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Bierzemy udział w kampanii społecznej "Ja nie widzę Ciebie,
Ty zobacz mnie!"
W ramach ogólnopolskiego projektu zorganizujemy zajęcia
edukacyjno – wychowawcze  zmierzające do poznania
sposobu funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, ich
potrzeb i możliwości, jak również przeprowadzimy wywiad z
przedstawicielem Polskiego Związku Niewidomych. 
Celem naszych działań będzie:
1.  Kształtowanie postaw społecznych opartych na
otwartości, tolerancji i empatii wobec osób
niepełnosprawnych wzrokowo.
2.  Zwiększenie integracji osób niewidomych ze
środowiskiem społecznym oraz poprawienie ich
funkcjonowania w tym środowisku.
3.  Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej
pomocy osobom z dysfunkcją narządu wzroku, zauważenie
ich problemów.
Będziemy się też ubiegali o certyfikat "Szkoły przyjaznej
osobom niewidomym"...str.2
                                                         

Fot.

Fot.

-Musisz mieć piękne oczy - rzekł niewidomy - ponieważ masz anielską  duszę. 

- Co przykuło  tak pańską uwagę, tam w oddali?

- Lubię  czuć pani  spojrzenie, jestem  niewidomy.

Sztuką jest dostrzec krzyk słońca, wrzask księżyca, bełkot gwiazd czy chichot nieba.

Bo nie jest sztuką patrzeć, lecz widzieć... (czy może powiedzieć to tylko niewidomy?)

"Słyszałam, że świat jest piękny" - rzekł niewidomy. "Podobno" - odpowiedział
widzący.

Masz mnie na wyciągnięcie  ręki, jednak  patrząc w moją stronę, jesteś niewidomy.

Przyjaźń jest jak wyprawa w nieznane, na która wyruszają  głuchy i niewidomy. Jeden 
bez drugiego nie przetrwa.

Tylko niewidomy potrafi zliczyć wszystkie gwiazdy na niebie... Bo to co jest
niewidoczne dla oczu,  jest bardziej policzalne.

Piękna świata nie widzę, jednak słyszę je bardzo wyraźnie. Jestem niewidomy.

"JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!"

Wioletta Rafałowicz

Grafika kampanii ogólnopolskiej
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"JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!"

XVI SPOTKANIE PRZYRODNIKÓW

Fot. Fot.

Fot. Fot.

(...)Nie mogę zobaczyć, ale mogę dotykać i
czuć- warsztaty, które otwierają oczy
Zorganizowane przeze mnie warsztaty zmierzały
do poznania sposobu funkcjonowania osób z
dysfunkcją wzroku, ich potrzeb i możliwości.
Naszym celem jest uzyskanie certyfikatu "Szkoły
przyjaznej osobom niewidomym". 
Wyznaczyłam sobie następujące cele: 

Przygotowanie społeczeństwa do udzielania
właściwej pomocy osobom z dysfunkcją
narządu wzroku, zauważenie ich problemów.
Kształtowanie postaw społecznych opartych
na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób
niepełnosprawnych wzrokowo,
Zwiększenie integracji osób niewidomych ze
środowiskiem społecznym oraz poprawienie
ich funkcjonowania w tym środowisku,

PROGRAM WARSZTATÓW:
1) Wywiad z przedstawicielem Polskiego Związku
Niewidomych
Przygotowanie zestawu pytań do osoby
niewidomej lub słabo widzącej. Opublikowanie
wyników rozmowy na szkolnej gazecie "Arkadia"
2) Rozpoznawanie przedmiotów używanych
przez osoby niewidome/ słabo widzące przy
zamkniętych oczach...str.3

22 września uczniowie SP2 i klas gimnazjalnych
uczestniczyli w “XVI SPOTKANIU
PRZYRODNIKÓW”. Załamanie pogodowe nie
wystraszyło uczestników, którzy przybyli na
miejsce zbiórki w Cychrach. Pan Marek Schiller,
prezes LOP w Dębnie, przywitał wszystkich
zebranych i wprowadził w historyczno-
przyrodniczy przebieg naszej wędrówki. Podczas
trasy szlakiem z Cychr do Suchlicy, mogliśmy
posłuchać o sąsiedztwie Chwarszczan,
Sarbinowa i Krześnicy, zobaczyć ciekawe
historycznie miejsca, które wyłaniały się z
krajobrazów. Po przybyciu na miejsce uczestnicy
spotkania mogli ogrzać się przy ognisku, upiec
kiełbaski, skosztować przepysznych wypieków
lokalnych gospodyń z Suchlicy, podziwiając
wystawę prac fotograficznych.

Uczniowie różnych szkół wykonywali swoje dzieła
plastyczne, w ramach konkursu z obserwacji
terenowej “Miej oczy szeroko otwarte”, przy
wykorzystaniu barwników zebranych okazów
roślinnych. Wszyscy zostali nagrodzeni,
przyznano wyróżnienia i nagrody główne,
siedmioosobowy skład drużyny z SP2 i klas
gimnazjum otrzymał II miejsce.
Punktem kulminacyjnych “Spotkania
Przyrodników” było wręczenie nagród i wyróżnień
laureatom Przyrodniczego Konkursu
Fotograficznego. Ze szkół podstawowych II
miejsce  zajął  Mikołaj  Mazepa kl. 7a, a
wyróżnienie Oliwier Rozalik z kl. 8b i Julia
Domagała z kl. 7a. Z klas gimnazjalnych I miejsce
i wyróżnienie zarazem zajęła Wiktoria
Wasilewska vel Trzaskowska z kl. 3e, która
otrzymała nagrodę specjalną...str.3 Fot.

Wioletta Rafałowicz Wioletta Rafałowicz

Wioletta Rafałowicz Wioletta Rafałowicz

Mikołaj Mazepa
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XVI SPOTKANIE
PRZYRODNIKÓW

NIE MOGĘ ZOBACZYĆ, ALE MOGĘ DOTYKAĆ I
CZUĆ

(...)Wyróżnienie otrzymała również Katarzyna
Blicharz z kl. 3d. Wszystkim nagrodzonym i
wyróżnionym gratulujemy!
“XVI Spotkanie Przyrodników” za nami, dzięki
organizatorom tego wydarzenia, Pani Sołtys
Agacie  Krawiec z Suchlicy, Urzędowi Miejskiemu
w Dębnie i Zarządowi LOP w Dębnie, miało
serdeczny klimat i atmosferę pasjonatów lokalnej
przyrody. Serdecznie dziękujemy.
                                                  Iwona Olobry

(...)Obejrzenie i wypróbowanie gadżetów z
otwartymi oczyma. Ocenienie ich funkcjonalności.
Wypróbowanie działania.
3) Nawiązanie kontaktu ze szkołą, w której uczą
się uczniowie niewidomi. Korespondencja z
uczniami. Otrzymanie listów pisanych przy
pomocy alfabetu braillea. Poznanie wymienionego
alfabetu. Odszyfrowanie tekstów listów i
zredagowanie odpowiedzi. 
4) Obejrzenie filmików edukacyjnych
podpowiadających, jak pomóc osobie niewidomej,
jak się zachowywać w jej obecności, jak być jej
przewodnikiem.
5) Podpisywanie zeszytu przez uczniów przy
pomocy alfabetu braillea. Tłumaczenie cytatów/
sentencji na zapis zrozumiały dla niewidomych.
6) Ćwiczenia w nawlekaniu igieł przeznaczonych
dla niewidomych i słabowidzących oraz
przyszywaniu guzików przy pomocy instrukcji
przewodnika.
7) Sfotografowanie takich miejsc w naszym
mieście, w których zaobserwowaliśmy
udogodnienia dla osób niewidomych i słabo
widzących. Rozmowa na temat tego, jakie są
potrzeby członków Polskiego Związku
Niewidomych.

Rozważenie, co należałoby jeszcze w Dębnie
dostosować do potrzeb osób niewidomych.
Zgromadzenie materiału na padlecie. 
8) Demonstracja gry dla niewidomych- warcaby i
szachy. Próba gry przy pomocy instrukcji
przewodników. Formułowanie wniosków
wynikających z dotykania gry i jej przebiegu.
9) Akcja szkolna- rozwieszenie w całej szkole
cytatów/ przesłań, których celem jest otworzenie
oczu młodzieży i dzieci na obecność osób
niewidomych w naszym otoczeniu. Odczytanie
refleksji, zastanowienie się nad swoim
postępowaniem. Dostrzeżenie, że brak
stuprocentowego wzroku sprawia, że oczy serca i
duszy zyskują.
10) Głośne czytanie utworu "Katarynka" na lekcji
języka polskiego. Nowela Bolesława Prusa
ukazuje problem życia ludzi niewidomych- ich
codzienne trudności, bezsilności wobec losu,
zmaganie z chorobą, kłopoty ze zdobyciem
pieniędzy na leczenie, a także stosunek ludzi
zdrowych do ludzi chorych.
Wierzę, że warsztaty pomogą w integracji osób z
niepełnosprawnością wzrokową ze środowiskiem
uczniów pełnosprawnych. 
                                       Wioletta  Rafałowicz

NASZA TWÓRCZOŚĆ

"JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!"

Fot.

Jutro Międzynarodowy Dzień Białej Laski – święto
osób niewidomych i niedowidzących obchodzone
corocznie 15 października od 1964 roku.
Przeczytajcie wywiad z osobą niewidomą, która
jest pogodna, otwarta na ludzi i odważna.
Dlaczego? Sami sprawdźcie.
 “Piękna świata nie widzę, jednak słyszę je bar‐
dzo wyraźnie. Jestem niewidomy”
SP2: Jak sobie Pani radzi przy codziennych
czynnościach, np. gotowaniu, sprzątaniu, robieniu
zakupów, podróżowaniu?
Codzienne czynności nie są dla mnie trudnością,
z wyjątkiem podróżowania. Niektóre czynności
pokazywano mi, a w miarę ćwiczenia zdobyłam
wprawę.
SP2: W jaki sposób orientuje się osoba
niewidoma, jakie ubrania wziąć z szafy, co bierze
z lodówki, jaką płytę cd wybiera z własnej
kolekcji?
Jeżeli chodzi o ubrania, sugeruję się dotykiem.

Zapamiętuję opakowania: ich kształt, fakturę.
Jeżeli jest otwarte, to wącham produkt.
Opakowania płyt mam opisane brajlem. Drugi
sposób to po prostu wyciągnięcie płyty i jej
odsłuchanie.
SP2: Co robi osoba niewidoma, której oderwał się
guzik?
Przyszywam go- to oczywista odpowiedź. Igłę
nawlekam przy pomocy igły brajlowskiej.
Przyszywanie guzika jest łatwą czynnością i
każdy mógłby się tego bezwarunkowo nauczyć.
SP2: Jak sobie wyobraża kolory człowiek
niewidomy, jak je rozpoznaje?
Większość niewidomych wyobraża sobie kolory,
ale to sprawa indywidualna. 
Każdy wyobraża je sobie inaczej. Niektórzy
porównują je do przedmiotów, np. zielony-
wilgotny i delikatny jak trawa, żółty- ciepły jak
słońce.
SP: O czym śni osoba niewidoma?
We śnie wzrok nie ma znaczenia...str.4

                                
                                   Dom
   Kocham swój dom
   Pełen zbóż i dzikich róż.
   Syrenka unosząca
   miecz srebrzysty,
   flaga w biało-czerwonych barwach,
   czuwający Orzeł biały spełnił swą rolę
   dla którego teraz składamy hołd.
   Kocham swój dom,
   Przelany gorącą krwią
   żołnierzy naszych.
   Odważnych, mężczyzn
   walczących dzielnie,
   walczących mężnie,
   broniących ziemię,
   dlatego kocham swój dom
   tak wolny i czysty.
                                                    Amelia Bajda

Mikołaj Mazepa
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CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ! REDAKCJA  ARKADII

(...)Śnią mi się różne rzeczy. We śnie widzę
świat, ale nie wiem, czy tak samo jak Wy. Tego
się nie da opowiedzieć. We śnie biorę udział w
różnych formach aktywności.
SP2: Czy są zalety sytuacji, że czegoś Pani
dokładnie nie zobaczy?
Tak. Jedna taka była, o której dowiedziałam się po
zaistniałym zdarzeniu. Czasami cieszę się, że nie
widzę niektórych zachowań ludzi- takich, które
mnie krępują.
SP2: Czy niewidomi mają mniej uprzedzeń do
osób o innych kolorze skóry?
Ja nie mam żadnych uprzedzeń. To sprawa
mentalności. Wygląd ma dla mnie drugorzędne
znaczenie.
SP2: Czy pies przewodnik ma duży wpływ na
jakość osoby niewidomej?
Ja nie mam psa przewodnika, ale wiem od
innych, że daje poczucie bezpieczeństwa i
pewności w poruszaniu się.
SP2: Jak pomóc osobie niewidomej, np. podczas
przejścia na drugą stronę ulicy, podróży
autobusem?
Dobrze byłoby podejść do takiej osoby i
zaproponować pomoc. Należy podać ramię. To
osoba niewidoma ma się złapać, a nie my ją.
SP2: Niewidomy został zaproszony na obiad. W
jaki sposób orientuje się, co i gdzie znajduje się na
talerzu?

Najtrudniejsze jest poruszanie się po mieście. Nie
widzę prostych utrudnień. Ważna jest odwaga.
SP2: Czy spotkała się Pani kiedykolwiek z
nieuprzejmościami ze strony osób
pełnosprawnych?
Nie, mam szczęście do ludzi. Jestem pogodna i
chociaż mam świadomość tego, że ludzie są
różni, nie mogę narzekać na nieuprzejmości z ich
strony.
SP2: W jaki sposób rozpoznaje Pani pieniądze?
Jak się Pani chroni przed oszustwem?
Banknoty rozpoznaję za pomocą aplikacji. Bilon
trzymam posegregowany w bilonówce. Każda
moneta ma inny brzeg, grubość i wielkość.
SP2: Czego oczekują niewidomi od osób
widzących? Jakie są ich potrzeby?
Przede wszystkim zrozumienia sytuacji i
wyzbycia się z ich strony uprzedzeń.
SP2: Czy każdy niewidomy nosi czarne okulary?
Wydaje mi się, że to zbędne. Może ludzie je
noszą, bo ich oczy inaczej wyglądają. To ktoś im
je nałożył, czyli to widzącym przeszkadza wygląd
oczu osób niewidomych.
SP2: O czym marzy osoba niewidoma?
Ja nie skupiam się na marzeniach. Marzenia to
sprawa indywidualna. Każdy marzy o czymś
innym. 
Rozmawiała Pani Wioletta Rafałowicz                   
             

„Szukając Alaski” to debiutancka powieść
napisana przez autora książki „Gwiazd naszych
wina”, Johna Greena. To powieść o wrażliwych,
myślących, a także zbuntowanych, młodych
ludziach, szukających wrażeń i odpowiedzi na
pytania o miłość i przyjaźń. Pokazuje ona nam
ważne momenty w życiu nastolatka: pierwszą
miłość, przyjaciół, a także pierwszą stratę.
Opowiada  o Milesie Halterze, chłopaku, którego
życie było bardzo nudne w jego rodzinnym
mieście i postanowił rozpocząć naukę w szkole
Culver Creek z nadzieją, że odnajdzie tam Wielkie
Być Może oraz prawdziwych przyjaciół. Już
pierwszego dnia, gdy poznał Pułkownika,
Takumiego oraz Alaskę, jego życie bardzo się
zmienia. 

Nowi znajomi wprowadzają go w prawdziwe życie
nastolatka i wspólnie tworzą rodzinę. Jednak
każde z nich ma swoje tajemnice i nie mówią o
sobie wszystkiego. Miles jest bardziej
zamkniętym w sobie chłopakiem, w porównaniu
do Alaski Young, szalonej, inteligentnej, pięknej i
bezpośredniej nastolatki z ogromnym sekretem.
Niespodziewanie i bez żadnych wyjaśnień
dziewczyna wyjeżdża ze szkoły, ale obiecuje
Milesowi, że to jeszcze nie koniec i ciąg dalszy
nastąpi, ale czy na pewno?
Uważam, że powieść jest warta polecenia,
ponieważ wraz z jej końcem zostawia czytelnika
z wieloma pytaniami bez odpowiedzi i skłania do
przemyśleń nad niektórymi sprawami.

                                            Nikola Pieczyńska

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego
Fiedlera w Dębnie
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Umawiamy się, że produkty na talerzu są
rozłożone według wskazówek na tarczy zegara,
np. na 12:00 leżą ziemniaki, na 3:00 kotlet, między
4:00 a 11:00 surówka.
SP2:Co pomogło Pani pogodzić się z chorobą?
Ja zaczęłam tracić wzrok, jak miałam 18 lat.
Bardzo pomogło mi przebywanie z innymi
osobami niewidomymi. Od nich nauczyłam się,
jak sobie radzić. Przekonałam się, że można żyć
nie widząc.
SP2: Czy pomimo tego, że  Pani nie widzi, może
Pani robić to, co kocha?
Tak, moje pasje to muzyka i informatyka.
Rozwijam się w tym kierunku. Muzyka to moje
hobby, a informatyka to moje zainteresowanie
zawodowe.
SP2: Jakie rozwiązania techniczne umożliwiają
osobom niewidomym samodzielne
funkcjonowanie? Czy istnieją proste przedmioty,
które pomagają w codziennym życiu?
Bardzo ważny jest postęp w zakresie technologii
informatycznych. Istnieją aplikacje odczytujące
dokumenty, rozpoznające banknoty, aplikacje
GPS do poruszania się, aplikacje informujące o
rozkładach jazdy. Poza tym w codziennym życiu
pomaga mi biała laska, czujnik gorącej cieczy i
dobry sprzęt kuchenny.
SP2: Co w życiu codziennym sprawia
niewidomym najwięcej trudności?

NIE MOGĘ ZOBACZYĆ, ALE MOGĘ DOTYKAĆ I CZUĆ
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