pozwalające na bezwzrokową
obsługę tego smartfonu. W niedługim czasie także inni producenci smartfonów zaczęli
standardowo wyposażać swoje urządzenia w oprogramowanie udźwiękawiające dla
niewidomych użytkowników.
Pojawienie się dostępnego dla niewidomych kieszonkowego komputera, jakim jest
smartfon sprawiło, że w ciągu kilku lat opracowano setki programów użytkowych, które
z powodzeniem zastępują liczne samodzielne urządzenia dedykowane niewidomym rodem
z lat 90-tych. I tak za pomocą smartfonu niewidomy może dziś sprawdzić godzinę, zrobić
notatkę tekstową lub audio, nagrać wykład czy lekcję, rozpoznać kolor ubrania, lub nominał
banknotu, przeczytać menu w restauracji lub inny tekst, czytać e-booki, audiobooki, oraz
inne teksty w dowolnym formacie, odnaleźć drogę w zupełnie nieznanym terenie, zwiedzać
muzeum przy pomocy audio-przewodnika i wiele , wiele więcej. Nic więc dziwnego, że wielu
komentatorów uważa udźwiękowionego iPhonea za największy wynalazek ery rewolucji
tyfloinformatycznej, ważniejszy nawet od udźwiękowienia komputera stacjonarnego 20 lat
wcześniej.
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Rozpoczęta w roku 1989 rewolucja tyfloinformatyczna zbiegła się szczęśliwie w czasie
z polską rewolucją ustrojową. Przemiany polityczne i gospodarcze, jakie nastąpiły po roku
1989 miały decydujący wpływ na sukces opisywanej tu rewolucji.
Nie ujmując zasług polskim prekursorom tyfloinformatyki pamiętać trzeba, że
ogromna większość nowoczesnego sprzętu pomocowego dla niewidomych była i jest
produkcji zagranicznej. Wprowadzenie wymienialności waluty oraz swoboda działalności
gospodarczej sprawiły, że wkrótce po 1989 roku zaczęły powstawać pierwsze prywatne firmy
specjalizujące się w imporcie i dystrybucji takich urządzeń. Niemal zawsze firmy te były
zakładane i prowadzone przez osoby niewidome. Powstałe w latach 90-tych i istniejące do
dziś firmy technologiczne jak Altix, ECE, MEDISON, Harpo czy Impuls odegrały bardzo dużą
rolę w popularyzacji sprzętu tyfloinformatycznego.
Samo sprowadzenie do Polski nowoczesnego sprzętu wspomagającego nie
doprowadziłoby jednak do jego upowszechnienia z uwagi na początkowo bardzo wysokie
ceny. W roku 1991 powstał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W oparciu o nowe regulacje prawne Fundusz zaczął dysponować poważnymi środkami
finansowymi

pochodzącymi

od

przedsiębiorstw

nie

zatrudniających

osób

niepełnosprawnych. Fundusz uruchomił pierwsze w Polsce programy pomocowe w ramach
których zarówno indywidualne osoby niewidomy jak i instytucje mogły uzyskać
dofinansowanie do specjalistycznego sprzętu tyfloinformatycznego. Środki pomocowe
z PFRON sprawiły, że rynek nowoczesnych urządzeń pomocowych dla niewidomych mógł
powstać i utrzymać się mimo niskiej siły nabywczej zainteresowanych.
Można więc stwierdzić, że polska rewolucja tyfloinformatyczna lat 90-tych zaistniała
dzięki z jednej strony inicjatywie i wysiłkom grupy niewidomych specjalistów i entuzjastów,
z drugiej zaś dzięki publicznym środkom pomocowym, które umożliwiły przekształcenie tych
inicjatyw w dojrzały rynek urządzeń wspomagających.
W latach 90-tych główne etapy rozwoju technologii wspomagających wyznaczają
przedsięwzięcia

niewidomych

osób

prywatnych,

często

prowadzących

działalność

gospodarczą, jak Marek Kalbarczyk twórca pierwszego polskiego udźwiękowionego
komputera czy Andrzej Woch twórca pierwszych filmów z audiodeskrypcją.
Po roku 2000 inicjatywa w zakresie tworzenia, wdrażania i popularyzacji technologii
wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku, przechodzi wyraźnie od jednostek
i prywatnych firm do organizacji pozarządowych. Po roku 2000 powstają największe
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organizacje działające na rzecz osób niewidomych jak: Fundacja Szansa dla Niewidomych,
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Widzialni, Fundacja Katarynka, Fundacja
Kultury Bez Barier i inne.
Wzmiankowana wyżej w tym opracowaniu historia audiodeskrypcji w Polsce może
być dobrym przykładem tych zmian. Pierwsze próby audiodeskrypcji filmowej podjął w roku
1999 niewidomy matematyk w oparciu o własną działalność gospodarczą. Dzisiaj projekty
z dziedziny audiodeskrypcji realizują niemal wyłącznie wyspecjalizowane organizacje jak:
Fundacja Katarynka, a budżety tych projektów sięgają nierzadko setek tysięcy złotych

Technologie wspomagające, a uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalnym
Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu koncentrowały się wyłącznie
na prezentacji rozwiązań technologicznych opracowanych specjalnie w celu zwiększenia
dostępu osób niewidomych do dóbr kultury. Rozwiązania te stanowią niewielką acz bardzo
istotną część opisanej wyżej rewolucji tyfloinformatycznej. Podsumowując kwestie
technologiczne nie sposób jednak nie zadać sobie pytania, czy i w jakim stopniu osoby
niewidome korzystają z opisanych tu technologii, w jakim stopniu rozwiązania te
rzeczywiście wpływają na udział tych osób w życiu kulturalnym? Odpowiedź na to pytania
jest jednak znacznie trudniejsza niż samo opisanie technologii wspomagających, gdyż
zagadnienie to nie było dotychczas przedmiotem badań socjologicznych i brak jest
wiarygodnych danych pozwalających na szerszy opis relacji pomiędzy technologią
a uczestnictwem osób niewidomych w kulturze. Jedynym źródłem informacji rzucającym
nieco światła na interesującą nas tu zależność jest raport z badania ilościowego
przeprowadzonego na próbie losowej 400 osób niewidomych w ramach tego samego
projektu badawczego, co niniejsze opracowanie297.
Około 87% osób niewidomych w wieku 16 plus korzysta z Internetu. Analogiczny
odsetek dla populacji generalnej wyniósł w roku 2014 wg GUS ok. 72%298
Podobnie jak w całym społeczeństwie osoby niewidome w wieku powyżej 60 lat
znacząco rzadziej (ok. 62%) korzystają z Internetu w porównaniu z osobami z młodszych
przedziałów wieku. Korzystanie z Internetu przez osoby niewidome wzrasta wraz
297

Raport cząstkowy z badania CAPI w ramach projektu „Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnictwo osób
niewidomych w życiu kulturalno – artystycznym na przestrzeni lat 1989 – 2014”
298
„Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.” GUS,
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z wykształceniem i wynosi dla osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym ok.
79%, z wykształceniem średnim – ok. 88% oraz wykształceniem wyższym ok. 91%.
Dane powyższe wskazują wyraźnie, że osoby niewidome nie tylko korzystają
z Internetu i co za tym idzie z sprzętu komputerowego, lecz poziom tego korzystania jest
w tej grupie nawet wyższy niż w populacji generalnej. Zjawisko to jest zupełnie zrozumiałe,
gdyż udźwiękowiony lub ubrajlowiony komputer stanowi dla osoby niewidomej znacznie
ważniejsze, gdyż niemal jedyne, źródło informacji, podczas gdy osoby widzące korzystają
także z materiałów drukowanych, telewizji oraz oglądu świata własnymi oczami.
Dalszych przesłanek na potwierdzenie tezy o ogromnej doniosłości rozwiązań
technologicznych dla uczestnictwa osób niewidomych w kulturze dostarcza porównanie
danych czytelnictwa w tej grupie w porównaniu z poziomem czytelnictwa ogółu Polaków.
Przeczytanie, co najmniej jednej książki w okresie ostatniego roku deklaruje ok. 92%
osób niewidomych w wieku 16 plus. Według badania Biblioteki Narodowej analogiczny
wskaźnik dla ogółu Polaków w wieku 15 plus wyniósł w roku 2014 jedynie ok. 43%299.
Według tego samego badania odsetek Polaków, którzy przeczytali w roku 2014 siedem
książek lub więcej wyniósł 11%, podczas gdy w grupie osób z poważną dysfunkcją wzroku ok.
66% deklaruje przeczytanie dziesięciu i więcej książek rocznie.
Jedynie 10% ogółu osób niewidomych w wieku 16 plus deklaruje czytanie książek
w postaci tradycyjnych wydruków papierowych w alfabecie brajla – pozostali czytają
w innych formatach.
Możliwość czytania tekstów w formie innej niż wydruk brajlowski jest historycznie
najstarszym i najpowszechniejszym rozwiązaniem technologicznym wprowadzonym w Polsce
wraz z udźwiękowieniem komputera w roku 1990. Żaden z późniejszych wynalazków
technologicznych nie udostępnił osobom niewidomym filmu, teatru czy sztuk wizualnych
w takim stopniu, w jakim odpowiednio przygotowany komputer udostępnia teksty książek,
czasopism i innych wydawnictw. Nic więc dziwnego, że poziom czytelnictwa wśród osób
niewidomych jest radykalnie wyższy niż wśród ogółu pełnosprawnych Polaków. Podczas, gdy
osoba pełnosprawna zasiada po pracy przed telewizorem, osoba niewidoma sięga po
książkę, gdyż liczba programów z audiodeskrypcją jest jak na razie w TV niewielka. To samo
dotyczy filmu, teatru czy innych dziedzin sztuki, które z powodu ograniczonej dostępności nie
299

Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r. Biblioteka Narodowa
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stanowią poważniejszej konkurenci dla książki. Książki można też, co nie jest bez znaczenia
dla tej kategorii czytelników, wypożyczać i/lub kupować nie wychodząc z domu, a problemy
z poruszaniem się, jak wynika z cytowanego badania, stanowią jedną z głównych przeszkód
uczestnictwa niewidomych w kulturze.
Najczęstszą formą czytania książek przez osoby niewidome są audiobooki nagrane
przez lektora – ok.66% ogółu. Drugą, co do popularności formą czytania książek są w tej
grupie e-booki – ok.45% ogółu, w tym ok. 42% czyta e-booki przy pomocy syntezatora mowy,
ok. 3% przy pomocy monitora brajlowskiego. Według cytowanego wyżej badania Biblioteki
Narodowej analogiczny wskaźnik czytania audiobooków wśród Polaków w wieku 15 plus
wyniósł w 2014 roku 21%, a dla e-booków 12%.
Preferowanie przez osoby niewidome audiobooków w stosunku do e-bookow ma
zapewne przyczyny historyczne – audiobooki są dostępne dla niewidomych od lat 60-tych.
Wiele osób, szczególnie kobiet przedkłada naturalny głos lektora nad sztuczną mowę
syntetyczną.
Wpływ technologii wspomagających wydaje się być widoczny także w przypadku
czytelnictwa czasopism i gazet codziennych. Czytanie czasopism i/lub gazet codziennych
deklaruje ok. 41% ogółu osób niewidomych objętych cytowanym badaniem. Dla ogółu
Polaków w wielu 15 plus odsetek ten wyniósł w roku 2014 – 74%300. Około 66% osób
niewidomych spośród czytających gazety i/lub czasopisma czyta je w formie elektronicznej
specjalnie opracowanej dla osób niewidomych301. Dalszych ok. 21% czyta zwykłe wydania
papierowe wspomagając się urządzeniami powiększającymi, ok. 13% czyta wydania
elektroniczne prasy przeznaczone dla ogółu czytelników.
Poziom czytelnictwa czasopism i prasy codziennej jest więc w środowisku osób
niewidomych wyraźnie niższy niż w populacji pełnosprawnych Polaków. Nie przypadkowo aż
2/3 czytających prasę niewidomych czyta ją w formacie opracowanym specjalnie dla tej
grupy czytelników. W odróżnieniu od książek prasa nie jest wydawana w formie
audiobooków, zaś czasopisma wydawane w standardowych formatach e-booki z uwagi na
złożone łamanie tekstu wydawnictw prasowych, są trudne do nawigacji przy pomocy
czytnika ekranu i rzadko czytane przez niewidomych. Format specjalny, w jakim jedna

300

op.cit. str 13
Opracowywaniem oraz udostępnianiem osobom niewidomym czasopism w dostępnym formacie
elektronicznym zajmuje się "Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto"
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z organizacji pozarządowych przygotowuje czasopisma do użytku dla osób niewidomych to
prosty HTML, gdzie poszczególne artykuły są olinkowane, a materiały graficzne opisane.
Przygotowanie wydawnictw w tej formie jest jednak czasochłonne i co za tym idzie
poszczególne wydania ukazują się z opóźnieniem jednego do dwóch tygodni w stosunku do
wydań drukowanych. Wszystkie te względy sprawiają, że aczkolwiek czytelnictwo czasopism
i gazet jest dziś wśród niewidomych z pewnością znacznie wyższe niż 20 lat temu, to jednak
większe niż w przypadku książek bariery technologiczne sprawiają, że poziom ten jest niższy
niż w populacji generalnej.
Bardzo

spektakularnie

wypada

natomiast

porównanie

odsetków

osób

z niepełnosprawnością wzroku, jakie odwiedzały w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszczególne
instytucje kultury w porównaniu z analogicznymi wskaźnikami dla populacji generalnej.

Tab. – Odwiedzający instytucje kultury, co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Osoby
z dysfunkcją
wzroku

Populacja
generalna

Zwiedzanie muzeum

62,3%

25,1%

Chodzenie do kina

58,5%

39,6%

Uczęszczanie do teatru dramatycznego

52,8%

8,3%

Korzystanie z biblioteki i czytelni

50,3%

25,6%

Uczęszczanie na koncerty (inne niż
filharmoniczne)

45,0%

14,7%

Uczęszczanie do domu kultury, klubu i ośrodka
kultury

43,8%

7,9%

Uczęszczanie do filharmonii

28,0%

4,0%

Zwiedzanie galerii sztuki współczesnej

22,0%

6,0%

Uczęszczanie do opery, operetki

21,3%

4,6%

Instytucja

Źródło: badania własne w ramach projektu „Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnictwo osób
niewidomych w życiu kulturalno – artystycznym na przestrzeni lat 1989 – 2014” oraz „Uczestnictwo

ludności w kulturze w 2009 r.” GUS 2012 .

W przypadku wszystkich ważniejszych instytucji kultury odsetek osób z dysfunkcją
wzroku deklarujących, co najmniej jednorazowe odwiedzenie tej instytucji w ciągu ostatnich
12 miesięcy jest wyraźnie większy niż analogiczny odsetek w populacji generalnej. Różnice te
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mogą dziwić, lecz trzeba pamiętać, że wizyty osób z poważną niepełnosprawnością wzroku
na przeznaczonej dla niewidomych wystawie muzealnej czy audiodeskrybowanym
przedstawieniu teatralnym lub projekcji filmowej z reguły mają charakter zorganizowanych
wyjść grupowych. Realizator projektu, najczęściej któraś z organizacji pozarządowych
zapewnia transport, opiekę przewodnicką oraz finansuje lub znacząco dofinansowuje koszt
biletów. Muzea, kina czy teatry były do niedawna instytucjami zupełnie niedostępnymi dla
osób niewidomych, możliwość uczestnictwa w wydarzeniu specjalnie przystosowanym dla
percepcji bezwzrokowej stanowi dla wielu osób niewidomych atrakcję samą w sobie, z której
zwykle korzystają, gdy tylko jest taka możliwość. Nawet, jeśli założymy, że prezentowane
dane są nieco zawyżone z uwagi na nadreprezentację w próbie badawczej osób
niewidomych szczególnie zainteresowanych tematyką badania to jest uczestnictwem
w kulturze to i tak uznać trzeba, że istnieje znaczące zainteresowanie tej grupy
uczestnictwem w życiu kulturalnym. Zainteresowanie to nie mogłoby mieć miejsca gdyby nie
istniały nowoczesne technologie dostępowe.
Powyższa hipoteza znajduje też uzasadnienie, gdy spojrzymy na postulaty, jakie
respondenci cytowanego badania zgłaszają pod adresem władz, organizacji i animatorów
kultury mające na celu zwiększenie udziału osób niewidomych w życiu kulturalnym. Wśród
zgłoszonych postulatów wyraźnie wyróżnia się oczekiwanie zwiększenia specjalnych
rozwiązań technologicznych ułatwiających dostęp do kultury osobom w z dysfunkcją wzroku.
Pamiętać jednak trzeba, iż w wymiarze indywidualnym analizując bariery, jakie utrudniają im
zwiększenie udziału w kulturze, ci sami respondenci wymienili na pierwszych miejscach takie
kwestie jak: problemy z dojazdem (ok. 38%), brak czasu (ok. 36%), brak środków
finansowych (ok. 28%) oraz brak osoby wspomagającej (ok. 21%). Na brak odpowiednich
rozwiązań technologicznych zwróciła w tym kontekście uwagę około 1/5 respondentów.
Dane te potwierdzają w całej rozciągłości postawioną wyżej tezę, iż technologie
wspomagające stanowią warunek konieczny, acz niewystarczający, zwiększenia udziału osób
niewidomych w życiu kulturalnym i artystycznym.
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Tabela – Główne postulaty wobec władz i animatorów kultury w celu zwiększenia
udziału niewidomych w życiu kulturalnym
%
Specjalne ułatwienia techniczne dla niewidomych

63,2%

Organizacja grupowych wyjść do kina, teatru, muzeum

26,4%

Wprowadzenie ulg finansowych przy zakupie biletów

25,8%

Ogólne zwiększenie oferty kulturalnej

25,8%

Lepsze informowanie niewidomych o ofercie kulturalnej

23,7%

Rekomendacje
Technologie wspomagające dostęp osób z niepełnosprawnością wzroku do dóbr
kultury stanowią stosunkowo niewielki fragment szerszych rozwiązań technicznych
nazywanych rewolucją tyfloinformatyczną. Planując działania mające na celu zwiększenie
udziału osób niewidomych w życiu artystycznym i kulturalnym nie można koncentrować się
wyłącznie na specjalistycznych technologiach pomocowych. Technologie te stanowią
warunek konieczny, acz niewystarczający dla zwiększenia aktywności kulturalnej osób
z poważną dysfunkcją wzroku.
Najpoważniejszą

kwestią

wykraczającą

poza

specjalistyczne

rozwiązania

technologiczne jest poprawa dostępności dla osób niewidomych stron internetowych
wszystkich podmiotów działających w sferze kultury. Jak wskazywano powyżej, nawet strony
publicznych instytucji kultury nie spełniają obecnie obowiązującego standardu dostępności
WCAG 2.0. Trudno oczekiwać od osoby niewidomej zainteresowania odwiedzinami
w muzeum czy teatrze, jeśli już na wstępie nie będzie mogła ona uzyskać potrzebnych
informacji przez Internet z powodu niedostępności stron tych instytucji. O ile odpowiednio
przygotowane muzeum czy teatr osoba taka może odwiedzić mimo niepoprawnej strony
internetowej, to skorzystanie z zasobów biblioteki cyfrowej z niedostępnym interfejsem jest
całkowicie niemożliwe dla niewidomego czytelnika. To samo odnosi się do komercyjnych
księgarni oferujących audiobooki i e-booki.
Oczywiście nie wszystkie podmioty działające w sferze kultury mają charakter
publiczny nie wszystkie podlegają resortowi kultury i nie wszystkie są zobligowane prawnie
do stosowania standardów dostępności na swoich stronach internetowych. Tym niemniej
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potrzebne są intensywne działania prawne, edukacyjne i promocyjne poprawiające
dostępność internetowych zasobów informacji kulturalnej dla osób z dysfunkcją wzroku.
Rozwiązania technologiczne mające ułatwić osobom z niepełnosprawnością wzroku
dostęp do sztuk wizualnych czekają jeszcze na swą rewolucję. Stosowane dziś rozwiązania
wspierające przedstawione w tym opracowaniu, to niewątpliwie dopiero pierwsze kroki
w otwarciu dostępu do muzeów czy galerii sztuki dla niewidomych zwiedzających.
Największe nadzieje pokładane są w być może już bliskim wynalezieniu taniego, mobilnego
ekranu graficznego pozwalającego na szybkie i łatwe odwzorowywanie dzieł sztuki w formie
uwypuklonej. Drugim kierunkiem technologicznym, który już dziś może znacznie ułatwić
bezwzrokowe poznawanie dzieł sztuki są wydruki z drukarek 3D. Technologia ta jest już na
tyle tania i zaawansowana, że może być z powodzeniem samodzielnie wykorzystywana
w placówkach wystawienniczych.
Bez względu jednak na to czy i jakie nowe rozwiązania technologiczne przyniesie
przyszłość, najważniejszym czynnikiem warunkującym poznanie dzieł sztuk plastycznych
przez niewidomych jest odpowiednie przygotowanie personelu placówek dzieła te
prezentujących. Żadna technologia nie jest obecnie w stanie automatycznie wytworzyć
w świadomości niewidomego zwiedzającego mentalnego obrazu dzieła sztuki bez pomocy
osoby posiadającej doświadczenie w tego rodzaju prezentacji. Aby zdobyć takie
doświadczenie pracownik muzeum czy galerii musi mieć częsty i systematyczny kontakt
z niewidomymi zwiedzającymi. Potrzebnych tu kompetencji nie da się zdobyć poprzez
formalne szkolenia lub organizując sporadyczne ekspozycje zwykle przy wsparciu ekspertów
z organizacji zewnętrznych. Jak wskazują nieliczne na razie przykłady dobrych praktyk
najlepsze rezultaty osiągają te placówki wystawiennicze, gdzie ekspozycje, wycieczki czy
warsztaty dla niewidomych zainteresowanych sztuką, prowadzi systematycznie któryś
z pracowników tej placówki specjalizujący się w udostępnianiu zbiorów osobom z dysfunkcją
wzroku.
Stały kontakt z środowiskiem niewidomych zwiedzających pozwoli też uniknąć
niejednokrotnie zbędnych wydatków na rozwiązania technologiczne, niekoniecznie
pomagające osobom z dysfunkcją wzroku na poznanie dzieł sztuki. Szczególną ostrożność
należy zachować implementując kosztowne rozwiązania z zakresu tyflografiki czyli
uwypuklonych odwzorowań dzieł sztuki. W ostatnich latach, głównie za sprawą organizacji
pozarządowych specjalizujących się w tego typu projektach, znacząco wzrosła liczba
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przedsięwzięć opartych na tych rozwiązaniach. Poznawanie dzieła sztuki przez dotyk jest
niewątpliwie kluczowym doświadczeniem dla osoby niewidomej, ale materiały takie muszą
być bardzo profesjonalnie przygotowane i przed użyciem bezwzględnie poddane
obiektywnym testom wśród przyszłych odbiorców. W polskich realiach etap testowania
materiałów tyflograficznych niemal zawsze jest pomijany. W konsekwencji liczni respondenci
cytowanego wyżej badania przeprowadzonego w tym projekcie stwierdzali, że te grafiki
raczej utrudniały im wyobrażenie sobie dzieła sztuki niż ułatwiały.
Sztuki performatywne są i zapewne nadal będą w dającej się przewidzieć przyszłości
udostępniane osobom z niepełnosprawnością wzroku poprzez audiodeskrypcję. Technologia
ta jest już wysoce zaawansowana i raczej nie należy spodziewać się nowinek technicznych
w tej dziedzinie. Główny problem w tym przypadku to nie słabość technologii jak
w przypadku sztuk plastycznych, lecz relatywnie skromna skala dotychczasowych
zastosowań. Sytuacja idealna to taka, gdzie osoba z dysfunkcją wzroku może zapoznać się
z bieżącą produkcją filmową i teatralną na równi z osobami pełnosprawnymi. Dziś
audiodeskrybowane filmy, przedstawienia i programy TV stanowią jedynie nieznaczny
odsetek oferty dostępnej dla pełnosprawnych widzów.
Wszędzie tam gdzie jest to technicznie możliwe, a więc przede wszystkim w przypadku
audiodeskrybowanych przedstawień teatralnych, operowych czy baletowych warty podjęcia
jest wysiłek uzupełnienia audiodeskrypcji przez teatralne sesje dotykowe, pozwalające
zapoznać się niewidomym widzom przed spektaklem z elementami scenografii, rekwizytami
etc.
W dziedzinie sztuki słowa rewolucja tyfloinformatyczna przyniosła wprawdzie
najbardziej spektakularne rezultaty, tym nie mniej pełny dostęp osób niewidomych do
książek, czasopism, materiałów drukowanych oraz zasobów bibliotecznych, jest jeszcze
daleki od ideału. Oprócz ogólnych barier dostępności, o których była mowa powyżej
czynnikiem, który utrudnia osobom niewidomym pełne wykorzystanie już istniejących
możliwości technologicznych jest fakt, że tylko niewielki procent wydawanych w Polsce
książek ukazuje się w formie audiobooków lub e-booków. Liczba tytułów wydawanych
w postaci elektronicznej rośnie jednak systematycznie, co sprawia, iż można mieć nadzieję,
że w niedalekiej przyszłości wszystkie wydawane książki będą dostępne także w postaci
elektronicznej.
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Wyzwanie technologiczne w dziedzinie dostępu do książek stanowią nadal
wydawnictwa specjalistyczne jak podręczniki do nauki języków obcych, wydawnictwa
zawierające zapis matematyczny, chemiczny lub fizyczny oraz wydawnictwa nutowe.
Publikacje tego rodzaju wymagają nadal żmudnych ręcznych prac udostępniających i nie dają
się czytać przy pomocy istniejącej technologii natychmiast po zakupie, jak e-booki.

6.3 Przemiany

sytuacji

osób

niewidomych

po

1989

roku –

perspektywa ekspertów

Na podstawie przeprowadzonych rozmów z ekspertami można wyróżnić kilka
poziomów przemian o zróżnicowanym znaczeniu. Czasami obszary te zachodzą na siebie i są
od siebie zależne, a czasami nie. Niemniej jednak łączne omówienie ich wszystkich pokazuje,
jak zmieniła się sytuacja niewidomych w ostatnim ćwierćwieczu. Pierwszą sferą przemian
przywoływaną przez ekspertów w wielu rozmowach jest spektrum postaw wobec osób
niewidomych. Często dostrzegano, że przez ostatnie 25 lat nastąpiły zdecydowanie
pozytywne zmiany i zmniejszyła się rola stereotypów, a nastawienie do osób niewidomych
polepszyło się. Jak to ekspresyjnie ujął jeden z informatorów: Po pierwsze, na pewno
nastawienie społeczeństwa się zmieniło i niewidomy to już nie jest ten z harmonią,
w lenonkach i laską pod kościołem, jako osoba żebrząca, bo taki stereotyp występował
wtedy. Jednocześnie wskazywano jednak, że wciąż jeszcze różne uprzedzenia i stereotypy
istnieją. Ten sam informator stwierdził: Mamy dość duży projekt zawodowy (…) i jak my ich
[osoby niewidome – red.] posyłamy potem w różne miejsca do pracy, to ludzie mówią, matko
jedyna, wie pani co, on taki ślepy, ale on jest świetny w tych różnych rzeczach. Bo znowu
myślimy, ślepy, to będzie chodził z białą laską. To już nie te czasy myślenia. Ale też ja się
ludziom nie dziwię, no skąd mają wiedzieć? (…) My ciągle w stereotypach pewnych siedzimy.
Niektórzy eksperci jeszcze wyraźniej akcentowali to, że wciąż istnieją uprzedzenia
i zafałszowane, uproszczone wyobrażenia o niewidomych i postulowali konieczność realizacji
działań edukacyjnych w szkołach oraz kampanii medialnych.
Przemiany postaw wobec niewidomych obejmowały także osoby bliskie, rodzice i inni
członkowie rodzin osób niewidomych. Wcześniej, podobnie jak w przypadku opiekunów
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osób

z innymi

niepełnosprawnościami,

częściej

występowała

emocja

wstydu.

Niepełnosprawność bywała traktowana nawet jako domniemana kara za grzechy
i w konsekwencji członkowie rodziny sami ograniczali obecność niewidomych w przestrzeni
publicznej. Jeden z informatorów, osoba zaangażowana w prace organizacji pozarządowej
działającej na rzecz osób niewidomych, sam będący osobą słabowidzącą i absolwentem
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie przy ulicy Tynieckiej, tak opisał te przemiany: rodzice jakby mają też większą
śmiałość pokazywać swoje dzieci, że to są nasze dzieci, normalne dzieci. Na przykład,
nauczyciele z Tynieckiej opowiadają, że jeszcze 30 lat temu były dzieciaki chowane, po prostu
ukrywane. Teraz tak nie ma, teraz jak ktoś ma niepełnosprawne dziecko, to szuka pomocy na
zewnątrz. A kiedyś bywało tak, że jak ktoś miał niepełnosprawne dziecko, to unikał ludzi.
Drugi poziom, na którym dostrzec można zmiany dotyczy przemian instytucjonalnych,
obserwujemy też w innych podmiotach publicznych. Informatorka zajmująca się pomocą
studentom z niepełnosprawnościami, w tym niewidomym, tak opowiadała o początkach
swojej pracy: Pamiętam, jak zaczynałam, chyba w 1998 roku, i poszłam właśnie na
uniwersytet, kiedy odbywały się egzaminy wstępne – a nie było wtedy jeszcze BON-ów, czyli
biur obsługi niepełnosprawnych i pełnomocników do spraw studentów niepełnosprawnych –
z prośbą o zmianę egzaminów [dla niewidomego kandydata] z pisemnego na ustny.
Zapytałam, czy istnieje taka możliwość i padła odpowiedź od jednego z dziekanów, że jak jest
inteligentny, to sobie poradzi. No a jak sobie poradzi z pisemnym egzaminem, gdzie nie może
wziąć ze sobą lektora? Więc rzeczywiście, i tu mówię o osobach wykształconych, zmieniła się
też wiedza, kto to jest ten niewidomy. I nie mówię tylko o osobach, które nie wiedzą, ale też
o tych, które powinny mieć pojęcie. Przywołany cytat dowodzi, że zmiany na poziomie
społecznym były powiązane ze zmianami instytucjonalnymi. Anegdotka o cynicznym
stosunku dziekana pod koniec XX wieku miała taką wymowę, ponieważ obecnie taka
postawa funkcyjnego pracownika uczelni jest nie do pomyślenia. Nie bez znaczenia w tym
kontekście jest rola specjalnych instytucji powołanych do asystowania osobom z różnymi
niepełnosprawnościami, w tym niewidomym, takie jak biura obsługi niepełnosprawnych na
uczelniach, które uświadamiały pracowników, mobilizowały do określonych działań i dążyły
do zwiększenia dostępności różnych uczelnianych podmiotów.
Zmiany instytucjonalne zachodzące po 1989 roku należy uznać za istotną
i wielowymiarową przestrzeń przekształceń ułatwiających rozwój osobisty i funkcjonowanie
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w społeczeństwie osób niewidomych. W wyniku działań legislacyjnych w 1991 roku
powołany

został

Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

dofinansowujący różne działania na rzecz osób niepełnosprawnych skoncentrowane na
aktywizacji zawodowej i rehabilitacji beneficjentów, ale dofinansowywano w pewnym
stopniu również działania integracyjne i mające charakter aktywizacji kulturowej. W tym
samym roku stworzono również urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
koordynującego i inicjującego działania rządu na rzecz tej grupy. Zadania i sposób
funkcjonowania przywołanych podmiotów centralnych i innych instytucji omówiono bardziej
szczegółowo w raporcie z badań typu desk research przygotowanym również w ramach
niniejszego projektu.
Specjalny przypadek zmian instytucjonalnych polegał na dostosowaniu istniejących
już podmiotów, tak aby zwiększyć ich dostępność dla osób niewidomych. Odbyło się to na
dwa sposoby. Pierwszym było powołanie w ramach istniejących jednostek organizacyjnych
specjalnych komórek mających pomagać osobom niepełnosprawnym. Najlepszym
przykładem takich zmian są przywołane już uczelnie wyższe, gdzie powołano stanowiska
pełnomocników

osób

niepełnosprawnych

i biur

obsługi

osób

niepełnosprawnych

(w przypadku większych uczelni), które mają bezpośredni kontakt z interesariuszami
i pozwalają im pokonać przynajmniej część barier. Na podobnej zasadzie powołano również
stanowiska pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w jednostkach samorządowych,
a nawet w niektórych instytucjach kultury: na przykład w Galerii Sztuki Zachęta jest osoba,
która się nazywa nawet specjalista do spraw dostępności.
Drugi sposób dostosowania istniejących już instytucji do potrzeb osób niewidomych
wiązał się z inicjatywą oddolną. Polegał on na tym, że część pracowników określonej
instytucji dostrzegła w pewnym momencie konieczność działań poszerzających dostępność
danej instytucji dla osób z różnymi potrzebami i zaczyna w tym kierunku działać. Z zebranego
materiału badawczego wynika, że tego typu inicjatywy pojawiały się przede wszystkim
w instytucjach kultury. Najwięcej na ten mówiły informatorki będące pracowniczkami
różnych muzeów. Jedna z nich tak opowiadała o genezie zmiany podejścia do osób
niewidomych i początkach działań systemowych na rzecz dostępności: Mieliśmy taki projekt
„Zobaczyć Niewidzialne”, to był chyba 2008 rok. To był bardzo duży projekt ze szkołą na
Tynieckiej, z którą współpracowaliśmy. Przede wszystkim dostaliśmy olbrzymie wsparcie od
pedagogów z tej szkoły, bo myśmy dopiero zaczynali działać w tym zakresie i nie wiedzieliśmy
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w ogóle jak to zrobić, czym to jeść, w którą stronę się odwrócić. Fantastyczny projekt,
mnóstwo osób wtedy do nas przyszło. (…) Nie wiem skąd wziął się pomysł. Czy pomysł
wyszedł ze szkoły z Tynieckiej, czy tutaj od nas. Jeździmy na różnego rodzaju konferencje,
spotkania i po prostu z rozmów przy kawie to się urodziło. Ale to nam pociągnęło kolejne
działania. I od tego projektu zaczęliśmy myśleć już bardziej strukturalnie, jak wprowadzić
zmiany. Pierwszą zmianą było umieszczenie w broszurze i na broszurze, którą mamy dla
nauczycieli wyróżnienia zajęć, które są bardziej przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością
wzroku. Ale w pewnym momencie sobie uświadomiliśmy, że to jest tylko jedna grupa tak
naprawdę, mamy mnóstwo grup niepełnosprawności, one są sprzężone, im głębiej
wchodziliśmy w temat, tym nagle oczy nam się zaczęły otwierać.
W przywołanej wypowiedzi dostrzec można kwestię pojawienia się odpowiedniego
klimatu w instytucjach kultury dla działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami.
Informatorka stwierdza, że jeździ na różnego rodzaju konferencje, spotkania i po prostu
z rozmów przy kawie to się urodziło. Świadczy to o tym, że w środowisku edukatorów
pracujących w instytucjach kultury zaczęło się w pewnym momencie zastanawiać, co zrobić,
aby instytucje stały się bardziej dostępne dla różnych osób. Wprost taką tezę sformułowała
inna respondentka stwierdzając, że jakieś 6, 8 lat temu zaczęło się więcej dziać i zaczęły nagle
powstawać różne projekty aktywizujące osoby niewidome. W wypowiedziach informatorów
znaleźć można dwa czynniki, które można uznać za wyjaśnienie pojawienia się tego klimatu.
Pierwszym jest ogólniejszy trend w muzealnictwie i zarządzaniu instytucjami kultury, który
wraz z intensywniejszą współpracą z placówkami zagranicznymi zyskuje na popularności
w Polsce. Polega on na czynieniu z instytucji kultury miejsc jak najbardziej przyjaznym
użytkownikom. Ze świątyń sztuki przekształcają się w miejsca spędzania wolnego czasu,
gdzie niejako przy okazji można obcować ze sztuką. Oto charakterystyka tych szerszych
przemian sprzyjających otwartości na potrzeby niewidomych dokonana przez jedną
z ekspertek: Zmienia się zupełnie w ogóle podejście do muzealnictwa i co za tym idzie, też
przyjmowanie takich grup zagrożonych wykluczeniem. Bardzo mi się podobał tytuł wystawy
w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska: „Prosimy dotykać eksponatów”. Przewrotnie
skonstruowany tytuł. My też coś podobnego stosujemy. (…) Muzeum przestało być już
świątynią sztuki, w której eksponat jest zamknięty z gablocie, należy założyć kapcie i, broń
Boże, nie dotykać i nie odzywać się. Tylko my już bardziej, mam wrażenie, nawet w Polsce,
przechodzimy do takiego rozumienia muzeum, że osoba, która przychodzi do muzeum nie jest
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gościem, tylko uczestnikiem. Już mówi się o nim, jako o uczestniku. Czyli już jakby łamiemy tą
barierę bierności zwiedzającego, tylko zapraszamy go do aktywnego uczestnictwa. Przodują
w tym oczywiście muzea sztuki, one mają najłatwiej, najłatwiej im jakby wciągnąć widza
w taką interakcję (…)uczestnictwo polega na tym, że jakby to nie muzealnik daje jedyną
słuszną wykładnię, na przykład interpretację jakiegoś dzieła, czy zdarzenia, tylko daje pole do
jakiegoś zastanowienia się, dodania czegoś od siebie. Czasami są to bardzo proste metody, to
znaczy zostawienie pustej tablicy na wystawie i takie zachęcenie do dopisania czegoś od
siebie. W kontekście tego opracowania ważne jest, aby nie stracić z pola widzenia, że
omówione zmiany paradygmatu myślenia o instytucjach kultury – bo rzecz nie dotyczy tylko
muzeów, ale analogiczne trendy odnaleźć można na przykład w bibliotekach – zakładają
intensyfikację działań na rzecz dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, jak na
przykład z dysfunkcją wzroku.
Drugi czynnikiem, który w świetle zebranych materiałów przyczynił się do powstania
warunków sprzyjających działaniom na rzecz osób niewidomych (i szerzej, osób
z niepełnosprawnościami) w instytucjach kultury wiąże się ze wzrostem znaczenia
konkursów grantowych w finansowaniu działalności kulturalnej. Konkursy grantowe stały się
istotnym sposobem rozdysponowywania środków po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, ponieważ w wyniku akcesji zwiększyła się znacznie liczba dostępnych do
uzyskania funduszy. Ponadto obowiązujące w Unii Europejskiej standardy zostały
zaadoptowane przez różnych krajowych dysponentów środków na politykę kulturalną. Taki
model finansowania umożliwia transparentne rozdysponowane środków oraz pozwala na
precyzyjny wybór i kontrolę wspieranych działań. Z punktu widzenia omawianych tu
zagadnień istotne jest to, że mechanizm konkursowy umożliwia przyznanie premii
i przypisanie określonej liczby punktów projektom inkluzywnym, które uwzględniają
potrzeby różnych grup ze specjalnymi potrzebami, nawet jeśli nie są one głównymi
beneficjentami. Dla przykładu projekt dotyczący wsparcia rozbudowy dowolnej placówki
muzealnej mógł otrzymać większą liczbę punktów w konkursie grantowym, jeżeli
uwzględnione były potrzeby z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki takim rozwiązaniom
zwiększała się świadomość sytuacji osób z dysfunkcjami sensorycznymi wśród animatorów
i osób zarządzających instytucji kultury. Co więcej, system grantowy pozwalał jednocześnie
uzyskać środki na realizację zmian. Dzięki temu z pozyskanych w ramach konkursów środków
w wielu instytucjach kultury możliwe stało się między innymi: wyeliminowanie części barier
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architektonicznych, „obrajlowanie” muzeów, stworzenie audiodeskrypcji wystaw, stworzenie
wypukłych map i kopii dzieł sztuki okazywanych niewidomym do oglądania dotykowego,
zwiększenie księgozbiorów książki mówionej, zakup urządzeń do czytania książek,
przeszkolenie personelu pod względem obsługi widzów ze specjalnymi potrzebami,
organizację warsztatów i zwiedzania dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku.
Niemniej jednak we wnioskach z badań typu desk research wskazano również na
istotną wadę systemu konkursowego: „Jednocześnie popularyzacja modelu finansowania
działań społeczno-kulturowych w postaci konkursów grantowych na projekty społeczne
skutkuje swoistą akcyjnością – jednorazowością i krótkoterminowością działań. System ten
polega na tym, że jakaś organizacja pozarządowa lub inny podmiot otrzymuje wsparcie na
konkretne, jednorazowe przedsięwzięcie albo trwający najczęściej rok albo dwa projekt i po
tym okresie realizowane zadania zostają zawieszone”302. W świetle omawianych tu danych
zebranych w ramach wywiadów jakościowych na kwestię akcyjności i krótkotrwałości
realizowanych projektów należy spojrzeć inaczej. Okazuje się bowiem, że nawet pojedyncze
projekty, w wyniku których nie pozostają żadne elementy trwałe (np. audiodeskrypcja danej
wystawy), mogą być impulsem do uświadomienia wagi określonych rozwiązań, który inicjuje
bardziej systemowe działania. Najlepszym potwierdzeniem takiej uwrażliwiającej funkcji
konkursów grantowych jest przytoczona już wypowiedź

pracowniczki muzeów

opowiadającej o tym, że myślenie o miejscu osób niewidomych w muzeum i wprowadzenie
systemowych zmian rozpoczęło się od jednego projektu. Zostały po nim nie tylko opisane
wybrane dzieła sztuki, ale też mniej uchwytne zmiany postaw wśród pracowników muzeum.
Kiedy informatorka opisywała ogromne znaczenie jednego projektu, zadane zostało jej
pytanie: „Czy można powiedzieć, że ze względu na działania dla niewidomych w pani
placówce jest era przed projektem i po projekcie?” na które odpowiedziała: Tak, poszła taka
fala i ona sobie cały czas trwa. My ją cały czas podtrzymujemy, no robimy kolejne projekty,
dokładamy kolejne działania. (…) Projekt dużo zmienił i przełamał nasz myślenie, bo się nagle
okazało, że to to jest również nasza publiczność ze specyficznymi potrzebami, na które
musimy odpowiedzieć (…)Tak, ten projekt „Zobaczyć Niewidzialne” bardzo dużo zmienił,
naprawdę.
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F. Czech, Raport z badań typu desk research na temat instytucjonalno-organizacyjnych uwarunkowań
uczestnictwa w kulturze osób niewidomych, Kraków 2015, s. 93.

293

Ogromne znaczenie konkursów grantowych na realizację projektów w zakresie
animacji kulturowej i działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami można sobie
uświadomić jedynie wtedy, kiedy zda się sprawę, że realizują je nie tylko instytucje należące
do sektora publicznego, takie jak państwowe i samorządowe instytucje kultury czy placówki
oświatowe. Pieniądze zewnętrzne pozyskiwane w ramach grantów największe znaczenie
mają dla trzeciego sektora – organizacji i fundacji, które są pozbawione stałego dopływu
środków w postaci dotacji i subwencji budżetowych. Jak to ujął jeden z rozmówców, który
działa w trzecim sektorze: No chyba tak ogólnie wiadomo, że najwięcej się uzyskuje
z grantów.

Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niewidomych oraz
w sferze kultury i sztuki, eksperci dostrzegli szereg zmian, które nastąpiły w ostatnim
ćwierćwieczu. Pierwszą jest ogromny wzrost liczby organizacji pozarządowych po 1989 roku.
Trudno jest podać precyzyjne liczby, ale eksperci zgodnie twierdzili, że wzrosła zarówno
ogólna liczba organizacji pozarządowych, jak i tych których działania koncentrują się na
potrzebach osób niewidomych. W wypowiedziach ekspertów znaleźć można dwa powody
powstawania nowych organizacji pozarządowych koncentrujących się na potrzebach osób
niewidomych. Pierwszym są sugestie, że Polski Związek Niewidomych będący jedyną
rozpoznawaną przez państwo organizacją reprezentującą to środowisko w okresie Polski
Rzeczypospolitej Ludowej nie dostosował się do nowej sytuacji, stał się organizacją
skostniałą, która skupia prawie wyłącznie osoby starsze. Trzeba jednak zaznaczyć, że nikt nie
wystąpił z otwartą krytyką tej organizacji. Raczej delikatnie sugerowano potrzebę zmiany.
Mówiąc o tej zmianie jeden z informatorów stwierdził: kiedyś takim magnesem, którzy
przyciągał do Polskiego Związku Niewidomych była tak zwana legitymacja PZN i ta
legitymacja dawała bezpłatne poruszanie się w komunikacji miejskiej. W tej chwili biała
legitymacja osoby niepełnosprawnej wyeliminowała legitymację PZN, ona już nie ma tego
znaczenia. Pozostały składki i teraz świadomość ludzi młodych jest taka, że, (…)75% członków
PZN jest powyżej 60 roku życia, to co ja z tego będę miał? Jako drugi powód powstawania
nowych organizacji eksperci wskazywali przekonanie, że małe, lokalne organizacje mogłyby
lepiej odpowiedzieć na specyficzne potrzeby precyzyjnie określonych grup takich jak na
przykład niewidomi uczniowie czy absolwenci szkół specjalnych. Do tej grupy można zaliczyć
też organizacje pozarządowe zakładane przy placówkach dydaktycznych (na przykład przez
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grupę pracowników i rodziców) w celu zdobywania dodatkowych środków na kształcenie ze
źródeł nie dostępnych dla placówek dydaktycznych.
Mimo powstania wielu organizacji PZN wciąż pozostaje największą instytucją
zrzeszającą osoby z dysfunkcjami wzroku, która posiada oddziały we wszystkich powiatach.
Mimo osłabnięcia jego pozycji i w związku z odpływem części członków i pojawieniem się
licznych nowych organizacji, PZN wciąż odgrywa szczególną rolę w środowisku osób
niewidomych. Jak zauważył informator zorientowany w problemach działania PZN: Polski
Związek Niewidomych jest organizacją, która reprezentuje na zewnątrz i jak gdyby, poza tym
znowu przez ilość tych organizacji, które się namnożyły ludzie mają takie mylne, jak gdyby
złudne myślenie, wrażenie, że ja już jestem w organizacji dla niewidomych, więc ktoś mnie
reprezentuje. Nie jest to prawdą, bo powiedzmy stowarzyszenie X ma znikomą moc działania
na terenie województwa. Co ja mogę zrobić jako stowarzyszenie? Tymczasem Polski Związek
Niewidomych rzeczywiście jest ciałem opiniotwórczym, jest zapraszane w wiele miejsc[jako]
reprezentacja niewidomych i w związku z tym rzeczywiście ma swój głos. I jest silnym głosem
osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie w niektórych rozmowach wyczuć można – choć nie są one formułowane
wprost – pewne napięcia między poszczególnymi organizacjami trzeciego sektora
działającymi na rzecz niewidomych. Wiążę się z tym problem koordynacji działań na rzecz
środowiska, nie zawsze sprawnego przepływu informacji i nawet pewnej konkurencji między
poszczególnymi organizacjami. Wysyp jednostek, stowarzyszeń, fundacji jest ogromny.
Myślę, że nikt jeszcze nie widzi skali problemu, o której my w tej chwili mówimy. Myślę, że
wszyscy działamy w oderwaniu od siebie. My się wszyscy znamy w pewnym sensie, ale, jakby
to powiedzieć, jest pewne współzawodnictwo. Przywołane w wypowiedzi eksperta
współzawodnictwo dotyczy pozyskania grantów i nawet przyciągnięcia członków oraz
sponsorów. Potwierdza to następujący cytat: Osób, które powołują organizacje
pozarządowe, jest mnóstwo. Jest tak ogromna ilość organizacji pozarządowych… Chce pan
powołać organizację pozarządową? Bardzo proszę. Skrzykuje pan 15 kolegów i możemy
powołać i w tym momencie tych organizacji jest tak dużo. Potem każda z tych organizacji
pisze. I teraz pan będąc sponsorem codziennie otrzymuje jeden, a w miesiącu tyle listów,
które piszą: „pomóż mi”. I teraz: kogo wybrać, komu pomóc, kto jest na tej liście rzeczywiście
działającym, kto tylko stara się w ten sposób zarobić…
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Stosunkowo niewiele istniejących organizacji pozarządowych koncentruje się na
aktywizacji kulturowej osób niewidomych. Większość stowarzyszeń i fundacji działających na
rzecz osób z dysfunkcjami wzroku stara się pomóc w zakresie edukacji, pomocy socjalnej,
rehabilitacji i integracji. Działania w sferze kultury mają znaczenie o tyle, o ile są powiązane
z integracją

i edukacją.

Najczęściej

przyjmują

charakter

przygotowania

wyjazdów

krajoznawczych połączonych ze zwiedzaniem miejsc istotnych dla dziedzictwa kulturowego,
bądź wyjść do instytucji kultury, takich jak teatry czy muzea. Tylko nieliczne stowarzyszenia
promują aktywne uczestnictwo osób niewidomych w kulturze. Nie ma tu więc analogii do
sytuacji w środowisku osób z dysfunkcjami słuchu, w którym na początku XXI wieku zaczęły
powstawać liczne organizacje działające w sferze kultury odwołujące się do idei kultury
Głuchych303. Pytani o te różnice eksperci wskazywali, że inna sytuacja wynika ze specyfiki
niepełnosprawności. Niewidomi nie tworzą odrębnego języka, takiego jak Polski Język
Migowy, i dlatego uczestniczą znacznie częściej w kulturze głównego nurtu, także aktywnie,
zwłaszcza jako muzycy. Największe znaczenie mają w ich przypadku technologie pozwalające
przekroczyć bariery percepcji wizualnej.
Przywołana kwestia technologii stanowi kolejną przestrzeń zmian. Wielokrotnie
w trakcie rozmów eksperci podkreślali, jak wiele w życiu osób niewidomych i ich dostępie do
dóbr kultury zmieniło się w ostatnich latach dzięki rozwojowi technologii. Osoby niewidome
bardzo skorzystały na rozwoju ogólnodostępnych rozwiązań technologicznych, w tym
zwłaszcza na rozwoju technologii informatycznych.

Jeden z informatorów – działacz

organizacji pozarządowej i jednocześnie osoba niewidoma – tak opisywał nowe możliwości:
dzięki mediom społecznościowym, internetowi, dzięki IT w ogóle, jeśli chodzi o pewne aspekty
typu komunikacja czy dostęp do dóbr multimedialnych, to bariery będzie powoli, moim
zdaniem, zanikać. Nie będzie różnicy kiedy ja z kimś gadam przez Facebooka na przykład, czy
to jest osoba niewidoma. Mogę być niepełnosprawnym wzrokowo, tego nawet już się nie
odczuwa. No z Facebooka korzystają osoby niewidome i to bardzo ułatwia życie. To jest
dobre, bo to nawet jak osoba siedzi w domu, to ma kontakt ze światem poprzez media
elektroniczne. Dzięki internetowi i coraz powszechniejszym programom do czytania tekstu
można nie tylko załatwić wiele formalności urzędowych, skomunikować się ze znajomymi,
sprawdzić wiadomości, ale też znaleźć książki (w formie ebooków, ale i plików
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Zob. F. Czech, E. Wiącek, Kultura Głuchych, „Znak”, październik 2014, nr 713.
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odczytywanych przez specjalne programy), pliki muzyczne, filmy i opisy wystaw oraz
wydarzeń kulturalnych. Zakres technologii pomocnych dla osób z niepełnosprawnością
wzroku jest znacznie szerszy niż internet. Przykładem może być rozwijająca się ostatnio
intensywnie technologia druku 3D, która według respondentów bardzo się przydaje przy
produkcji replik cennych eksponatów do okazywania dotykowego: Teraz mamy drukarki 3D.
(…) Na przykład biżuterię można przecież spokojnie wykonać w 3D i (…) odwzorować różnego
rodzaju elementy, które osoby niewidome mogłyby dotknąć.
Mówiąc o przemianach technologicznych można dodać, że niektóre zdobywające
ostatnio popularność rozwiązania technologiczne sytuację osób niewidomych utrudniają.
Jako takie ekspert

osoba niewidoma wskazał smartfony na których nie ma wyraźnie

wyczuwalnych klawiszy. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, w znacznej części wywiadów
przewijało się stwierdzenie, że postęp technologiczny pozwolił zniwelować wiele barier
utrudniających funkcjonowanie osobom niewidomym i korzystanie z dóbr kultury. Takie
spostrzeżenie jest tym bardziej uprawnione, jeżeli oprócz rozwoju ogólnodostępnych
technologii wziąć pod uwagę, że pojawiło się wiele rozwiązań technologicznych
zrealizowanych przede wszystkim z myślą o osobach niewidzących. Zaliczyć do tej grupy
można chociażby odtwarzacze książek dla niewidomych (tzw. czytaki), specjalne
oprogramowanie umożliwiające korzystanie z komputera i analogiczne aplikacje na telefony
komórkowe. Więcej na ten temat można przeczytać w odrębnym opracowaniu
przygotowanym w ramach niniejszego projektu. W tym miejscu warto tylko zaznaczyć, że
tego rodzaju technologie – wedle informacji uzyskanych od respondentów – znajdują
wykorzystanie nie tylko przy indywidualnym korzystaniu z dóbr kultury, ale też
w instytucjach kultury, gdzie np. audiodeskrypcja wystawy czy danego eksponatu może być
pobrana na prywatny telefon i zapamiętana. Podsumowując aspekt techniczny słowami
jednego z informatorów: Jedno jest bezdyskusyjne. Postęp technologiczny, który w gruncie
rzeczy warunkuje zwiększenie intensywności tego uczestnictwa, dokonuje się. I nie byłoby
audiodeskrypcji, gdyby nie ten postęp technologiczny. Nie byłoby uczestnictwa, gdyby nie
programy komputerowe, które dają możliwość buszowania już również i w internecie czy
ściągania różnego rodzaju aplikacji, które dają możliwość osobom niewidomym
przemieszczania się też w Wirtualnym Krakowie, sczytywania różnego rodzaju informacji
kulturalnych, które w Sieci są zamieszczane.
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Wszystkie przywołane powyżej przemiany – osłabnięcie negatywnych stereotypów,
przemiany postaw opiekunów, zmiany instytucjonalne oraz w trzecim sektorze i wreszcie
nowe rozwiązania technologiczne – przyczyniły się do jeszcze jednej zmiany, o której mówili
informatorzy. Dotyczyła ona postaw i wzorów zachowań samych osób niewidomych, które
uznane zostały a osoby coraz bardziej samodzielne i aktywne w życiu społeczno-kulturalnym.
Jednym ze wskaźników tej samodzielności według respondentów jest to, że osoby
niewidome coraz częściej studiują. Pracownica Biura Obsługi Niepełnosprawnych na jednej
z uczelni mówiąc o rosnącej asertywności i samodzielności niewidomych studentów
przywołała taki przykład: Chłopak niewidomy, który jest teraz na filologii romańskiej, jest
przepięknym przykładem na to, jak można z osoby, która przyszła i po integracji nie bardzo
wiedziała, gdzie jest prawa i gdzie lewa strona, jak on się fantastycznie rozwinął, jako on
pojechał na Erasmusa sam, wrócił, opowiadał. On daje świadectwo tego, nie bójcie się,
przyjdźcie, studiujcie, dacie sobie radę. I największą chyba satysfakcją jest, kiedy oni
przychodzą i mówią, proszę pani, w czym my możemy pani pomóc? Ja mówię, kurczę, to się
role odwróciły. W tym miejscu warto zaznaczyć, że okres studiowania nie jest tylko czasem
zdobywania wiedzy i podnoszenia kompetencji (jeśli chodzi o taką branżę zawodową, to jest
coraz większa otwartość, ona też niestety wynika z tej techniki, z postępu technicznego, nie
ma już 7, czy 8 zawodów, które były dawniej zarezerwowane tylko dla niewidomych,
a niewidomy może być na przykład nauczycielem akademickim, może być w ogóle
nauczycielem. Może pracować w biurze, może pracować na komputerze, to nie jest już jakaś
abstrakcja), ale też czasem wzmożonego życia kulturalnego i formowania się wzorów
uczestnictwa w kulturze.
Mówiąc

o wzorach

uczestnictwa

w kulturze,

należy

zaznaczyć,

że

jeden

z informatorów uznał, iż rosnąca samodzielność niewidomych wraz z możliwościami, które
daje technika (zwłaszcza internet) doprowadziła do znacznego wzrostu postaw
indywidualistycznych i mniejszą identyfikacją ze środowiskiem oraz placówką dydaktyczną.
Obserwację tę potwierdza również inny respondent w następującej wypowiedzi:
W Internecie jest coraz więcej aktywnych niepełnosprawnych. I ponieważ też udoskonalają
się techniki edukacyjne, to niewidomi już nie muszą tylko uczyć się w ośrodkach, ale mogą iść
do integracyjnych szkół. Jest łatwiej, w sensie, są jakieś światła udźwiękowione, są
przełamane te bariery architektoniczne, więc samodzielnie można wychodzić. Jednocześnie
jednak, wraz z takimi zmianami wzorów zachowań, zmienia się profil uczestnictwa
298

w kulturze. Kilku informatorów zwróciło uwagę na olbrzymią rolę placówek edukacyjnych
w promocji uczestnictwa zbiorowego, aktywnego i korzystającego z dorobku instytucji
kultury. Wskazywali, że w dalszym ciągu znacznie prościej jest zorganizować wyjście grupowe
z opiekunami do muzeum lub teatru i osoby kończące edukację znacznie rzadziej (także
z braku czasu) korzystają z tego rodzaju form uczestnictwa w kulturze.
Oto fragment wypowiedzi jednego z informatorów potwierdzający taki stan rzeczy:
największą naszą bolączką (…) jest dotarcie do osób, które mają niepełnosprawność wzroku,
tych, które już wyszły poza system nauczania, to jest najgorsza grupa w ogóle, jeżeli chodzi
o niepełnosprawności. Najgorzej jest dotrzeć do dorosłych niepełnosprawnych osób, (…) żeby
ich ściągnąć tutaj do muzeum, żeby oni byli uczestnikami w kulturze. Nie mam pojęcia jak to
zrobić, (…) staramy się [trafiać]do ośrodków różnych, ale z drugiej strony, jeżeli oni nie są
w stowarzyszeniu, nie mają ochoty jakoś bardziej, bliżej właśnie się grupować, to znowu
mamy problem. Naprawdę nie wiemy, jak to zrobić. Bo najchętniej byśmy właśnie,
oczywiście, że jak są projekty, no to dobrze, no to weźmy właśnie jakieś stowarzyszenie, jakiś
dom pomocy, jakąś szkołę, ale to znowu jest jakaś instytucja, z którą współpracujemy, a my
chcemy indywidualnych ludzi. I nie wiem jak to zrobić. To samo zagadnienie od innej strony
ujęła inna ekspertka – pracownica organizacji pozarządowej, sama będąca osobą niewidomą:
Czemu ludzie nie chodzą na przykład do muzeów po szkole? Jak się idzie z grupą, to
przewodnik wie, zdejmuje te sznurki i się dotyka, i mam. A jeżeli się chodzi samemu, to
w każdej sali trzeba mówić, że tu jestem osobą niewidomą i czy coś tam mogę dotknąć. I jest
to też pewien rodzaj dyskomfortu. Jak widać, ukończenie szkoły i słaby kontakt ze
społecznością osób niewidomych w wieku dorosłym wpływa na uczestnictwo w kulturze,
zwłaszcza na kontakt z jego zinstytucjonalizowaną formą. Nie należy przez to automatycznie
rozumieć, że mamy do czynienia z mniejszą intensywnością uczestnictwa w kulturze osób
niewidomych, którzy ukończyli placówki oświatowe. Na podstawie materiałów zebranych
w wywiadach trudno wyciągać precyzyjne wnioski na temat różnych wskaźników
dotyczących zarówno biernego, jak i czynnego uczestnictwa osób niewidomych w kulturze.
Na pewno jednak dla osób niewidomych, zwłaszcza tych dorosłych istotne jest, jak wynika
z informacji uzyskanych od ekspertki – pracownicy biblioteki, kontakt z książką czytaną,
audiobookami. Znaczną rolę odgrywa też muzyka i radio. W świetle przywołanych wcześniej
informacji jesteśmy jednak przede wszystkim świadkami postępującej indywidualizacji
i digitalizacji tego uczestnictwa, zwłaszcza wśród młodego pokolenia osób niewidomych,
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których uczestnictwo w kulturze zapośredniczone jest w dużej mierze przez komputer.
Podsumowując można więc powiedzieć, że trendy zmian wzorów uczestnictwa w kulturze są
podobne do tych, które obserwuje się wśród osób widzących.

6.4 Aktualne bariery uczestnictwa w kulturze

Z poprzedniej części mającej charakter historycznej rekonstrukcji przemian
uwarunkowań uczestnictwa osób niewidomych w kulturze wywnioskować można, że po
1989 roku bardzo wiele zmieniło się na korzyść. Niemniej jednak nie oznacza to, że
osiągnięty już został stan optymalny i osoby niewidome nie mają żadnych barier
utrudniających korzystanie – zarówno bierne jak i czynne – z szerokiego wachlarza dóbr
kulturowych. Celem tej części opracowania jest omówienie kluczowych przeszkód
niepozwalających w pełni uczestniczyć w życiu społeczno-kulturowym, które zostały
wskazane przez ekspertów w trakcie wywiadów. Pierwszą kwestią, która uderza przy analizie
zebranego materiału, jest to, że najczęściej wskazywano na problemy, które można uznać za
powszechne, a nie specyficzne dla sytuacji osób niewidomych.
Najczęściej wskazywanym problemem zwiększenia dostępności kultury dla osób
niewidomych był brak pieniędzy. Mówiono o nim w różnych kontekstach. Po pierwsze, osoby
niewidome nie stać na bilety wstępu do różnych instytucji kultury: Byłam teraz w Warszawie
w teatrze, i proszę mi wierzyć, że naprawdę trzeba być dobrze sytuowaną osobą, żeby pójść
do teatru. Nieważne, czy on ma audiodeskrypcję, czy nie ma, ale trzeba najpierw zapłacić [za]
bilet, który trzeba mieć, żeby wejść. Sfera finansowa, nie oszukujmy się, ma ogromne
znaczenie. W tym kontekście opisywano problemy finansowe osób niewidomych, które
mimo wszelkich zmian nie mają na rynku pracy takich samych szans jak inni. Wskazywano
też, że zmniejszyły się dotacje PFRON na dofinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych i na
dofinansowanie do zakupu tak potrzebnego dla niewidomych komputera. Drugi kontekst
dotyczył organizacji pozarządowych, które również borykają się z problemami finansowymi.
No wie pan, większość organizacji się obawia, te wielkie może nie, ale większość obawia się,
czy znajdzie środki, aby podtrzymać działalność. Trzeba ciągle szukać. Inny respondent
działający w trzecim sektorze dodał: Jest w tej chwili bardzo ciężko. Ilość organizacji, która
występuje o dofinansowanie powoduje, że ten tort jest do podziału dla wielu, więc jest
troszkę trudniej. Trzeci kontekst, w jakim mówiono o problemach finansowych dotyczył
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instytucji kultury i placówek edukacyjnych. Wskazywano, że zwłaszcza mniejsze placówki, te
finansowane z pieniędzy samorządowych, borykają się z problemami tej natury, które
uniemożliwiają dostosowanie zbiorów do potrzeb odbiorców ze szczególnymi potrzebami.

Drugą często wymienianą przeszkodą są utrudnienia biurokratyczne wynikające
z niejasności, niedostosowania do potrzeb i zbytniego skomplikowania przepisów prawnych.
Jest więc to znowu problem nie specyficzny dla sytuacji osób niewidomych i organizacji
działających na ich rzecz. Podobnie jak w przypadku trudności finansowych eksperci
wskazywali, że przeszkody biurokratyczne dotyczą zarówno jednostek, jak i organizacji
pozarządowych i instytucji kultury. Wskazywano na brak elastyczności urzędników, którzy
nawet jeśli mają dobre chęci, to są ograniczeni przepisami: Teraz wszyscy choćby chcieli,
niestety zasłaniają…, znaczy, nie zasłaniają się, znaczy, no w pewnym sensie zasłaniają się
przepisami, urzędem skarbowym. Na przykład dyrektor chce pomóc, ale wiążą go trochę
przepisy związane z tym, że tej zniżki nie może udzielić. Wskazywano, że chcąc aktywizować
kulturowo osoby niewidome, trzeba naginać przepisy i działania o charakterze kulturowym
przedstawiać jako zwiększanie kompetencji, bo w innym przypadku mniejsza staje się szansa
na uzyskanie dofinansowanie. Niestety, wszelka dotacja i inne rzeczy, które przychodzą
z ministerstwa, są wyraźne napisane na sferę dydaktyczną. Trochę niestety sfera kultury jest
wykluczona z działań, na które my możemy dać jakieś wsparcie. Jeżeli wspieramy udział
w jakimś wydarzeniu artystycznym, warsztatach, to jest zawsze tak trochę zawoalowane, że
potrzebne do umiejętności przyszłych zawodowych, czy tego typu rzeczy. Pojawiły się nawet
głosy, że rozwiązania, które z założenia miały być nowatorskie i usprawnić działanie, mogą
utrudnić działanie na rzecz dostępu do kultury osób niewidomych: w tym momencie tu jest
ten ogromny problem, że jeżeli mamy starsze osoby, które są cudowne, wspaniałe, chcą, ale
teraz idąc do urzędu każdy powie nie da sobie rady, bo urząd miasta Krakowa w tej chwili już
nie przyjmuje dokumentów papierowych, tylko trzeba zrobić to przez system typu Navicus (…)
Gdzie pan teraz znajdzie instytucję, która przyjmie Panu wniosek napisany odręcznie? A jeżeli
pan spojrzy, zapyta mnie ile kół [najmniejszych jednostek PZN] ma komputery? To odpowiem
panu, że może połowa. Ogólnie rzecz biorąc, mimo tego że kwestia barier biurokratycznych
pojawiała się w wielu wywiadach, to po analizie poszczególnych wypowiedzi można odnieść
wrażenie, że miały one charakter bardzo ogólnikowy. Miały one wiele cech narzekania na
konieczność wypełniania znacznej liczby skomplikowanych dokumentów. Jednak nikt
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w zasadzie nie wskazał żadnych konkretnych przepisów, które należałoby zmienić, aby
zwiększyć dostępność uczestnictwa w kulturze osób niewidomych. Nie zaproponowano
żadnych konkretnych zmian aktów prawnych, które zmniejszyłyby bariery biurokratyczne.

W świetle informacji o powyżej omówionych dwóch rodzajach barier – finansowych
i biurokratycznych – nie dziwi dające się zauważyć ogólne przekonanie informatorów, że
zwiększenie nakładów finansowych pozwalające na powiększenie skali aktualnie
podejmowanych działań pozwoliłoby na wyeliminowani istniejących barier. Słowem,
z szeregu wypowiedzi odczytać można przekonanie, że istnieje świadomość oraz dobre
pomysły i nawet praktyki i tylko wystarczy je szerzej zastosować. Na przykład, jak zaznaczono
w poprzedniej części raportu, mówi się o tym, jak wiele zmieniło się po 1989 roku jeżeli
chodzi o postawy wobec osób niepełnosprawnych, ich akceptację i świadomość potrzeb. Ale
jednocześnie eksperci wskazywali, że w tej sferze zostało jeszcze bardzo dużo do zrobienia,
zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Jak to ujęła informatorka Absolutnie uważam, że
najwięcej zmieniło się jeżeli chodzi o nastawienie mentalne. Po prostu gdzieś uznaliśmy, że
przecież te osoby mają takie same dokładnie prawa, jak każdy z nas. Ale, no widzi Pan,
mówimy o dostępności, a mamy problem, że ktoś wchodzi z psem do restauracji [odwołanie
do nagłośnionej w mediach na początku 2016 roku sprawy dotyczącej niewidomej kobiety,
która nie została wpuszczona do restauracji z psem-przewodnikiem i sąd oddalił jej pozew –
F.C]. No więc są pewne rzeczy do zrobienia. Mentalnie na pewno zmienili się, na pewno
inaczej myślimy o osobach z niepełnosprawnością. Chociaż ja przed spotkaniem z panem,
miałam spotkanie z paniami z jednej z uczelni prywatnej, no i tam niestety, niektórzy są
jeszcze na poziomie myślenia, że głuchy czy niewidomy nie powinni studiować. Nie widzą ich
na studiach. W podobny sposób mówiono o barierach architektonicznych. Z jednej strony
wskazywano, że bardzo wiele zrobiono i że stosowane są – także w Polsce – różne dobre
rozwiązania, a z drugiej zdaniem wielu badanych bariery architektoniczne stanowią wciąż
największą przeszkodę w swobodnym korzystaniu z atrakcji oferowanych przez instytucje
kultury, do których trzeba dotrzeć i w których siedzibach często też nie jest łatwo się
poruszać. Zwracano uwagę, że bariery architektoniczne dotyczą zwłaszcza mniejszych
instytucji kultury.
Dostępność budynków, to jest pierwsza bariera, bariera architektoniczna. Jasne, że
muzeum stara się i zdobywa nagrody w tej dostępności, mamy windy, mamy podjazdy,
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drukujemy przewodniki, mamy audiodeskrypcje, ale to ciągle jest za mało, ponieważ na
przykład dotarcie do nas jest bardzo trudne. Nawet jak budynek jest dostosowany, to dotrzeć
do tego budynku, bo na przykład nie ma parkingu, czy na przykład nie ma linii na chodniku,
które pozwalają prowadzić laskę.

Ograniczenia dostępności nie pojawiają się jedynie w miejscach, które od dawna nie
były rewitalizowane i nie zawierają rozwiązań przyjaznych niewidomym z tego względu, że
kiedy były projektowane i budowane, nie brane były pod uwagę potrzeby tej grupy osób.
Czasami obiekty nowe uwzględniają tylko selektywnie potrzeby niewidomych i rozwiązania
ułatwiające dostępność mają charakter fragmentaryczny, niekonsekwentny. Wracamy – jak
mówi jedna z ekspertek – do potrzeby takiego projektowania uniwersalnego, żeby każdy
mógł z tego skorzystać. Ja w zeszłym tygodniu byłam w Muzeum Żydów Polskich
w Warszawie i oczywiście, to już zboczenie zawodowe, zaczęłam też patrzeć pod kątem tego,
jak to tam jest. Powiększanie, i te wszystkie multimedialne rzeczy, rzeczywiście fajne, ale na
przykład model muzeum, i cokolwiek opisane w brajlu, dopiero na samym końcu. No więc to
trochę też tak od pleców strony. Żeby było. Więc myślę, że aby ta dostępność była większa,
dobrze byłoby, żeby standardem stało się to, że skoro podpisuję już coś, to również to
podpisuję brajlem. Omawiany rodzaj niedociągnięć dotyczy zarówno planowania nowych
budynków użyteczności publicznej oraz całej przestrzeni publicznej, jak i planowania wystaw
w instytucjach kultury. Osoba wypowiadająca przywołane w powyższym cytacie słowa nie
rozstrzyga wprost czy braki w planowaniu i wprowadzaniu rozwiązań proinkuzyjnych
wynikają z oszczędności i dążenia do zrealizowania absolutnego minimum pozwalającego
uznać dany obiekt za przyjazny osobom ze specjalnymi potrzebami, braku konsultacji ze
specjalistami i osobami niepełnosprawnymi, czy też ze zwykłych przeoczeń i zaniedbań.
Niemniej jednak w wywiadach te trzy przyczyny niedostatecznych działań różnych instytucji
na rzecz niewidomych powracały co jakiś czas.
Kolejny problem, na który zwracali uwagę eksperci w trakcie wywiadów wiązał się
z działaniem organizacji pozarządowych mających w celach statusowych wpisane działania
na rzecz osób niewidomych. Działacze tych organizacji wskazywali – co już było wspomniane
w poprzedniej części – na niewystarczającą współpracę, słaby przebieg informacji i nawet
czasami

niezdrową

konkurencję
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i fundacjami

i działającymi na rzecz niewidomych, które rywalizują o granty, wsparcie sponsorów, zadania
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zlecone z jednostek samorządu terytorialnego i nawet o członków. Fajnie byłoby, gdyby
organizacje pozarządowe i różnego rodzaju projekty uzupełniały się, a nie rywalizowały
z edukacją, bo tak się też zdarzało. (…) Podam przykład z mojej branży zawodowej. Rusza
projekt dla młodzieży w maju, to, przepraszam, to dla kogo jest ten projekt, jak szkoła
dzienna kończy się, albo w maju, jeśli kończą maturę, albo z ostatnim dniem czerwca. (…)
Myślę, że tutaj przede wszystkim liczy się przepływ informacji. Oprócz tej techniki i finansów,
drugą rzeczą jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnego rodzaju instytucjami
wspierającymi osoby niewidome, w ogóle osoby z różnych grup, czy to są niepełnosprawne,
czy zupełnie jakieś inne osoby, więc to jest też istotna rzecz, żeby się wspierać i uzupełniać,
a nie rywalizować. Omawiając kwestie obiegu informacji i współzawodnictwa między
różnymi organizacjami i instytucjami trzeba jednocześnie zaznaczyć, że część pytana o to
informatorów nie dostrzegała tego problemu albo uznawała, że pewne pokrywanie się
działań i brak skoordynowania jest naturalną sytuacją i nigdy się go całkowicie nie
wyeliminuje.
Następna sfera, w której zidentyfikowano przeszkodę uniemożliwiającą pełniejsze
uczestnictwo osób z dysfunkcją wzroku dotyczy projektów społecznych realizowanych na
rzecz tej grupy ze źródeł zewnętrznych. Główny zarzut stawiany tym projektom sprowadza
się do tego, że są one krótkotrwałe, nie zapewniają ciągłej, długotrwałej pracy z grupą
beneficjentów ostatecznych. Z jednej strony coś się dzieje, natomiast bardziej chodzi o efekt
takich działań. Po pierwsze, te projekty trwają krótki czas. Potem, po 3 miesiącach, po pół
roku, te osoby zostają bez niczego, bo one zostają bez opieki. Nie ma ciągłości. Nie ma też
pewnego systemu rozwiązań, tylko właśnie to jest takie krótkie. To jest tak jak ze stażami, do
widzenia

po

3

miesiącach

i tego

niepełnosprawnego,

czy

tego

bezrobotnego

niepełnosprawnego, zostawiamy. No i to znowu generuje kolejne inne rzeczy. Dostali
pieniądze tylko i wyłącznie na jakiś czas, a potem niech sobie radzą. Owa doraźność,
krótkotrwałość nie pozwala z jednej strony osiągnąć bardziej trwałych efektów wśród
niepełnosprawnych, można uznać, że ma charakter jednorazowego wydarzenia, a z drugiej
strony nie pozwala organizacjom pozarządowym długofalowo zaplanować działań mających
realizować cele statutowe i tym samym zgromadzić i przeszkolić specjalistów, trenerów i inny
potrzebny personel, co odbija się na poziomie realizacji projektów. Z tym wiąże się problem
doboru nie zawsze najlepszych wykonawców poszczególnych projektów i w konsekwencji nie
zawsze optymalnym gospodarowaniem funduszami. To może wyglądać na przykład tak,
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kiedy rozpisujemy projekt, piszemy o tym, że rozpisujemy go pod kątem… Tam jest ta taka
ładna wzmianka o marginalizacji i wykluczeniu społecznym. I teraz większość społecznych
projektów tyczy się właśnie tej działki, tam się podpina osoby bezdomne, niepełnosprawne,
z jakimiś problemami alkoholowymi, naprawdę bardzo dużą rzeszę osób. I w tym momencie
na przykład organizacje, które w ogóle nie brały wcześniej takich osób pod uwagę, wyciągają
pieniądze od różnych organizacji. Opisane sytuacje niewątpliwie się zdarzają, ale trzeba też
dodać, że kwestia dystrybuowania środków w ramach konkursów wzbudza wśród ekspertów
duże emocje i istnieją różne mechanizmy pozwalające ograniczyć omawiane problemy.
Rozmawiając o barierach w dostępności do kultury osób z dysfunkcją wzroku
kilkakrotnie wypłynął wątek placówek edukacyjnych. Jest on o tyle ważny, że w świetle
omawianych już uwag, szkoły pełnią niezwykle istotne funkcje aktywizacji kulturowej.
Zbiorowy kontakt z dziedzictwem kulturowym, z kanonem kultury narodowej jest
zapewniany właśnie tam. Dlatego tak istotny jest sposób organizacji systemu szkolnictwa
osób niewidomych. W ostatnim czasie wśród ekspertów zajmujących się pedagogiką
specjalną dyskutowane są pomysły likwidacji szkół specjalnych i przejścia na system edukację
włączającej, w którym dzieci z dysfunkcjami uczą się w ogólnodostępnych szkołach
integracyjnych. Te środowiskowe kontrowersje znalazły oddźwięk w przeprowadzonych
wywiadach, gdy była mowa o barierach. Kilkakrotnie wyraźnie sformułowane zostało
stanowisko, że niewidomi uczący się w szkołach ogólnodostępnych wbrew założeniom mają
do czynienia z większymi barierami. Tak ujęła problem ekspertka pracująca z młodzieżą
uczącą się w obu typach placówek: Nie każde dziecko nadaje się do integracji, nie każde
dziecko nadaje się też do szkoły, do ośrodka, chociaż tu jest większa dostępność niż gdy
mówimy o integracji, czy nauczaniu włączającym. Podobnie jest z kulturą. Jeżeli będzie tylko
coś dla jakiejś grupy, to zapewniam pana, że to będzie okrzyknięte mianem getta, bo tak jest.
Już była mowa, że ośrodki są gettem, że trzeba zlikwidować. Nieprawda. A co z tymi
dzieciakami, które się nie odnajdą? A z kolei pracując tutaj, w poradni, mam o wiele większy
przekrój, bo mam również dostęp do młodzieży niewidomej, która uczy się w szkołach
masowych. I co się okazuje? Oni nie mają żadnych kontaktów społecznych. Tam są w getcie,
bo, no kto się będzie, przepraszam za wyrażenie, ze ślepym kumplował, albo z kimś, kto ma
okulary jak denka od butelki od szampana, przecież to wiocha. I to są cytaty z młodzieży,
przepraszam, bo to nie jest mój pogląd. Natomiast młodzież, która idzie do takiego ośrodka
odżywa. Inna ekspertka stwierdziła jeszcze dosadniej: Do szkół specjalnych trafiają dzieci,
305

które w szkołach ogólnodostępnych nie dostały wsparcia. Często dzieci niewidome chodzące
do szkół ogólnodostępnych są analfabetami. Nikt tam nie zna Braille’a i one nie są po prostu
uczone. Pojawiła się też bardziej wyważona opinia:

Dzieci, które chodzą do szkół

ogólnodostępnych, uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, w których uczestniczą klasy.
Kolejne pytanie: na ile to w czym uczestniczą klasy jest dostępne dla dzieci z dysfunkcją
wzroku. No nie jest dostępne. Nie jest dostępne, chyba że nauczyciel będzie wybierał takie
wydarzenia, które są przystosowane dla dzieci z dysfunkcją wzroku. A takich w Warszawie
jest całkiem sporo. Ekspertka wypowiadająca ostatni przywołany sąd, stwierdziła
równocześnie, że: Mogłabym przytoczyć wiele przykładów dzieci, które chodzą do zwykłych
szkół i odniosły sukces. Świetnie czytają, poruszają się samodzielnie, ale to wymaga
zorganizowanego wsparcia. Ja osobiście uważam, że nauczanie włączające to jest dobry
pomysł, ale wymagający spełnienia licznych wymogów. To nie jest tylko kwestia dobrej woli
nauczycieli, ale i systemowej współpracy z specjalistami. Są kraje gdzie to dobrze funkcjonuje
i wszyscy niewidomi uczą się w szkołach ogólnodostępnych. Jednocześnie jednak wśród
ekspertów wypowiadających się na temat edukacji panowała zgoda, że to placówki specjalne
mają znacznie lepszą wiedzę o dostępnej w danym mieście ofercie instytucji kultury dla
uczniów z dysfunkcją wzroku niż szkoły ogólnodostępne, gdzie wiele tego typu informacji po
prostu nie dociera. Niemniej jednak uczęszczanie do szkół specjalnych też może wytwarzać
bariery utrudniające uczestnictwo w pewnych formach życia społeczno-kulturalnego. W tym
kontekście przywoływana już przed chwilą ekspertka stwierdziła: Oceniam umiejętności
w zakresie samodzielnego poruszaniu się i orientacji w przestrzeni w innych krajach znacznie
wyżej niż w Polsce. Po pierwsze, dzieci z ośrodków uczą się poruszać w ośrodkach. Dzieciak
z Lasek świetnie poruszają się na terenie Lasek. Jak jest organizowany wyjazd do Warszawy –
proszę zobaczyć: potrzebna jest organizacja wyjazdu do Warszawy – to już się pojawiają
obawy bo tam są ruchome schody, tramwaje, których nie ma w lesie. To samo jest
w Owińskach. Przywołane w wypowiedzi Laski i Owińska to specjalne ośrodki szkolnowychowawcze dla osób niesłyszących znajdujące się w niewielkich miejscowościach na
obrzeżach odpowiednio Warszawy i Poznania.
W kontekście problemów z orientacją w terenie – których nigdy w pełni nie da się
wyeliminować – warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną barierę uczestnictwa w kulturze
wskazywaną przez ekspertów. Polega ona na zbyt małej dostępności przewodników, którzy
mogliby asystować osobom niewidomym chcącym uczestniczyć w różnych wydarzeniach
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artystycznych i kulturalnych: Bardzo często przeszkodą jest brak przewodnika i lęk przed
wyjściem w nieznane otocznie, które nie zostało wcześniej przećwiczone, poznane. Znam
osoby, które wszędzie jeżdżą, po różnych krajach, ale to jest absolutna mniejszość. Większość
niewidomych obawia się, jak będzie jak spróbują wyjść w nieznane rejony. Nie mówię tu tylko
o dojeździe do tego miejsca. Ale tam też się trzeba zorientować. Gdzie jest szatnia, gdzie jest
moje miejsce. I z tego powodu rezygnują z wyjazdu. A jak się znajdzie, ktoś kto pomoże, to już
chętnie niewidomi idą.
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7.5 Rekomendacje

Pierwsza sfera, w której zdaniem ekspertów można wprowadzić duże zmiany, wiąże
się z funkcjonowaniem instytucji kultury. W ich opinii myślenie o dostępności dla wszystkich
odbiorców powinno się zacząć na długo przed otwarciem danej placówki. Ekspertka
pracująca w jednym z dużych polskich muzeów opowiadała: My jesteśmy totalnie
zafascynowani brytyjskimi muzeami i holenderskimi. To co oni robią… Zawsze wszyscy
mówili, że Anglosasi są fantastyczni. Ale to co w Holandii w tej chwili robią… Holendrzy w tej
chwili biją ich na głowę, naprawdę, to jest niesamowite. Tam przede wszystkim jest po
pierwsze pełna partycypacja. Jeżeli powstaje muzeum, powstaje wystawa, starają się
zaprosić ile się da grup społecznych do omówienia wystawy, która jeszcze jest w powijakach.
Udogodnienia absolutnie są pod tych ludzi, oni mówią, czego chcą od muzeum. Przywołana
w tej wypowiedzi wizja jest urzeczywistnieniem idei projektowania uniwersalnego (ang.
universal design) polegającej na takim urządzaniu przestrzeni publicznej i budynków
użyteczności publicznej, aby było one dostępne dla wszystkich ich użytkowników bez
względu na ich specjalne potrzeby bez potrzeby późniejszych działań na rzecz dostosowania,
które zazwyczaj są trudne do zrealizowania i mają charakter kompromisowy. Wątek ten
pojawił się już w analizie, kiedy była mowa o tym, że nie wszystkie nowe instytucje kultury
w Polsce – w tym powstające ostatnio licznie muzea – spełniają te warunki.
Drugie rozwiązanie, które mogłoby poprawić funkcjonowanie instytucji kultury
polega na zatrudnieniu specjalisty-konsultanta zajmującego się potrzebami osób z różnymi
niepełnosprawnościami: Jest cudowne rozwiązanie, które mają i w Tate Gallery i w British
Museum. Mają tam osobę, która jest niepełnosprawna i jest na etacie w muzeum. I to jest
niesamowite, to jest też człowiek, który ma również swojego asystenta, bo on nie może się
poruszać sam, bo akurat jeżeli chodzi o British tam ten pan jest niewidomy (…), jest na etacie,
totalnie wszystko przez tego człowieka przechodzi. Od remontu toalet po wystawy, które są
organizowane, program edukacyjny, politykę promocyjną. Wszystko przechodzi przez niego
i to jest fantastyczne, on totalnie wszystko wie, co się dzieje w muzeum. Szkoli na przykład
również personel pierwszego kontaktu, czyli osoby na przestrzeni galerii, czy w kasach, żeby
umiały się zachować i umiały opowiedzieć w odpowiedni sposób. Jest takim rzecznikiem.
I w większości instytucji kultury w Wielkiej Brytanii taki rzecznik występuje. U nas tego nie ma
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nigdzie, nigdzie tego totalnie nie ma. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w Polsce takie
rozwiązanie nie jest zupełnie obce, ponieważ, jak powiedziała ekspertka z branży muzealnej
na przykład w Galerii Sztuki Zachęta, że jest osoba, która się nazywa nawet specjalista do
spraw dostępności. Z uzyskanych informacji nie wynika, czy jest to osoba niepełnosprawna.
Natomiast ekspertka przyznała, że w części większych muzeów w Polsce, nawet jeżeli nie ma
odrębnego stanowiska specjalisty do spraw dostępności, edukatorzy muzealni spełniają
część ich funkcji i na przykład konsultują poszczególne rozwiązania z ekspertami
i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się określonymi grupami osób. Dzieje się to
jednak zazwyczaj doraźnie, na przykład w trakcie przygotowania jakiegoś projektu
społecznego lub edukacyjnego realizowanego przez muzeum albo, czasami, przy pracach nad
nową wystawą. Dlatego pojawiła się sugestia, że dobrym pomysłem mogłoby być nie tyle
stworzenie odrębnego stanowiska specjalisty do spraw dostępności, co może być drogim
rozwiązaniem, ale wyznaczenie jednemu z pracowników, na przykład edukatorowi
muzealnemu, funkcji koordynatora do spraw dostępności, który w mniejszym zakresie
realizowałby te same zadania. Ważne jest to, że problem dostępności instytucji kultury byłby
monitorowany permanentnie a nie incydentalnie. Koordynator – oprócz innych swoich
obowiązków – byłby odpowiednio przeszkolony przez ekspertów, utrzymywałby kontakt
z organizacjami trzeciego sektora i placówkami edukacyjnymi pracującymi z osobami ze
szczególnymi potrzebami, sugerując rozwiązania dotyczące zwiększenia dostępności siedziby
i wydarzeń w danej siedzibie kultury, jednocześnie przekazując o informacje o dostępnych
działaniach potencjalnym odbiorcom z niepełnosprawnościami. Dodać można, że funkcja
koordynatora do spraw niepełnosprawności nie musi funkcjonować jedynie w muzeach, ale
też na przykład w teatrach czy filharmoniach i operach oraz bibliotekach.
Podobny pomysł do omówionej idei pełnomocników i koordynatorów do spraw
dostępności przedstawiła inna ekspertka: W Paryżu są niewidomi przewodnicy. Jest muzeum
przygotowane w taki sposób, że jest niewidomy przewodnik, odpowiednio wykształcony, ze
wszystkimi certyfikatami europejskimi, i on jako osoba niewidoma oprowadza grupy,
niekoniecznie niewidomych, widzących też. Wydaje się, że takie rozwiązanie mogłoby
funkcjonować zwłaszcza w mniejszych instytucjach kultury, których kadra jest wąska i nie
stać ich na zatrudnienie pełnomocnika do spraw dostępności, a pracownicy mają zbyt dużo
obowiązków, aby przejąć funkcję koordynatorów. Spełnić mógłby je niewidomy przewodnik
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(albo szerzej przewodnik/kustosz z niepełnosprawnością). Warunkiem powodzenia tego
projektu jest jednak jakaś forma systemowego dofinansowania tych stanowisk lub innych
zachęt, ponieważ trudno jest zakładać, że placówki bez nich będą działać w tym kierunku.
Kolejny pomysł, który się pojawił w trakcie wywiadów dotyczył pogłębienia
współpracy między poszczególnymi instytucjami kultury w zakresie wymiany doświadczeń
oraz współpracy przy przygotowywaniu wystaw i wypożyczaniu materiałów ułatwiających
dostęp do kultury osób niewidomych (np. replik) albo tworzenie objazdowych wystaw, które
można pokazywać także w mniejszych ośrodkach. Ekspertka pracująca w jednym z muzeów
stwierdziła, że zalążek takich działań już istnieje: Zachęta, już przeze mnie przywoływana,
stworzyła taki pakiet dzieł, nie wiem ilu, kilkunastu zdaje się, które były nawet tak bardzo
estetycznie zapakowane w taką teczkę, i one były faktycznie rozsyłane do różnych instytucji
zajmujących się podobnym tematem. Czyli jakby z inicjatywy Zachęty, coś podobnego zostało
zainicjowane. Należy zaznaczyć, że postulat głębszej współpracy – nie tylko między
instytucjami kultury, ale też między instytucjami kultury, placówkami pedagogicznymi,
władzami

samorządowymi

i organizacjami

pozarządowymi –

pojawiał

się

w wielu

wypowiedziach. Często jednak informatorzy nie mieli konkretnego pomysłu, jak ona miałaby
wyglądać. Na pewno zgadzali się z tym, że warto byłoby, aby cyklicznie były organizowane
seminaria dotyczące dostępności do kultury, na których można byłoby wymienić się
doświadczeniami. Powracała też kilkakrotnie widoczna w przywołanej ostatnio wypowiedzi
konkluzja, że wiele dobrych rozwiązań już w Polsce funkcjonuje i należy je upowszechnić.
Jako przykłady takich modelowych instytucji podawano Zachętę – Narodową Galerię Sztuki
w Warszawie,

nowopowstałe

Muzeum

Śląskie

w Katowicach

i Muzeum

Powstania

Warszawskiego w Warszawie, ale też Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
Projekty społeczne to drugie pole aktywności na rzecz uczestnictwa w kulturze osób
niewidomych, odnośnie do którego eksperci zgłaszali wiele

innowacyjnych pomysłów.

Omawiając bariery uniemożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze niewidomych
pojawiła się diagnoza, że wiele projektów czasowych ma charakter jednorazowej,
stosunkowo krótkotrwałej akcji: projekty są na krótki czas zazwyczaj rozpisywane, potem, po
3 miesiącach, po pół roku, te osoby zostają bez niczego, bo one zostają bez opieki. W tym
kontekście pojawił się pomysł grantów odnawialnych pozwalających realizować zadania
przez wiele lat, a nie tylko jednorazowo. Komentując ten pomysł należy zauważyć, że istnieje
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mechanizm realizacji bardziej długotrwałych projektów wykorzystywany przez polskie
samorządy, jakim są zadania zlecone, które w wielu przypadkach realizują stowarzyszenia
i fundacje. Główny problem polega więc być może na zachwianiu proporcji między środkami
dostępnymi na jednorazowe projekty realizowane z różnych funduszów a zestawem
gwarantowanych świadczeń realizowanych w systemie ciągłym w oparciu o mechanizm
zadań zleconych. Pożądanym działaniem mogłaby być również optymalizacja polityki
grantowej polegająca na przykład na preferencji grantów pozwalających uzyskać narzędzia
i kompetencje umożliwiające dalsze samodzielne działanie organizacji już po zakończeniu
okresu projektu. Problem polega jednak na tym, że takie rozwiązanie są już częściowo
wprowadzane i ich skuteczność jest ograniczona.
W trakcie rozmów pojawiła się sugestia, że chcąc działać na rzecz zwiększenia
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze warto byłoby stworzyć odrębny fundusz
przyznający granty na ten konkretny cel. Obecnie, jak przyznała jedna z informatorek
w przywołanej

wyżej

wypowiedzi,

działania

o charakterze

aktywizacji

kulturowej

i likwidowania barier dostępu do kultury realizowane są przy okazji, w stopniu, w jakim uda
się je wpisać w ramy ogólniejszych zadań na przykład z zakresu integracji społecznej osób
z niepełnosprawnością. Inny ekspert działający w organizacji pozarządowej wypowiadał się
w podobnym duchu: W tej chwili jest głównie nacisk na zwiększenie samodzielności tych
osób, ale bez jakichś takich specjalnych wydatków, no właśnie, na kulturę, tylko wręcz na
naukę takich czynności życia codziennego, naukę, no czynności takich przystosowawczych do
życia. (…) No właśnie przydałby się jakiś nacisk na to żeby te środki tak rozdzielić, żeby było
i na kulturę, i powiedzmy, na sport i na wycieczki, i na jakieś zielone szkoły, i turnusy
rehabilitacyjne. W trakcie rozmów o kwestii specjalnego funduszu na projekty kulturowe
pojawiło się pytanie, skąd czerpać na nie pieniądze, ponieważ wszystkie działania, które
realizuje na przykład PFRON są istotne i nie powinno się ich likwidować (przy tej okazji
podkreślano potrzebę zwiększenia funduszów na dofinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego

pozwalającego

niewidomym

samodzielnie

korzystać

z Internetu

i dostępnych tam wielorakich tekstów kultury). Dobrym pomysłem jeżeli chodzi o program
wsparcia uczestnictwa w kulturze osób niewidomych wydaje się program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący realizacji kultury dostępnej, który ma właśnie
za zadanie integrację i zwiększanie aktywności kulturowej osób zagrożonych wykluczeniem
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(nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale też na przykład osób starszych czy z mniejszości
kulturowych). Problem polega na tym, że w trakcie wywiadów żaden z respondentów nie
przywołał spontanicznie tego działania ministerstwa. Można po tym wnosić, że świadomość
projektu jest z jakiegoś powodu niska. Być może poprzedzona diagnozą sytuacji zwiększenie
sumy przeznaczonej na ten program i jego popularyzacja byłaby rozwiązaniem omawianej
kwestii. W tym kontekście należy przywołać jeszcze jeden postulat, który pojawił się w kilku
wypowiedziach w kontekście programu. Eksperci podkreślali, aby nie tworzyć specjalnych
wydarzeń kulturalnych z etykietą „dla niewidomych”, lecz raczej starać się wykorzystać
kulturę jako narzędzia integracji troszcząc się o dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku już
istniejących, ogólnodostępnych wydarzeń i instytucji.
Odrębnym problemem jest kwestia indywidualnego dostępu do kultury. Projekty
społeczne zazwyczaj skierowane są do całego środowiska osób niewidomych i je integrują.
W poprzednim rozdziale wskazano, że znacznie łatwiej jest zorganizować wydarzenie
kulturalno-artystyczne dla uczniów placówki edukacyjnej albo członków organizacji
zrzeszającej osoby niewidome. Podejmując ten temat, respondenci wskazywali na działania
na rzecz uczestnictwa w kulturze niewidomych pozwalające jednocześnie przełamać swoistą
akcyjność: Myślę, że większa dostępność byłaby wtedy, kiedy nie byłoby tylko zniżek na
różnego rodzaju wejścia do miejsc kultury tylko w tygodniu „Kocham Kraków ze
wzajemnością”, bo jak pan wie, w tym tygodniu niepełnosprawni mogą wszędzie. Przesyt
opery przez tydzień może naprawdę komuś zbrzydzić tą operę, a nie zachęcić go do
chodzenia. Więc mam taki wniosek, aby wejście do wielu miejsc instytucji kultury było po
prostu tańsze. Nawet za darmo i przewodnik płaci 50%. Od krytyki tak rozumianej akcyjności
wyszła również inna ekspertka – pracowniczka stowarzyszenia działającego na rzecz osób
niewidomych, sama z dysfunkcją wzroku – która wskazała inny sposób przełamania tej
bariery niż zniżki: Kolejną kwestią to jest to, że czemu ludzie nieraz nie chodzą na przykład do
muzeów po szkole. Kiedy się idzie z grupą, to przewodnik wie, zdejmuje te sznurki i się dotyka,
i mam. A jeżeli się chodzi samemu, to w każdej sali trzeba mówić, że tu jestem osobą
niewidomą i czy coś tam mogę dotknąć. I jest to też pewien rodzaj dyskomfortu. Są
audioprzewodniki i to jest super, to już jest bardzo duże ułatwienie. One są fajne, te
audioprzewodniki. Ale chodzi właśnie o dotykanie, Może i by się to tak po ludzku dało
załatwić, przygotowuje się opiekunów wystaw, osoby, które tam są na salach i pilnują, że tu
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będzie o tej mniej więcej i o tej godzinie przychodziła osoba niewidoma i wtedy, żeby była
możliwość dotknięcia czegoś. Bardzo dobrą rzeczą, ale to by było rewelacyjne, byłoby
cudowne, gdyby teatry i kina na przykład nawiązały – kina, już nawet nieraz to robią –
współpracę choćby ze studentami filmoznawstwa i na przykład jeden spektakl w miesiącu,
powiedzmy, czy nawet rzadziej, ale dany spektakl byłby z audiodeskrypcją. I po prostu każdy
ma słuchaweczkę, i sobie słucha. I to by było rewelacyjne na pewno. Chodzi o to aby stworzyć
bazę asystentów, studentów do których można się zgłosić, aby asystowali niewidomym. No,
to byłoby super.
Znacznie szerzej do problemu indywidualnego uczestnictwa w kulturze podszedł
ekspert mający kontakt z niewidomymi jako wychowawca i jednocześnie działacz organizacji
pozarządowej: Ja panu powiem tak, jeżeli byśmy spojrzeli na szkolnictwo powiedzmy w XIX
wieku, w XX na początku i tak dalej, na co kładziono szczególny nacisk? (…) Śpiew, muzyka,
taniec, przedmioty artystyczne, jazda konna. Czyli powinno się w tym początkowym
nauczaniu kłaść szczególny nacisk na przedmiot właśnie artystyczne. Owszem, matematyka,
polski i tak dalej, pisanie, liczenie jest bardzo ważne, ale my w tej wczesnej edukacji
zapominamy o tym, co jest najważniejsze, czyli właśnie o plastyce, o muzyce, jeszcze do tego
powinien być ruch. I gdyby w tym nauczaniu początkowym to były najważniejsze przedmioty
ja myślę, że edukacja by szła w zupełnie innym kierunku (…) Mamy pewne zaniedbania, jeśli
chodzi o najmłodszych. My nie nauczyliśmy tych najmłodszych tego, że ta kultura, ta
wystawa, to muzeum, ten koncert, ten teatr jest tak ważny. Dzieci nie umieją odebrać tego
i nie interesują się. W tej wypowiedzi dostrzec można myśl – wyrażoną także przez innych
respondentów – że nie należy zapominać o edukacji artystycznej i kulturalnej niewidomych.
Jeżeli zostaną wykształcone odpowiednie postawy, to niewidomi sami będą robić wszystko,
co możliwe, aby jak najaktywniej uczestniczyć w życiu kulturalnym. Pod tym względem nie
ma żadnych różnic między osobami niewidomymi i ich widzącymi rówieśnikami.
Lista zgłaszanych postulatów była znacznie szersza, jednak były one albo znacznie
bardziej ogólnikowe i sprowadzały się do przekonania, że należy przeznaczyć więcej
pieniędzy na aktywizację kulturową niewidomych, albo, że należy poprawić komunikację
i wymianę informacji między poszczególnymi organizacjami i instytucjami działającymi na
rzecz tego środowiska. Nie zostały jednak przedstawione propozycje bardziej konkretnych
działań. Znamienne jest to, że generalnie respondenci-eksperci mało uwagi poświęcili
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aktywnemu uczestnictwu w kulturze. Pojawiał się argument, że w tym obszarze wszystko
działa jak należy i młodzież ma szanse realizować swoje pasje, ponieważ bardzo dobrze swoją
funkcję spełniają szkoły muzyczne, a rozwój Internetu, gdzie można znaleźć różne fora dla
początkujących pisarzy i strony na których można publikować swoje prace, ułatwił rozwój
niewidomym zainteresowanym twórczością pisarską.
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