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Szanowni Państwo.

Fundacja  Szansa  dla  Niewidomych  realizuje  szereg  działań  związanych z
popularyzacją  literatury  dla  osób niewidomych i  słabowidzacych jako  formy
rehabilitacji,  integracji  i  aktywizacji  społecznej  osób  z niepełnosprawnością  wzroku
mających  utrudniony  dostęp  do  informacji  i  dóbr  kulturowych.  Walczymy  o to,  aby
zapobiegać  wtórnemu  analfabetyzmowi  osób  niewidomych,  starając  się  zwiększać
dostępność wydawnictw brajlowskich i zachęcając do nauki brajla. 

W  2018  roku  realizujemy  projekty  związane  z  tymi  ideami.  Na  ich  realizację
otrzymaliśmy wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak
powstała wersja brajlowska publikacji „Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść
optymistyczna o Polakach w XX wieku” prof. Jana Żaryna  oraz książka Pana
Marka  Kalbarczyka „Jan Karski  -  wybitny dyplomata,  honorowy obywatel  i
świadek nadziei” w wersji brajlowskiej i czarnodrukowej, dzięki czemu dostęp do obu
pozycji mają zarówno osoby niewidome jak i widzące.  

Pierwsza z przywołanych pozycji  jest  zbiorem tekstów powstałych w ostatnich
latach  aktywności  naukowej  profesora  mówiących  o  Polsce z  XX w,  z  wydzieleniem
trzech  obszarów  tematycznych:  Kościół,  Naród,  Człowiek.  Szkice  dotyczą  dziejów
Kościoła katolickiego w Polsce, obozu narodowego, stosunków polsko-żydowskich oraz
sylwetek  wybitnych  postaci  ostatniego  stulecia.  Publikacja  przygotowana  w  wersji
brajlowskiej  umożliwia  środowisku  osób  niewidomych  i  słabowidzących  dostęp  do
podstawowych faktów z historii Polski XX w. 

Druga z lektur jest poświęcona historii Jana Karskiego, jego misji i zasługom dla
ludzkości. Łodzianin był ważną i zasłużoną postacią w walce z masową eksterminacją
ludności  żydowskiej w czasie wojny. Heroiczna walka i  próby zainteresowania świata
dramatem Żydów skazanych na śmierć w gettach i obozach zagłady były jego życiową
misją. Jest to nie tylko historia o bohaterze II Wojny Światowej, ale także o znaczeniu
takich ludzi w prowadzeniu innych - tak jak przewodnicy prowadzą osoby niewidome.
Zaszczytem dla nas jest to, że przedmowę w książce zgodził się napisać prof. Jan Żaryn.

W  związku  z  wydanymi  publikacjami  Fundacja  Szansa  dla  Niewidomych
postanowiła zorganizować spotkanie, zapraszając obu autorów: prof. Jana Żaryna
oraz Pana Marka Kalbarczyka.  To wyjątkowe wydarzenie będzie miało miejsce  19
grudnia  2018r.  o godz.  17:00 w  Salonie  Prezentacyjno-Szkoleniowym Fundacji  w
Warszawie  przy  ul. Gałczyńskiego  7.  Autorzy  opowiedzą  o  swoich  dziełach,
otwierając przed nami nowe dziedziny wiedzy oraz odpowiedzą na pytania. Zbliżające
się  święta  Bożego  Narodzenia  są  doskonałą  okazją  do spotkania  o  charakterze
wigilijnym z drobnym poczęstunkiem. Spotkanie osób niewidomych i słabowidzących,
ich przyjaciół, krewnych a także wszystkich, którzy chcieliby ten świat poznać, będzie
okazją  do  podzielenia  się  opłatkiem  i  złożenia  sobie  życzeń oraz  ważnym
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elementem w budowaniu relacji, w integracji  i  w rehabilitacji.  Spotkanie autorskie
będzie zatem połączone ze spotkaniem o charakterze wigilijnym. 

Chętnych do udziału prosimy o zapisanie się poprzez formularz dostępny na 
stronie Fundacji: www.szansadlaniewidomych.org lub telefonicznie pod numerem: 
666 845 300. Serdecznie zapraszamy!

Informacje o bohaterach spotkania:

prof.  Jan  Żaryn -  polski  historyk,  specjalizujący  się  w  historii  Kościoła
katolickiego w Polsce w XX wieku,  a  także historią  obozu narodowego oraz  dziejami
emigracji  politycznej  po  1945  roku;  nauczyciel  akademicki  na  Uniwersytecie
Warszawskim  oraz  Uniwersytecie  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego;  profesor  nauk
humanistycznych;  autor  ponad  10  publikacji  i  licznych  artykułów.  Od  początku  lat
młodzieńczych  zaangażowany  społecznie,  od  2015  roku  Senator  IX  kadencji.
Wielokrotnie  odznaczany:   Srebrnym  Medalem  „Zasłużony  Kulturze  Gloria  Artis”,
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Polonia Mater Nostra Est,
Medalem Komitetu Powązkowskiego,  Medalem Pamiątkowym „10 lat IPN”.

Marek Kalbarczyk – Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych. Pomysłodawca
ogólnopolskiej konferencji REHA FOR THE BLIND® IN POLAND, Absolwent UW; prekursor
tyfloinformatyki w Polsce. Autor wielu publikacji, w tym m.in. podręczników do nauki
matematyki,  najnowszej  rozszerzonej  brajlowskiej  notacji  matematycznej,  książek:
„Świat  otwarty  dla  niewidomych”,  poradników  dla  osób  niewidomych:  „I ty możesz
zostać matematykiem”, „Dotrzeć do celu” i in. Za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz
środowiska  niewidomych  został  odznaczony  Krzyżem Oficerskim  Orderu  Odrodzenia
Polski,  otrzymał  tytuł  „Człowieka bez barier"  oraz  "Super Lodołamacza",  wyróżniony
przez  Prezydenta  RP  za  Społeczną  Odpowiedzialność  Biznesu.  Pomysłodawca  wielu
innowacyjnych projektów, skierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych.

Z wyrazami szacunku

Justyna Maleska 
Marketing i organizacja eventów

Malwina Wysocka
Kierownik projektów
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