
TYDZIEŃ KULTURY 
BEZ BARIER

Podsumowanie wizyt 
studyjnych zorganizowanych

 w ramach projektu 

Projekt dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu 
Kultura - Interwencje 2017



 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Wstęp ............................................................................................................................... 2 

2. Kogo odwiedziliśmy ........................................................................................................... 4 

3. Dobre praktyki ................................................................................................................ 11 

   O czym pamiętać organizując zwiedzanie dla grup z niepełnosprawnością wzroku? .............. 13 

   O czym pamiętać organizując zwiedzanie dla grup z niepełnosprawnością słuchu? ............... 16 

   Jakich błędów należy unikać ............................................................................................. 19 

   Łączyć czy nie łączyć? ....................................................................................................... 20 

   Wyzwania na przyszłość. Budowanie stałej dostępnej oferty kulturalnej ................................. 21 

4. Uczestnicy ....................................................................................................................... 23 

 

  



„Tydzień kultury bez barier w Polsce”   
podsumowanie wizyt studyjnych 

Strona | 2  
 

1. WSTĘP 
 

Przygotować w instytucjach kultury udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną               
i podzielić się doświadczeniem – to były zdecydowanie najważniejsze cele naszego projektu; cele, 
które wymagały przeprowadzenia wizyt studyjnych, zorganizowania spotkań, debat, otwartych, 
szczerych dyskusji pomiędzy pracownikami instytucji kultury i widzami z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. To były cele, które zmuszały do stworzenia zespołu kompetentnych, 
świadomych, głodnych kultury i sztuki osób z dysfunkcją wzroku i słuchu i zabrania ich w podróż 
po Polsce. Podróż do instytucji kultury, które były gotowe skonfrontować swój pomysł na 
dostępność z wymagającą, ale pełną życzliwości grupą widzów poszukujących – w czasie wizyty                   
w muzeum czy teatrze – człowieka, który wie, o co chodzi z tą audiodeskrypcją, tłumaczeniem na 
PJM czy napisami dla niesłyszących.   

Od pięciu lat organizujemy Warszawski Tydzień Kultury bez Barier (od bieżącego, 2017 roku 
Warszawski Festiwal Kultury bez Barier). Jest to jedyne takie przedsięwzięcie w kraju. Podczas 
tygodnia, który w rzeczywistości trwa kilkanaście dni, mają miejsce liczne wydarzenia kulturalne. 
Ich wspólnym mianownikiem jest fakt, że są one dostępne dla widzów z niepełnosprawnością. 
Może przy tym zapisać się na nie każda zainteresowana osoba, pełno¬ i niepełnosprawna.  

Od 2015 roku organizujemy równolegle do WTKBB Tydzień Kultury bez Barier (od bieżącego, 
2017 roku Festiwal Kultury bez Barier). Trwa on tak samo długo, jak WTKBB, a od 
warszawskiego przedsięwzięcia różni go jedynie fakt, że biorą w nim udział instytucje kultury 
ulokowane w innych niż Warszawa miastach i miasteczkach. Dzięki temu festiwalowi osoby 
niepełnosprawne z całej Polski mają szansę zasmakować kultury bez barier.  

W czasie Festiwalu Kultury bez Barier instytucje starają się własnym sumptem przygotować 
udogodnienia dedykowane widzom z niepełnosprawnością, ale nie zawsze mają na to środki,   
nie zawsze wiedzą od razu, co i jak wykonać, by przedsięwzięcie okazało się sukcesem.  

W ramach projektu postanowiliśmy wyjść naprzeciw takim placówkom i wspomóc je w procesie 
przygotowywania rozwiązań składających się na tzw. ścieżki dostępu. Chcieliśmy też, oprócz 
opracowania  i przekazania konkretnych udogodnień, podzielić się dobrymi praktykami. Dlatego 
zorganizowaliśmy trzy wyjazdy studyjne do dziesięciu miast. W czasie rajdów wzięliśmy udział             
w najróżniejszych dostępnych wydarzeniach kulturalnych. W wydarzeniach tych uczestniczyli 
również pracownicy innych instytucji kultury znajdujących się w danej okolicy oraz przedstawiciele 
lokalnych środowisk osób z niepełnosprawnością. Tak pomyślane spotkania stawały się za 
każdym razem okazją do podzielenia się dobrymi praktykami, pomysłami, stawały się inspiracją 
do organizowania coraz większej liczby coraz lepiej dostosowanych wydarzeń spod znaku kultury 
dostępnej. 
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Każdorazowo odkrywaliśmy potencjał drzemiący w każdej z odwiedzanych instytucji, a przy okazji  
i my zdobywaliśmy nowe doświadczenia. Uczestnicy rajdu, niepełnosprawni widzowie z Warszawy, 
poznawali nowe miejsca na mapie Polski, które przynależą do kultury dostępnej, które można 
umieszczać, jako warte zwiedzenia, na trasie planowanych wycieczek po kraju. Warszawa jest 
centrum kultury bez barier, tutaj dzieje się najwięcej w tej sferze i tutaj jest największa, wśród 
potencjalnych odbiorców tego typu wydarzeń, świadomość istnienia kultury dostępnej. Niepełno-
sprawni widzowie z Warszawy często nie mają świadomości, jak wiele dzieje się w Lublinie, 
Kazimierzu Dolnym, Krakowie, Gdyni czy innych miastach. Również niepełnosprawni mieszkańcy 
tamtych miast często nie orientują się, jakie możliwości oferuje im lokalna instytucja kultury, że oni 
też mają możliwość pójścia na warsztat do muzeum czy na spektakl  z audiodeskrypcją lub 
napisami dla niesłyszących.  

Podczas każdego wyjazdu zbieraliśmy uwagi, spostrzeżenia, pomysły – wszystko inspirowane 
konkretnymi wydarzeniami w konkretnych instytucjach - na temat możliwości lepszego i szerszego 
udostępniania wydarzeń i przestrzeni kultury osobom z niepełnosprawnością. Nasze spostrzeżenia 
zostały zapisane w niniejszej publikacji. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do szerzenia dobrych 
praktyk w dziedzinie udostępniania kultury w całej Polsce. 
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2. KOGO ODWIEDZILIŚMY 
 

 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 
 Muzeum Historyczne w Sanoku 
 Muzeum Dobranocek w Rzeszowie  
 Teatr Maska w Rzeszowie 
 Muzeum Lubelskie w Lublinie 
 Dom Słów - Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie 
 Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu 
 Muzeum Śląskie w Katowicach 
 Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka w Krakowie 
 Muzeum Narodowe w Kielcach - Pałac Biskupów Krakowskich 
 Muzeum Miasta Gdyni 
 Centrum sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 

 

Każda z odwiedzanych instytucji przygotowała dla uczestników zwiedzanie lub warsztaty. 
Zaproponowane aktywności były naturalną konsekwencją codziennej oferty danej instytucji. 
Pracujący w poszczególnych muzeach i teatrach edukatorzy mieli całkowitą swobodę w doborze 
form pracy, a także w sposobie podziału grupy. 

 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 

ul. Rynek 19, Kazimierz Dolny 

Koordynator dostępności - Emila Kamola  

Tel./SMS + 48 509 490 034 

e-mail: emila.kamola@mnkd.pl 

Oferta dostępna: przeszkolony i bardzo przyjazny personel, Oddział Zamek w Janowcu - 
możliwość dotykania wszystkich eksponatów po wcześniejszym uzgodnieniu, Oddział Muzeum 
Sztuki Złotniczej - obiekty/judaika dostępne do dotykania po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Na rajdzie: Możliwość dotykania oryginalnych eksponatów z wystawy czasowej, warsztaty 
rzeźbienia w glinie dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. 

Grupa widzów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz osób pełnosprawnych była 
oprowadzana wspólnie po wystawie "Nazywam się człowiek. Rzeźba Sylwestra Ambroziaka". 
Rzeźby były rozstawione w przestrzeni całego budynku muzeum. W czasie rajdowego zwiedzania 
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zostały omówione wybrane rzeźby artysty. Zwiedzanie wystawy zostało zakończone warsztatem, 
podczas którego każdy z uczestników wykonał z gliny figurę będącą własną interpretacją 
człowieka. 

 

Muzeum Historyczne w Sanoku 

ul. Zamkowa 2, Sanok 

Oferta dostępna: przeszkolony i bardzo przyjazny personel, audiodeskrypcja dostępna na stronie 
internetowej i w trakcie oprowadzania, możliwość dotykania eksponatów po wcześniejszym 
uzgodnieniu. 

Na rajdzie: Zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach, wyznaczonych ze względu na 
niepełnosprawność. Każdej grupie przydzielony był przewodnik. Uczestnicy zostali oprowadzeni 
po dwóch wystawach stałych: Galerii Zdzisława Beksińskiego oraz Sztuce Cerkiewnej XII - XX w. 
Bardzo cenne okazało się wprowadzenie do tematu, przedstawienie rysu historycznego zamku            
i religii na terenie Podkarpacia. 

 

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie  

ul. Mickiewicza 13, Rzeszów 

Koordynator dostępności - Katarzyna Lubas        

Tel./SMS: 535 36 37 09 

E-mail: klubasmuzeumdobranocek@op.pl     

oferta dostępna: tyflografiki, figurki postaci z bajek, książka w brajlu z ilustracjami z bajek                    
i informacjami o nich. Bajka „Len” z polskimi napisami i audiodeskrypcją. 

Zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach, podzielonych ze względu na niepełnosprawność. 
Każdej grupie przydzielony był przewodnik. W Muzeum osobom z dysfunkcją wzroku zostały 
udostępnione do dotykania oryginalne eksponaty, m.in. pacynki Jacka i Agatki. Uczestnicy rajdu 
mogli też zapoznać się z publikacją "Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli Dobranocek. 
Muzeum oczyma niewidomego”. Publikacja jest wydrukowana w brajlu i druku transparentnym, 
ma wypukłe ilustracje popularnych postaci z wieczorynek oraz tyfloryciny przedstawiające kadry          
z dobranocek.  
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Teatr Maska w Rzeszowie 

ul. Mickiewicza 13, Rzeszów 

Koordynator dostępności - Joanna Glazar   

Tel./SMS: 605 168 500 

e-mail: koordynator@teatrmaska.pl   

Oferta dostępna: spektakle z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących lub tłumaczem PJM.  

Na rajdzie: wejście na scenę, możliwość dotknięcia rekwizytów, dekoracji i kukiełek. 

W teatrze zaproponowano odmienne aktywności dla każdej z grup widzów z 
niepełnosprawnością. Grupa z dysfunkcją wzroku mogła poznać lalki wykorzystywane podczas 
przedstawień, natomiast grupa głuchych wzięła udział w miniwarsztatach teatralnych. Każdą              
z grup opiekowali się pracownicy teatru i wolontariusze. 

 

Muzeum Lubelskie w Lublinie 

ul. Zamkowa 9, Lublin 

Koordynator dostępności: Małgorzata Kozioł 

tel: 81 537 96 15 

Oferta dostępna: podjazdy, windy, audioprzewodniki z systemem wspomagania słuchu, filmy             
z tłumaczeniem na PJM, audiodeskrypcja wybranych obiektów (na stronie i w muzeum), 
tyflografiki. 

Na rajdzie: warsztaty ceramiczne, możliwość dotknięcia kopii starożytnych naczyń glinianych. 

Zwiedzanie zostało zaplanowane dla dwóch oddzielnych grup wyznaczonych z uwagi na 
niepełnosprawność. Uczestnicy mieli możliwość poznania historii zamku, a także zwiedzenia 
wystawy archeologicznej. Oprowadzanie zakończyło się warsztatem, podczas którego można było 
wykonać miseczki z gliny. 

 

Dom Słów - Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie 

ul. Żmigród 10, Lublin 

Koordynator dostępności - Katarzyna Celewicz 
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Tel/SMS: 504449027 

e-mail: katarzyna.celewicz@tnn.lublin.pl 

Oferta dostępna: możliwość dotykania wszystkich eksponatów w Izbie Drukarstwa, oprowadzanie 
z tłumaczem PJM po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Uczestnicy rajdu wzięli udział w oprowadzaniu po Lublinie. Grupa nie została podzielona, osoby            
z niepełnosprawnością słuchu i wzroku stanowili jeden zespół. Przewodnik przybliżył Lublin, 
opowiadając historię wybranych obiektów, murali i instalacji. Trasa prowadziła przez Stare 
Miasto, a zakończyła się w siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" na Żmigrodzie.  

 

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu 

ul. Rynek 6, Wrocław 

koordynator dostępności: Lucyna Kościelniak   

tel. 71 75 50 655 

E-mail: lucyna.koscielniak@ossolineum.pl 

Oferta dostępna: ścieżki dotykowe, tyflografiki, makiety, audioprzewodnik, pętle indukcyjne           
w szatni i w kasie, do wypożyczenia system wspomagania słuchu na czas zwiedzania.  

Na rajdzie: warsztaty z robienia papieru czerpanego.  

Odwiedzający zostali podzieleni na dwie grupy, przy czym dobór był losowy, nie uwzględniał 
rodzaju niepełnosprawności. W grupach były zarówno osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak            
i słuchu. Każda z grup oglądała inny fragment ekspozycji oraz miała możliwość wzięcia udziału             
w warsztacie z czerpania papieru. 

 

Muzeum Śląskie – Katowice 

T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice 

Dostępna oferta edukacyjna: Dagmara Stanosz,  

Tel./SMS: 690 455 917  

E-mail: d.stanosz@muzeumslaskie.pl  

Dostępne oprowadzanie: Anna Dąbrowa 
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Tel./SMS: 690 455 0948 

e-mail: a.dabrowa@muzeumslaskie.pl 

Oferta dostępna: przeszkolony i przyjazny personel, regularne oprowadzanie z głuchym 
przewodnikiem w języku migowym, tłumaczenie na język migowy okolicznościowych wydarzeń, 
np.: wykładów, ścieżki dotykowe w podłodze, tyflografiki wybranych dzieł, możliwość dotykania 
wybranych eksponatów i oprowadzanie z audiodeskrypcją (po wcześniejszym uzgodnieniu). 

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy - osoby z niepełnosprawnością wzroku i osoby 
głuche. Każda z grup miała inny plan zwiedzania. Program części warsztatowej był natomiast taki 
sam dla obydwu grup. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość poznać tajniki malarstwa, 
między innymi takie jak dobór farby, sposób malowania, rodzaje pędzli.  

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka 

Nadwiślańska 2-4, Kraków  

Koordynator dostępności - Barbara Pasterak  

tel: 12 442 77 70, wew. 115 

E-mail: pasterak@cricoteka.pl  

Olga Curzydło  

Tel./SMS: 506 164 487 lub 12 442 77 70, wew. 121 

e-mail: curzydlo@cricoteka.pl  

Oferta dostępna: pokazy z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących, oprowadzanie         z 
audiodeskrypcją, oprowadzanie z tłumaczem PJM po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Na rajdzie: możliwość dotknięcia wybranych eksponatów. 

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy - osoby z niepełnosprawnością wzroku i osoby 
głuche. Każda z grup zwiedzała ekspozycję przybliżającą poszczególne sztuki Tadeusza Kantora 
oraz oglądała zbiory archiwum. Grupa osób głuchych zobaczyła także fragment próby, 
odbywającej się na sali teatralnej. 
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Muzeum Narodowe w Kielcach - Pałac Biskupów Krakowskich 

plac Zamkowy 1 

Koordynator dostępności - Natalia Łakomska 

E-mail: n.lakomska@mnki.pl 

Oferta dostępna: możliwość dotykania eksponatów. 

Oprowadzanie po obiekcie odbywało się w jednej dużej grupie. Uczestnikom zostały 
zaprezentowane wnętrza pałacu. Na koniec przeprowadzono warsztat, podczas którego były 
wykonywane formy z plasteliny inspirowane ornamentami roślinnymi. Przygotowane przez 
uczestników z niepełnosprawnością formy były następnie odbijane na serwetach, które 
przeistaczały się dzięki temu we wzorzysty materiał. 

 

Muzeum Miasta Gdyni 

Zawiszy Czarnego 1 

Koordynator dostępności: Ewa Kielar,  

Tel./SMS: 58 662 09 37, 

E-mail: e.kielar@muzeumgdynia.pl 

Oferta dostępna: przeszkolony i bardzo przyjazny personel, cykliczne oprowadzania z tłumaczem 
PJM i audiodeskrypcją, ścieżki prowadzące, dwa modele 3D – budynku muzeum i Sądu 
Rejonowego w Gdyni. 

Na rajdzie: warsztaty rzeźbienia w gipsie. 

 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 

ul. Strajku Dokerów 5 

Koordynator dostępności - Noemi Etush  

E-mail: n.etush@laznia.pl 

Tel./SMS 58 500 02 31 
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Oferta dostępna: wernisaże dostępne z tłumaczeniem na polski język migowy, dostępni asystenci-
wolontariusze przeszkoleni z audiodeskrypcji, oprowadzający po wystawach czasowych w Łaźni, 
aplikacja mobilna na system Android Artsee Łaźnia, oprowadzania  z tłumaczem PJM. 
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3. DOBRE PRAKTYKI 
 

Każda z odwiedzanych instytucji działa w nieco innym obszarze, inne kompletuje zbiory, inne 
teksty prezentuje zwiedzającym. Cechą wspólną wszystkich włączonych w rajd placówek jest 
natomiast bogata i wartościowa oferta kulturalna. Podczas wizyt studyjnych przekonaliśmy się, że 
dzięki otwartości pracowników można stworzyć ciekawą propozycję dla dorosłych widzów z 
niepełnosprawnościami. Przekraczając próg instytucji, byliśmy za każdym razem pod wrażeniem 
rzetelnie przygotowanych materiałów oraz sposobu, w jaki przekazywane były składające się na 
ofertę kulturalną treści. 

Budowanie dostępnej oferty jest procesem wieloetapowym. Nie uniknie się błędów, można jednak 
minimalizować ich liczbę, gdy czerpie się z doświadczeń innych placówek i wdraża się u siebie 
wypracowane i sprawdzone w działaniu koncepcje. Po każdej wizycie, wspólnie z pracownikami 
danej instytucji, omawialiśmy przygotowany przez nich i zrealizowany program. Efekt naszych 
rozważań i obserwacji zebraliśmy w niniejszej publikacji. Omówienie to należy traktować jako 
wieloaspektową wskazówkę. W sposób szczególny wyróżniliśmy rozwiązania, które sprawdziły się 
w praktyce. Wszystkie wymienione przykłady są śladem rozwiązań, które są stosowane w 
odwiedzanych przez nas miejscach.  

 

Na co zwrócić uwagę: 

 Przeszkolony i otwarty personel. Wszelkie udogodnienia techniczne nie zastąpią kontaktu z 
drugim człowiekiem. Otwartość i chęć dzielenia się swoją wiedzą była dla nas 
najcenniejsza. Dlatego największą wartością jest przeszkolony pracownik/wolontariusz.  
Warto stworzyć dla zespołu skrypty do oprowadzania. Dzięki temu opiekunowie ekspozycji 
mają szansę opowiedzieć odpowiednio o prezentowanych obiektach. Wyposażony w taki 
skrypt opiekun wie, jak i gdzie wykorzystać technikę audiodeskrypcji, jak pomóc osobie         
z niepełnosprawnością słuchu w uzyskaniu poszukiwanej informacji, a także wesprze 
osobę z dysfunkcją wzroku przy poruszaniu się po ekspozycji, dając cenne wskazówki 
pomagające w orientacji w przestrzeni.  
Wiedzą zdobytą na szkoleniach należy dzielić się z całym zespołem. Warto organizować 
szkolenia wewnętrzne, w czasie których pracownicy dzielą się swoimi doświadczeniami,            
a także wspólnie tworzą skrypty i zgłaszają propozycję służące udostępnianiu oferty 
kulturalnej. 
 

 Koordynator dostępności - to osoba pierwszego kontaktu dla osób z niepełnosprawnością 
chcących odwiedzić każdą instytucję. Warto zadbać o to, aby można było łatwo 
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skontaktować się z takim koordynatorem. On będzie wiedział, jak odpowiedzieć na 
potrzeby odbiorców i jaką ofertę zaproponować.  
 

 Dostępna strona internetowa jest niezwykle ważną wizytówką każdej instytucji. Każda 
osoba z niepełnosprawnością chcąca odwiedzić daną placówkę rozpoczyna zwykle swoją 
podróż właśnie w Internecie. Tam szuka niezbędnych informacji. Warto zadbać o 
przejrzystą strukturę, dzięki której łatwo będzie się poruszało po każdej stronie WWW. 
Niezwykle potrzebna jest umieszczona na stronie głównej zakładka o dostępności, w której 
znajdą się szczegółowe informacje dotyczące udogodnień dla poszczególnych 
niepełnosprawności, m.in. informacja o ścieżkach dotykowych, progach, rozmieszczeniu 
wind i ramp, dokładne wskazówki, jak dotrzeć do muzeum komunikacją miejską albo 
własnym samochodem, a także sposób dotarcia do kasy.  
Będzie to także miejsce do informowania o stałej ofercie i organizowanych wydarzeniach. 
Należy opisać wszelkie formy dostępnych materiałów. Dzięki temu odwiedzający będzie 
wiedział, z czego może skorzystać i o co poprosić personel, np. o tyflografiki, 
audiodeskrypcję, opisy w brajlu, tłumacza PJM itp. Jeśli istnieje możliwość skorzystania            
z asystenta lub tłumacza, informacja o tym również powinna znaleźć się w takiej zakładce. 
 

  Nowe technologie. Wszelkie rozwiązania wykorzystujące nowe technologie są mile 
widziane. Jednakże trzeba zadbać o ich przetestowanie przez samych użytkowników. 
Właśnie w ten sposób należy dobierać nośniki. Jeśli decydujemy się na stworzenie 
aplikacji, powinna być ona dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS. 
Należy też mieć świadomość, że osoby z niepełnosprawnością korzystają z aplikacji 
rzadziej niż osoby pełnosprawne. 
 

 Rozwiązania architektoniczne. W przestrzeni muzeum można umieścić w podłodze ścieżki 
prowadzące i punkty uwagi, które pomogą osobom z dysfunkcją wzroku samodzielnie 
poruszać się w przestrzeni wystawy.  
 
 

 Dobry system zabezpieczeń. Daje możliwość zbliżenia się do dzieła, by obejrzeć je             
z niewielkiej odległości, a włącza się dopiero wtedy, kiedy naprawdę się coś dzieje. 
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O CZYM PAMIĘTAĆ ORGANIZUJĄC ZWIEDZANIE DLA 
GRUP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU? 

 

 Warto dowiedzieć się, kto będzie odbiorcą oprowadzania - czy w grupie będą osoby 
niedowidzące, czy osoby niewidzące od urodzenia. Taka wiedza pozwoli dobrać 
odpowiednie pomoce, a także treści. Jeśli nie uda się zebrać takich informacji, zwiedzanie 
należy przygotować tak, jakby w grupie były wyłącznie osoby niewidome. 
 

 Cechy dobrze przygotowanego zwiedzania to zwięzłość i konkret. Warto skupić sie na 
wybranym wątku, który ma być przedstawiony uczestnikom. Nagromadzenie wielu różnych 
informacji może stanowić problem w odbiorze. Dużą wartością jest także możliwość 
dotknięcia oryginalnych eksponatów. 
 

 Przy postojach grupy należy znaleźć miejsca, gdzie będzie cicho i spokojnie. 
 

 W grupie nie powinno być więcej niż 15 osób. W grupie widzów z niepełnosprawnością 
wzroku zawsze będą obecni ich widzący przewodnicy. 
 

 Kiedy pojawi się coś zagłuszającego (samochód, karetka), należy przerwać opowiadanie            
i wznowić je, gdy hałas ustanie. 
 

 Omawiając dzieła zawierające wiele szczegółów, warto skupić się na najważniejszych 
elementach. Nie należy dokładnie opisywać wszystkich detali.  
 

 Osoba prowadząca powinna co jakiś czas sprawdzać, czy uczestnicy rozumieją 
prezentowany opis. Każdy z nas ma inne doświadczenia, a szczególnie osoby niewidome 
od urodzenia mogą zupełnie inaczej odczytywać poszczególne opisy. 
 

 Przykłady mile widziane. Za każdym razem, gdy coś opisujemy i używamy nowych pojęć 
warto dać materiały do dotykania albo eksponaty. Dzięki temu pojęcia stają się bardziej 
zrozumiałe. 
 

 Jeśli zwiedzanie odbywa się w ciemnej przestrzeni, w gablotach można zastosować światło 
punktowe. Dzięki temu prezentowane eksponaty będą lepiej widoczne.  
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Tyflografiki i audiodeskrypcja 
 
 

 Słowa i dotyk – osoby niewidome najwyżej cenią zwiedzanie, w czasie którego były 
prezentowane opisy audiodeskryptywne, a dodatkowo stworzona była możliwość 
dotykania oryginalnych eksponatów, tyflografik lub kopii. Takie elementy zawsze ułatwią 
zrozumienie omawianych treści. 
 

 Zwiedzanie z audiodeskrypcją i pomocami dotykowymi zawsze zabiera więcej czasu niż 
zwykłe oprowadzanie. Aby nie trzymać widzów zbyt długo, warto ograniczyć liczbę 
prezentowanych eksponatów/ przestrzeni. 
 

 Przekaz łączony. Wszelkie pomoce dotykowe muszą być wsparte opisem, który wytłumaczy, 
z czym mamy do czynienia. Do wyjaśnienia można wykorzystywać opisy w brajlu, ale nie 
wszystkie osoby z niepełnosprawnością wzroku potrafią czytać brajlem. Najlepiej sprawdzi 
się wsparcie drugiego człowieka. 
 

 Miniatury. Omawiając duże eksponaty, budynki czy elementy scenografii, warto 
przygotować ich mniejsze wersje. Dzięki temu osobom niewidomym łatwiej jest 
zorientować się w wyglądzie obiektów. 
 

 Gdy odbiorcy dotykają eksponatu, skupiają się na nim i wtedy tracą treści mówione przez 
przewodnika. Najpierw należy opisać eksponat, opowiedzieć o jego historii, a następnie 
dać czas na dotykanie. Podczas dotykania osoba niewidoma także potrzebuje drugiej 
osoby, która powie jej, jakiego detalu dotyka.  
 

 Przy dotykaniu oryginalnych eksponatów najlepiej sprawdzą się chirurgiczne rękawiczki. 
Rękawiczki materiałowe uniemożliwiają dokładne poznanie dotykanej powierzchni. 
 

 Książki w brajlu czyta się przy pulpicie. Warto przygotować odpowiednie miejsce do 
czytania. 
 

 Dobre tyflografiki powinny być sztywne, nie za duże, wykonane z dobrze dobranego 
materiału zbliżonego fakturą do oryginału. Muszą też być wykonane w zgodzie z zasadami 
tworzenia takich pomocy. 
 

 W czasie prezentacji makiety należy wskazać widzom z niepełnosprawnością wzroku 
umieszczone na niej punkty orientacyjne. 
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  Jeśli wystawa jest wyposażona na stałe w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku, warto zadbać o wykonanie ścieżek prowadzących do poszczególnych pomocy. 
 

 Warsztat jest ważnym i niezwykle użytecznym elementem prezentowania treści osobom        
z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki samodzielnej pracy widzowie ci mają szansę 
bardziej wczuć się w temat i lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. .  
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O CZYM PAMIĘTAĆ ORGANIZUJĄC ZWIEDZANIE DLA 
GRUP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU? 

 

 Tłumacz PJM. Należy bezwzględnie zadbać o obecność tłumacza języka migowego           
w czasie zwiedzania. Jeśli grupa, która przychodzi na oprowadzanie, nie ma własnego 
tłumacza, należy wynająć tłumacza języka migowego. Warto zbudować własną bazę 
współpracujących tłumaczy, tak aby zawsze móc zapewnić takie wsparcie osobom 
zwiedzającym. Dobrą praktyką jest nawiązywanie współpracy z osobami ze środowiska 
osób głuchych, które świetnie sprawdzą się w roli tłumacza. 
 

 Wielkość grupy. Dla komfortu zwiedzających grupa powinna liczyć maksymalnie 15 osób.  
 

 System FM. Akustyka, a także odgłosy generowane przez odwiedzających mają znaczenie 
dla odbioru przekazu przez osoby z niedosłuchem. Warto wykorzystać system FM, który 
wzmacnia dźwięk, dzięki czemu niedosłyszący nie tracą słów przewodnika. 
 

  W czasie oprowadzania należy zawsze zaczekać na zebranie się całej grupy i dopiero 
wtedy zacząć opowieść. Słowa przewodnika mogą być wspierane gestami. Przewodnik 
powinien zwrócić na siebie uwagę zawsze, gdy zaczyna kolejną opowieść, np. po przejściu 
do kolejnej sali. 
 

 Przewodnik powinien zawsze stawać naprzeciw źródła światła. 
 

 Przewodnik razem z tłumaczem stanowią jedność. Tłumacz musi stać zawsze obok 
przewodnika, a grupę należy ustawiać w półkolu naprzeciw przewodnika. Dzięki temu 
oprócz patrzenia na tłumacza uczestnicy mają możliwość czytania z ruchu warg 
przewodnika. Takie ustawienie jest też najlepsze do prowadzenia dyskusji. 
 

 W czasie zwiedzania nikt nie powinien przechodzić przed tłumaczem języka migowego, bo 
wtedy przerywa się komunikację pomiędzy tłumaczem a odwiedząjącym i odwiedzający 
traci fragmenty wypowiedzi. 
 

 Kiedy coś się pokazuje i jednocześnie mówi, widzom z niepełnosprawnością słuchu ciężko 
jest się skupić na obydwu czynnościach. Nie można oglądać eksponatu i jednocześnie 
patrzeć na tłumacza. Dlatego warto najpierw dać czas na obejrzenie eksponatu, a 
następnie na wypowiedź przewodnika. 
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 Prezentowane polskie filmy powinny być opatrzone napisami w języku polskim. Można 
umieścić je nad napisami w języku angielskim. 
 

 Jeśli ktoś z grupy, w której znajdują się osoby Głuche lub słabosłyszące, zabiera głos, 
powinien podnieść rękę  
lub przewodnik powinien powiedzieć, kto zadał pytanie. Dzięki temu osoby z 
niepełnosprawnością słuchu będą wiedziały, kto jest autorem wypowiedzi. 
 

 Najlepszy jest konkretny i jasny przekaz, bez specjalistycznego słownictwa. Jeśli na 
potrzeby zwiedzania konieczne jest wykorzystanie takiego słownictwa , wtedy nowe pojęcia 
warto przeliterować i zapytać się uczestników, czy znają to słowo. Następnie należy 
bezwzględnie wytłumaczyć jego znaczenie. 
 

 
 Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie, czy pojęcia, które będą wykorzystane w czasie  

zwiedzania, zostały wcześniej opracowane w polskim języku migowym i znajdują się w 
internetowej encyklopedii sztuki w polskim języku migowym opracowanej m. in. przez 
Grupę Artystów Głuchych. 
 

 Więcej ćwiczeń, mniej teorii. Łatwiej jest zrozumieć teorię i nowe pojęcia poprzez przykłady 
i ćwiczenia. 
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 Wypowiedź przewodnika powinna być wspierana pomocami wizualnymi tłumaczącymi 

poruszane zagadnienia. 
 

 Podczas zwiedzania wnętrz można wykorzystać dodatkowe pomoce, np. zdjęcia, aby  
wskazywać konkretnie eksponat, o którym jest akurat mowa. 
 

 Półmrok panujący na ekspozycji nie pozwala dobrze widzieć tłumacza PJM. 
 

 Przewodnik w trakcie wypowiedzi powinien robić pauzy, aby tłumacz mógł nadążyć z 
tłumaczeniem.  
 

 Przewodnik nie powinien znikać z pola widzenia widzów Głuchych i słabosłyszących. 
 

 Głusi nie potrzebują dotykać eksponatów, wystarczy, że mogą je dokładnie obejrzeć. 
Chyba że jest to coś bardzo cennego, a dzięki dotykowi pozyskują dodatkowe informacje. 
 

 Podczas warsztatów, gdy uczestnicy wykonują zadanie, trudno jest się równocześnie skupić 
na rozmowie. Można pracować sekwencjami, tak aby był czas na wykonanie zadania i 
dyskusję. 
 

 Ekspozycję warto wzbogacić o materiały wizualne, takie jak filmy w PJM, teksty. Dzięki 
temu widzowie z niepełnosprawnością słuchu będą mogli samodzielnie zwiedzać 
ekspozycje. 
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    JAKICH BŁĘDÓW NALEŻY UNIKAĆ 
 

 Jeśli odbiorcami są osoby dorosłe, przekaz musi być dostosowany do ich wieku. Nie 
wolno infantylizować osób z niepełnosprawnością.  
 

 Podczas oprowadzania widzów z niepełnosprawnością przewodnik powinien korzystać ze 
swego naturalnego sposobu wypowiadania się, nie trzeba unikać słów typu „zobaczymy”, 
„możecie spojrzeć” nawet wówczas, gdy odbiorcami są osoby niewidome. 
 

 Warto dbać o poprawność językową. W materiałach należy używać poprawnego 
słownictwa np. „dla osób z niepełnosprawnością”, a nie „dla osób niepełnosprawnych”, 
nie „w języku Brajla”, a „w alfabecie Brajla” lub „piśmie Brajla”. 
 

 Przygotowując dostępne materiały, zawsze należy konsultować je z osobami ze 
środowiska. 
 

 Multimedia. Jeżeli osoba niewidoma będzie chciała samodzielnie skorzystać z 
eksponatów, warto zadbać, aby ekran dotykowy był udźwiękowiony. Jeśli ekran ma się 
uruchomić przy pomocy karty, należy zadbać, aby było wiadomo, gdzie ją przyłożyć.  
 

 To, co pomaga jednej grupie osób z niepełnosprawnościami, nie zawsze się sprawdza z 
inną grupą, np. osoby niewidome nie muszą koniecznie jechać windą, mogą  przejść 
schodami. 
 

 Podczas przemieszczania się pomiędzy salami, szczególnie na schodach lub                    
w korytarzach, nie należy snuć opowieści przewodnickich. Osoby Głuche i słabosłyszące 
muszą się skupić na przejściu i nie mogą równocześnie patrzeć w dwa miejsca. 
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ŁĄCZYĆ CZY NIE ŁĄCZYĆ? 
 

Podczas wizyt studyjnych stanęliśmy przed wyzwaniem jednoczesnego oprowadzania całej grupy 
osób z różnymi niepełnosprawnościami. Były to sytuacje, w których mogliśmy obserwować 
wzajemne wspieranie się uczestników, np. osoby z niedosłuchem pomagały osobom  z niepełno- 
sprawnością wzroku w dotarciu do kolejnej sali, opisywały też dotykane eksponaty. Nie twierdzimy 
w związku z tym, że łączenie grup osób z różnymi niepełnosprawnościami nie ma swoich zalet. 
Nasze doświadczenia pokazują jednak, że dla pełnego komfortu i odbioru treści lepiej 
sprawdzało się rozdzielenie grupy ze względu na niepełnosprawność. 

 

Jeśli jest to grupa mieszana pamiętaj: 

 Tłumacząc dyskusję, w której uczestniczą osoby niewidome, tłumacz PJM powinien 
wypowiedzieć imię i nazwisko osoby, którą tłumaczy. 
 

 Zwróć uwagę na ustawienie grupy. Zadbaj o to, aby tłumacz PJM był zawsze widoczny dla 
grupy osób głuchych.  
 

 Dziel wypowiedź na sekwencje. Daj czas na zapoznanie się z obiektem. Osoby niewidzące 
potrzebują czasu na dotknięcie rzeźby i uniemożliwiają jej zobaczenie osobom głuchym, 
które potem, gdy przewodnik opowiada o dziele, muszą skupić się na tłumaczu i nie mają 
czasu na poznanie danego eksponatu.  
 

 Zadbaj o tłumacza języka migowego. Przy dłuższym oprowadzaniu warto mieć dwie 
osoby, które będą odpowiedzialne za tłumaczenie. 
 

 Osoby niewidome dopytują, co się dzieję, co jest wokół. Opisy audiodeskryptywne są 
bezużyteczne dla osób głuchych, dlatego zachowaj balans podczas swojej wypowiedzi. 
 

 Warsztaty są dobrym pomysłem na prowadzenie wspólnych aktywności. W szczególności 
dyskusje i dzielenie się swoimi doświadczeniami okazują się bardzo pożyteczne, 
niesamowicie poszerzają horyzonty i pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby drugiego 
człowieka. 
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WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ. BUDOWANIE STAŁEJ 
DOSTĘPNEJ OFERTY KULTURALNEJ  
 

Naszym celem jest budowanie dostępnej oferty kulturalnej, tak aby zawsze móc czerpać z 
dobrodziejstw instytucji w całej Polsce. Podczas wyjazdów stworzyliśmy sytuację wyjątkową, 
ponieważ zawsze uprzedzaliśmy o naszej wizycie. Stanowiliśmy także grupę zorganizowaną                         
i zawsze był z nami tłumacz PJM. Mieliśmy też odpowiednią liczbę osób asystujących osobom 
niewidomym. 

Dla dalszego rozwoju kultury dostępnej należy zrobić kolejny krok i wprowadzać rozwiązania 
umożliwiające widzom z niepełnosprawnością samodzielne korzystanie z kultury. Ogromną 
wartością wyjazdów były spotkania podsumowujące. Było to szczególnie cenne, gdyż stanowiły 
one przykład niesamowitego dialogu pomiędzy przedstawicielami instytucji kultury a odbiorcami  
z niepełnosprawnością. Rozmawialiśmy szczerze o potrzebach, możliwościach, marzeniach i 
obawach… 

 

Wyzwania i dylematy na przyszłość: 

 

 Przygotowanie ścieżek do samodzielnego zwiedzania przestrzeni kultury przez osoby                    
z niepełnosprawnością. 
 

 Zagwarantowanie aktywnego i licznego udziału osób z niepełnosprawnościami                         
w organizowanych wydarzeniach.  
 

 Tworzenie stałego kalendarza wydarzeń dostępnych. 
 

 Budowanie publiczności i nawiązywanie kontaktów z ambasadorami dostępnej kultury 
działającymi w środowisku osób z niepełnosprawnościami. 
 

 Unormowanie kwestii odpłatności za zajęcia. Organizowanie bezpłatnych wydarzeń 
zawsze jest cenne, jednak nie bójmy się opłat za zajęcia. Jeśli uczestnik ma pewność, że 
będą zagwarantowane odpowiednie warunki, jest zwykle gotowy ponieść opłatę. 
 

 Nie ukrywajmy dostępnych materiałów. Tak jak tłumaczenia dla obcokrajowców są 
elementem wystaw, tyflografiki, tłumaczenia na PJM lub napisy w języku polskim mogą się 
również na nich znaleźć. 



„Tydzień kultury bez barier w Polsce”   
podsumowanie wizyt studyjnych 

Strona | 22  
 

 
 Zapewnijmy opiekę asystenta, wolontariusza, który pomoże w dotarciu do instytucji.  

 
 Informujmy na stronie o dostępnych materiałach i wydarzeniach. Część materiałów 

omawianych na wystawie możemy także zamieścić na stronie www. 
 

 Stwórzmy newsletter z informacjami o dostępnych wydarzeniach.  
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4. UCZESTNICY 
 

Kamila Albin - ukończyła socjologię na Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Obecnie pracuje w Fundacji Kultury bez Barier. Współpracuje również        
z innymi organizacjami pozarządowymi:  

http://strefawenuszmilo.org/ 

http://siodmyzmysl.org/ 

Publikuje artykuły dotyczące dostępności muzeów na portalu 
www.muzealnictwo.com  

Konsultantka audiodeskrypcji do filmów i dzieł sztuki. Prowadzi szkolenia w zakresie świadomości 
niepełnosprawności dla dzieci i dla dorosłych.  

Jako ekspertka uczestniczy w projektach badawczych dotyczących różnych aspektów 
niepełnosprawności, realizowanych np. na UJ, UW, APS.  

Sporo czasu spędza w podróży. Jej znak rozpoznawczy to „dom” na plecach i kije trekkingowe. 
Lubi książki fantasy i SF. Uwielbia szybką jazdę na rowerze i długie górskie wędrówki.  

Wszystkie wyjazdy były świetną okazją, aby osoby niewidome i Głuche mogły poznać nawzajem 
swoje, jednak trochę różne, światy i potrzeby.  

Odwiedzając instytucje kultury, pokazujemy ich pracownikom, że to, co robią na rzecz 
dostępności, ma sens i jest dla nas ważne i potrzebne. Mam nadzieję, że muzea, które 
odwiedziliśmy, będą teraz jeszcze bardziej otwarte, zarówno na grupy osób, jak i indywidualnych 
gości z niepełnosprawnościami. Nasze spotkania odbywały się w przyjaznej atmosferze, na 
zasadach partnerskiej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Myślę, że nam wszystkim, gościom                   
i przedstawicielom instytucji, atmosfera ta pomogła wypowiadać się otwarcie, także krytycznie.  

To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli chcemy, aby nasze potrzeby były zauważane i uwzględniane, 
sami musimy głośno je wyrażać.  

Udział w rajdzie, oprócz wspaniałych wrażeń i miłych wspomnień, dał mi osobiście sporo twórczej 
energii i odczarował wspomnienia z dzieciństwa, kiedy obiekty muzealne oglądało się z pozycji 
„za szybą lub za sznurkiem”. 
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Anna Butkiewicz - konsultant ds. głuchych w Biurze ds. Osób 
Niepełnosprawnych AGH, członek Rady Fundacji Między Uszami, której 
celem jest promowanie edukacji dwujęzycznej, Lektorka PJM, 
promotorka świadomości PJM i Kultury Głuchych w całym 
społeczeństwie. Miłośniczka kotów i dobrej herbaty :) 

Brałam udział tylko w III, ostatnim rajdzie i uważam, że wizyty                        
w instytucjach kultury mają ogromny sens. Dają one mnóstwo korzyści 

dla obu stron. Dla użytkowników są szansą na poznanie ciekawych, nietypowych przejawów 
kultury. Pozwalają też przekonać się, że są w naszym kraju instytucje naprawdę zaangażowane w 
sprawę dostępności. Natomiast dla instytucji – takie wizyty są szansą na poznawanie potrzeb 
widzów z niepełnosprawnością oraz wiedzę, jak być otwartym na wszystkich. Na rajdzie panowała 
fajna atmosfera, oby takich wypraw było więcej! 

 

Monika Dubiel - psycholożka, filolożka hiszpańska, doktorantka na 
Uniwersytecie Warszawskim, z zamiłowania podróżniczka, pracuje             
w Fundacji Kultury bez Barier.  

Nasze rajdy po instytucjach kultury w całej Polsce mają ogromny sens. 
Na co dzień mieszkam w Warszawie i dobrze znam ofertę kulturalną 
stolicy, ale często, wybierając się na wakacje, zastanawiam się, czy 
będę mogła zwiedzić jakieś interesujące miejsce. Rajdy pozytywnie mnie 

zaskoczyły, nie miałam świadomości, że nawet w tak niewielkich miastach jak Sanok czy Kazimierz 
Dolny muzea są przyjaźnie nastawione do osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to ważne, 
aby promować dostępność kultury nie tylko w dużych miastach, bo przecież osoby z 
niepełnosprawnościami są wszędzie. Zwiedzając i porównując różne muzea, mogliśmy podzielić 
się z ich pracownikami naszymi refleksjami, wskazać dobre praktyki i podpowiedzieć, co jeszcze 
można ulepszyć. Myślę, że taka informacja zwrotna, przekazana od samych zwiedzających z 
niepełnosprawnościami, jest dla tych instytucji bardzo ważna i pomocna. 

 

Wojciech Figiel - pracownik naukowy oraz tłumacz. Obronił doktorat 
na temat dostępności zawodu tłumacza dla osób z 
niepełnosprawnością wzroku. Dostępnością zajmuje się od kilku lat. 
Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Jest 
ekspertem w projektach realizowanych m.in. przez Akademię 
Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Spraw Publicznych. Jest 
szczęściarzem, bo wykonywane przez niego prace są jednocześnie jego 
pasją. Te profesje to prowadzenie badań naukowych oraz nauka 
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przekładu konferencyjnego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,                  
a także praca jako tłumacz ustny i pisemny języka angielskiego i hiszpańskiego. Jest również 
pierwszym w Polsce niewidomym respeakerem. 

Rajdy kultury bez barier zdecydowanie mają sens! Wizyty w muzeach podczas trzech rajdów 
nauczyły mnie bardzo wielu rzeczy. Dzięki temu, że nasza grupa była mieszana, mogłem poznać 
wyzwania stojące przed osobami niesłyszącymi oraz dowiedzieć się od nich samych, w jaki sposób 
likwidować bariery dla osób z tym rodzajem niepełnosprawności sensorycznej. Wizyty w muzeach 
unaoczniły mi ponad wszelką wątpliwość, że żaden sprzęt i pomoce nie zastąpią człowieka, który 
jest chętny podzielić się z nami swoją wiedzą i pasją. Cieszy, że w tak wielu odwiedzonych 
instytucjach kultury spotkaliśmy właśnie takie osoby. 

 

Kamil Gul - student ostatniego semestru informatyki, zatrudniony jako 
programista w banku. Lubi aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczy             
w wydarzeniach kulturalnych. Aktualnie myśli o stworzeniu aplikacji dla 
osób z niepełnosprawnościami, która ułatwiłaby funkcjonowanie w ich 
codziennym, samodzielnym życiu. 

Uważam, że rajdy mają sens, bo dzięki temu mamy szansę na równy 
dostęp do kultury, możemy powiedzieć o własnych potrzebach. Możemy 

też zintegrować się z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Spotkania z różnymi osobami 
pozwalają mi na zrozumienie potrzeb drugiego człowieka i jego sposobu radzenia sobie w 
codziennym życiu, np. z  wykorzystaniem sprzętu wspomagającego słyszenie. Rajdy uświadamiają, 
że istnieje kwestia utrudnionego dostępu do kultury przez osoby z niepełnosprawnościami słuchu, 
wzroku, i pomagają rozwiązać ewentualne problemy w czasie dyskusji między uczestnikami rajdu 
a pracownikami instytucji kulturalnych. 

 

Paulina Gul - jestem inżynierem informatyki, ale moją wielką pasją są 
kultura i język migowy. Pracuję w Fundacji Kultury bez Barier, gdzie 
prowadzę szkolenia, projekty, a także tłumaczę na PJM. Uwielbiam 
pracę z dziećmi, byłam uczestniczką nagrań teledysku "Nie bój się 
chcieć", a także opowiadałam w 5 warszawskich przedszkolach o 
niepełnosprawności słuchu. 

Nasze rajdy i wizyty w muzeach miały sens, dlatego że choć w kulturze 
bez barier jestem od 3 lat, dowiedziałam się mnóstwa nowych rzeczy, zobaczyłam innowacyjne 
rozwiązania. Mogę teraz o nich opowiedzieć zarówno moim znajomym, jak i na szkoleniach, 
innym pracownikom muzeów. W ten sposób wiedza i dobre praktyki będą się rozprzestrzeniały. 
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Niektóre instytucje chciałabym odwiedzić ponownie, tym razem może w szerszym gronie? Myślę, 
że w tym projekcie nie tylko instytucje się uczą, ale my – uczestnicy - również. 

 

Karolina Jakóbczak - zajmuje się grafiką komputerową, fotografią, 
rysowaniem oraz wszelkimi działaniami artystycznymi. Aktywny członek 
Grupy Artystów Głuchych, gdzie między innymi działa na rzecz promocji 
sztuki Głuchych w Polsce oraz za granicą. Prywatnie zapalona 
odkrywczyni podwodnych głębin, gdzie są skrywane tajemnice większe 
od tych z kosmosu.  

Grupa Artystów Głuchych: www.gag.art.pl 

Portfolio fotograficzne: www.35mm-and-more.eu 

Rajdy, takie jak nasz, mają sens, ponieważ zwracają uwagę różnych instytucji kultury (muzeów, 
galerii, kin, teatrów i wielu innych) na niepełnosprawnych, a szczególnie niesłyszących uczestników 
życia kulturalnego, przypominają o naszych potrzebach i wymaganiach. Dzięki tym rajdom mamy 
szansę poprawić działalność instytucji kultury na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przypomnieć 
(niekiedy poinformować) o naszych specyficznych wymaganiach. Idąc tą drogą, można też 
doprowadzić do zwiększenia zainteresowania życiem kulturalnym wśród niepełnosprawnych, 
szczególnie Głuchych, Słabosłyszących, którzy do tej pory mieli minimalny dostęp do kultury.  

 

Bernard Kinow - CODA, tłumacz Polskiego Języka Migowego              
(w telewizji, na konferencjach, on-line, wszędzie), członek STPJM. 
Wielbiciel komiksów, filmów i seriali sci-fi.  

Rajdy (a raczej rajd, bo byłem niestety tylko na ostatnim) był dla mnie 
czymś nowym i zdecydowanie ciekawym. Przede wszystkim dlatego, że 
poznawanie nowych, ciekawych ludzi jest zawsze rzeczą wartościową. 
Bardzo ważna była również możliwość wejścia do instytucji kultury              

i obejrzenia ich pod kątem dostępności. Taka wizyta daje feedback ludziom, którzy tworzą te 
instytucje - mają oni szansę dowiedzieć się, co jest OK, a co należy poprawić. Jest to też okazja 
do wymiany myśli, pokazania czegoś nowego, czegoś, co wcześniej było nie w pełni zrozumiane.  
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Konrad Kozłowski Jestem Głuchy. Pochodzę z Warszawy. Od 
urodzenia żyję w świecie ciszy i kulturze Głuchych. To czyni mnie 
innym. Jestem z tego dumny. Kocham pracować z ludźmi. Interesuję 
się problematyką Głuchych, językiem migowym i kulturą Głuchych. 
Lubię pracować w charakterze tłumacza języka migowego i reżysera 
filmowego. Działam w grupie nieformalnej Creactide. 

Obecnie pracuję jako animator w Centrum Nauki Kopernik. 
Równocześnie studiuję na pierwszym roku na APS. 

www.creactide.pl konrad.kozlowski@creactide.pl 

www.facebook.com/creactide/ 

Dzięki rajdom i naszym wizytom w instytucjach kultury placówki te mają szanse zmienić sposób 
patrzenia na osoby z niepełnosprawnością. To ogromna szansa dla tych instytucji, by zrozumieć, 
że osoby niepełnosprawne naprawdę chcą mieć dostęp do kultury i sztuki. „Niepełnosprawny – to 
też człowiek”. 

 

Monika Kozub – Głucha aktywistka grupy „Creactide”. Zasiada w Radzie Fundacji Między Uszami 
i w zarządzie Instytutu Historii Głuchych "Surdus Historicus". Udziela się jako specjalistka od 
montażu filmowego, animacji i grafiki. Zajmuje się też składem i drukiem wszelkich publikacji. 
Absolutny tytan pracy, którą wykonuje z zawrotną prędkością - marzenie każdego pracodawcy. 
Artystka w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. Aktywnie promuje Kulturę Głuchych na 
portalach internetowych.  

Każda podróż, połączona z wizytą w instytucji kultury, kształci w każdym zakresie. Pozwala 
zarówno zaspokoić ludzką ciekawość, jak i wymienić się doświadczeniami zawodowymi. Właśnie 
w ten sposób można nie tylko przejąć czy skopiować już gotowe doskonałe rozwiązania, ale też 
zastanowić się, co, gdzie i jak należy poprawić, by doprowadzić do likwidacji wszelkiego rodzaju 
barier w dostępie do kultury. 

 

Iwona Krawczuk Nazywam się Iwona Krawczuk i jestem Głucha. 
Wpadłam na pomysł założenia fanpage`a Głucha Polka Potrafi. 
Prowadzę w nim wywiady z Głuchymi kobietami, które opowiadają o 
sobie, o swoich sukcesach oraz o tym, co je motywowało do działania. 
Mówią o pasjach, jakie odkryły w swoim życiu, choć na początku nie 
przypuszczały, że tym będą się później zajmować. Organizuję także 
warsztaty motywacyjne dla Głuchych prowadzone w ich ojczystym języku 
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migowym, czyli PJM. Można mnie spotkać na fanpage`u Głucha Polka Potrafi oraz na stronie 
www.gluchapolkapotrafi.pl 

Brałam udział w pierwszym rajdzie z Głuchymi i niewidomymi. Była to podróż marzeń do 
Kazimierza Dolnego, Sanoka, Rzeszowa i Lublina. Bardzo mile to wspominam. Można powiedzieć, 
że ten rajd był okazją, aby przekonać się o tym, czy jest możliwa integracja między osobami z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na początku nieco sceptycznie odnosiłam się do pomysłu 
integracji między głuchymi a niewidomymi, bo niby jak mielibyśmy się komunikować? Jednak 
pomyliłam się, i to bardzo! Wspólny wyjazd przekonał mnie, że „niemożliwe nie istnieje”. Można! 
Można! Bardzo mi się podobało nie tylko burzenie barier komunikacyjnych, ale i kulturowych! 
FKBB załatwiła nam tłumacza Polskiego Języka Migowego, dzięki czemu mieliśmy dostęp do 
muzeów i teatrów oraz mogliśmy wziąć udział w różnych wydarzeniach kulturalnych. Po tym rajdzie 
jestem bogatsza o nowe doświadczenia kulturalne. Jestem bardzo zadowolona, że FKBB z myślą o 
nas, niepełnosprawnych, stara się zapewnić dostęp do tylu atrakcji! Jestem wielką fanką teatru i 
kocham żywą grę aktorską. To jest dla mnie sensem życia, którego nie wyobrażam sobie bez 
FKBB!! Ta fundacja musi istnieć, bo zawdzięczamy jej napisy i wydarzenia kulturalne 
przetłumaczone na PJM! 

 

Adam Marciniak - jestem osobą słabowidzącą, tracącą wzrok, która nie 
lubi siedzieć bezczynnie w domu. Jak mówią znajomi – codziennie 
załatwiam więcej spraw niż niejeden widzący. Z wykształcenia 
tyflopedagog, pedagog, informatyk; poszukuję dla siebie pracy w 
zawodzie. Moje pasje to jazda tandemem na długie wyprawy oraz 
żeglarstwo. 

Wizyty osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury mają sens, 
bo właśnie wtedy kultura staje się dostępna. Dla osoby niepełnosprawnej taka zwykła dostępność 
nie jest codziennością. 

Wspólne rajdy i spotkania dają świetną okazję do wyjścia z domu, do kontaktów z ciekawymi 
ludźmi, a obcowanie z kulturą, dla tych którzy nie obcowali z nią wcześniej tak intensywnie, jest 
odkryciem, niespodzianką, dodatkowym bonusem.  

Można powiedzieć, że Fundacja wychowuje kulturalnie swoich odbiorców, a z kolei instytucje 
kultury i sztuki wychowuje tak, by były dostępne dla wszystkich.  
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Marta Michnowska wieloletnia redaktor wydawnictw dziecięcych 
Polskiego Związku Niewidomych - czasopism w brajlu i druku 
powiększonym dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku; redaktor 
naczelna magazynu sportowego "Cross" dedykowanego osobom 
niewidomym i słabowidzącym; youth workerka , wielbicielka kultury                
i pasjonatka sportu. 

Kulturalne rajdy bez barier to istna uczta dla głodnych sztuki i tych, 
którzy mają misję – chcą, by na co dzień umożliwiano każdemu rozsmakowanie się w kulturze              
i w sztuce. Warto je organizować, bo czas najwyższy otworzyć instytucje kultury dla każdego - bez 
wyjątku - i przemienić je w miejsca przyjazne również osobom z niepełnosprawnością. Rajd 
przekonał mnie, że w instytucjach kultury nie brakuje ludzi z pasją, którzy chcą się spotkać              
i poznać, przełamać stereotypy i porozmawiać o potrzebach szczególnych grup odbiorców. 
Właśnie tak powstają najlepsze rozwiązania - z marzeń, woli i wspólnej pracy.  

 

Tomek Olender Podróżuję od kilku lat, trochę prywatnie, trochę                
z projektów Erasmusa+, taki obieżyświat, jak mnie zwą. Jeszcze mi parę 
państw zostało :)  

Świeży magister pedagogiki specjalnej, a dokładnie to surdopedagogiki 
z terapią pedagogiczną. Moim celem jest pracować z dziećmi z wadą 
słuchu, uczyć matematyki, bo przecież 2+2 to 5, takie proste :P 

Działam jako tłumacz języka migowego w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomych, a czasem 
jako tłumacz-przewodnik. 

Rajdy były strzałem w dziesiątkę! Dzięki takim wyjazdom jesteśmy w stanie wskazać instytucjom 
kultury bariery i nazwać to, co jest niedostępne. Nikt inny tego im nie powie lepiej niż my, osoby           
z wadą wzroku czy słuchu. Czasami mam poczucie, że te instytucje są nam wdzięczne, że 
otworzyliśmy im oczy. Dzięki nam widzą więcej, mogą ruszyć do przodu i lepiej dostosowywać swą 
ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Będąc na tych rajdach, uczę się trochę sztuki, poznaję nowych artystów, próbuję zrozumieć dzieła 
stworzone przez malarzy. Jednym słowem nadrabiam zaległości, gdyż wcześniej, ze względu na 
wadę słuchu, nie miałem takich możliwości. Teraz, dzięki najwspanialszej fundacji, prę do przodu   
i czuję się pewniejszy i bardziej kompetentny w świecie sztuki. 

Dziękuję! :* 
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Aleksandra Rogalska Od wielu lat moją pasją jest przybliżanie sztuki 
niewidomym. We współpracy z Teatrem Rozmaitości tworzę 
audiodeskrypcję do spektakli teatralnych oraz dokumentację 
fotograficzną działań warsztatowych - TR BEZ BARIER. Jako historyk 
kultury pracuję w szkole dla niewidomej młodzieży w Laskach, ucząc 
przedmiotu wiedza o kulturze.  

Moim marzeniem jest, aby wszystkie instytucje kultury były otwarte na 
każdego i gotowe przyjąć odbiorcę niepełnosprawnego. Dlatego wspieram wszelkie działania 
Fundacji Kultury bez Barier zmierzające w tym kierunku. Udział w "Rajdzie bez barier" z osobami 
niewidomymi i głuchymi określiłabym jako "kawał dobrej roboty" i cieszę się, że mogłam w nim 
uczestniczyć. Przekonałam się, że nie musimy się siebie bać nawzajem i że ogromną wartością jest 
walka ze stereotypami i społecznym wykluczeniem.  

 

Joan Rossel Nazywam się Joan Rossell, jestem Hiszpanem i mam 23 lata. Studiuję inżynierię 
budowy okrętów na uniwersytecie w Barcelonie. Mam głęboki ubytek słuchu, w prawym uchu 
mam wszczepiony implant ślimakowy, w lewym noszę aparat słuchowy. Uwielbiam jeść sushi, a 
moje hobby to czytanie komiksów manga, książek, oglądanie filmów i seriali oraz podróżowanie.  

Nasze rajdy były niezwykle kształcące. Pozwoliły mi poznać zasady działania każdego z 
odwiedzanych muzeów i przekonać się, jakie występują w nich braki, jeśli chodzi o udostępnianie 
oferty osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Mogłem też przy okazji poznać zgłaszane 
przez uczestników rajdu propozycje służące poprawie dostępności poszczególnych instytucji. Dwa 
rajdy, w których wziąłem udział, dostarczyły mi mnóstwa wiedzy i praktycznych umiejętności, takich 
jak sposób wykorzystania smartfona w czasie tłumaczenia na żywo.   

 

Joan Rossel My name is Joan Rossell and I'm 23 years old. I'm currently studying a degree in 
Systems Engineering and Naval Technology in Barcelona (Spain). I have profound hearing loss, 
I'm using a cochlear implant on my right side and a hearing aid on the other. Eating sushi 
fascinates me . My hobbies are reading manga and books, watching movies and series and 
travelling.  

Our trips were pretty useful, because they allowed me learn about the way of operation of each 
museum and see what they lack regard to the accessibility for deaf and blind people. And, by the 
way, I listened to the participants about what they proposed to improve the accessibility. From the 
first and second trips I acquired lots of knowledge and practical tools, such as the method of 
interpreting via phone. 
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Beata Strzelczyk Jestem UX writerką. Moja praca to między innymi 
przekład hermetycznego języka urzędowego na prostą polszczyznę.  

Moje teksty znajdziecie na przykład na rządowym 
portalu obywatel.gov.pl. Jestem osobą słabosłyszącą, noszę aparaty 
słuchowe. 

Współpracowałam z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących.  

Rajdy z kulturą bez barier to dla mnie jedno z najcenniejszych doświadczeń. Autoterapia, w której 
przypominam sobie, że życie z niepełnosprawnością może być pełne cudownych przeżyć 
związanych z odbiorem kultury i sztuki. Źródło energii, którą ładuję się na kolejne dni. 
Niesamowici ludzie podejmujący nas w instytucjach kultury w całej Polsce - nie dość, że z bogatą 
wiedzą i pasją, to jeszcze wrażliwi na nasze potrzeby, otwarci i wzruszająco gościnni. A do tego 
cudowni towarzysze podróży z różnymi niepełnosprawnościami. Każdy z nich wniósł w moje życie 
niezwykłą historię. Nieprzeciętne osobowości, którym apetyt na kulturę i sztukę każe zrzucać ciepłe 
domowe kapcie, wsiadać do ciasnego busika i przemierzać setki kilometrów, by promować 
najwyższy standard dostępności.  

 

Michał Szcześniak - rencista, zaangażowany w działania fundacji 
pomagającej m.in. osobom ze stwardnieniem zanikowym bocznym. 
Stały uczestnik wydarzeń Fundacji Kultury bez Barier. Od zawsze kochał 
teatr, który po utracie wzroku odkrył dzięki fundacji po raz drugi. Wolne 
chwile spędza na łonie przyrody, doglądając zwierząt, roztaczając 
szczególną opiekę nad końmi. Uwielbia turystykę górską i nordic 
walking. 

Dzięki rajdowi mogłem nadrobić kulturalne zaległości i skorzystać z niezwykle bogatej oferty 
muzeów i innych instytucji. Wcześniej obawiałem się wyjścia do teatru, teraz wiem, że to jest dalej 
moje miejsce. Jestem przekonany, że dzięki takim inicjatywom coraz więcej muzeów i instytucji 
kulturalnych jest edukowanych w obsłudze osób z niepełnosprawnością wzroku.  

A przede wszystkim rajd to dla mnie wspaniali i otwarci ludzie, dla których nie liczy się ani 
niepełnosprawność, ani metryczka. Nawet taki senior jak ja dobrze się tu czuje. 
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Katarzyna Szczepanek Prowadzę radiową audycję "Wejść Głębiej".  

Jest ona poświęcona różnym aspektom egzystencji człowieka, które 
rozważam m.in. w oparciu o teksty poetyckich piosenek. Każdego, kto 
chce do mnie dołączyć, zapraszam do słuchania - środa, godz. 22, 
Radio Wnet. Wykonuję także piosenki poetyckie, przede wszystkim 
Jacka Kaczmarskiego, na samodzielnych koncertach z własnym 
gitarowym akompaniamentem. Zawodowo jestem w drodze - poszukuję 
zatrudnienia jako coach i doradca zawodowy - w tych specjalnościach 
mam odpowiednie wykształcenie. 

Można mnie znaleźć na Facebooku, tam informuję o audycjach: 

https://www.facebook.com/Wej%C5%9B%C4%87-g%C5%82%C4%99biej-
220463308079859/ 

Można mnie posłuchać także pod innym adresem (tu zamieszczane są audycje archiwalne                 
i bieżące informacje): 

http://wnet.fm/author/katarzyna-szczepanek/ 

 

Uważam, że wizyty w instytucjach kultury, takie jak podczas naszych rajdów, są najbardziej 
pożyteczne dla tych, których odwiedzamy. Dzięki kontaktowi z nami, a także szczerym rozmowom 
po zwiedzaniu czy po warsztatach, mogą się oni dowiedzieć, jakie potrzeby mają osoby z 
poszczególnymi niepełnosprawnościami, co w konkretnej instytucji było zrobione zgodnie z 
naszymi oczekiwaniami, a co dobrze by było poprawić bądź też zmienić. W rajdach brały udział 
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, pracownicy instytucji mogli więc zobaczyć, jak 
zróżnicowane są potrzeby poszczególnych grup i w przyszłości lepiej dostosować się do kolejnych 
zwiedzających. Wizyty te mają sens również dla nas, ponieważ pokazują nam nowe obszary 
świata i pozwalają na zdobycie kolejnych doświadczeń. 

 

Agnieszka Szeliga Jestem Głucha, urodziłam się w rodzinie Głuchych 
od dwóch pokoleń. Byłam rehabilitowana zabiegiem medycznym.                
W czasie wolnym uwielbiam czytać książki, a czasem grywać na gitarze, 
również na keyboardzie/pianinie. Byłam aktywną członkinią w grupie 
Młodzi Migają Muzykę, która tłumaczy teksty piosenek na polski język 
migowy (PJM). Działam dla młodych Głuchych ludzi w grupie 
nieformalnej Creactide. Prowadzę też blog o życiu Głuchych, pokazując 
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nasz świat słyszącym. 

https://agnesszelon.wordpress.com/ 

https://web.facebook.com/creactide/ 

Rajdy kultury bez barier i wizyty w instytucjach kultury były dla Głuchych, w tym również dla mnie, 
bardzo ważne. Dla mnie może nawet w sposób szczególny, bo od urodzenia mam duszę 
artystyczną i interesuje mnie sztuka w jej najróżniejszych przejawach. Byłam na rajdzie w 
Trójmieście i absolutnie nie żałuję tej decyzji. Miałam pełny dostęp do wszystkiego, wszystko było 
dla mnie jasne, bo cały czas był z nami tłumacz języka migowego. Dwie wizyty w muzeach 
okazały się dwoma sukcesami. Mogłam poznać bliżej prezentowane w nich dzieła, mogłam 
naprawdę zanurzyć się w kulturze. Wcześniej, w różnych odwiedzanych przeze mnie muzeach, 
oferta nie była w pełni dostępna, gdyż instytucje te nie zapewniały obecności tłumacza języka 
migowego. Na rajdzie było wspaniale, a poza tym, dzięki Fundacji Kultury bez Barier, mogłam 
wcześniej wielokrotnie oglądać polskie filmy z napisami, zwiedzać wystawy w towarzystwie 
tłumacza PJM i korzystać z napisów wyświetlanych w czasie spektakli teatralnych. Dla mnie to jest 
ósmy cud świata.  

 

Aleksandra Szorc - nie lubi siedzieć w jednym miejscu i czuje silną 
wewnętrzną potrzebę pokonywania stawianych samej sobie wyzwań.  
Na co dzień jest pracownikiem Fundacji Kultury bez Barier, a oprócz 
tego otacza się w życiu osobami z niepełnosprawnościami – pracuje 
jako pedagog specjalny. A w weekendy słucha wykładów z psychologii. 

Wizyty w instytucjach kultury pozwoliły mi aktywnie uczestniczyć we 
wszystkich organizowanych wydarzeniach. Były one czymś 

niecodziennym, ponieważ na co dzień dostępność do kultury dla osób niesłyszących                            
i niewidomych jest ograniczona. Rajd zaszczepił jeszcze większą chęć uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych. Pozwolił zrozumieć nie tylko własne potrzeby i zainteresowania, ale 
także „tę drugą stronę” – pracowników instytucji, ich obawy oraz nieznajomość naszego 
środowiska. 

Rajd był nie tylko edukacją dla naszego środowiska czy środowiska pracowników instytucji 
kulturalnych. Był niezwykłą integracją, niesamowicie spędzonym czasem wśród wartościowych 
ludzi! 
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Alicja Szurkiewicz- CODA, z wykształcenia pedagożka specjalna, 
surdopedagożka, terapeutka pedagogiczna. Na co dzień tłumaczka 
języka migowego, koordynatorka projektów.  

Rajdy i wizyty w instytucjach kultury mają ogromny sens, przede 
wszystkim jest to szansa, by nakierować i uwrażliwić te instytucje na 
konkretne potrzeby danej grupy odbiorców. Ludzie stają się bardziej 
otwarci, a kultura staje się bardziej dostępna. Dzięki tym wydarzeniom 

poznajemy siebie nawzajem, integrujemy się i pokonujemy wspólnie bariery.  

Dziękuję serdecznie, że mogę brać udział w tak wspaniałych wydarzeniach z tak wspaniałymi 
ludźmi. Nie bójmy się chcieć! :) 

 

Kamil Wiśniewski Mam 18 lat, jestem uczniem technikum 
informatycznego w Laskach. Poza informatyką mam jednak różne inne 
pasje. Gram na organach, staram się zresztą profesjonalnie wykształcić 
w tym zakresie, uczęszczam na liczne imprezy kulturalne, chętnie 
zwiedzam muzea i inne placówki kultury. Chciałbym, by kultura i sztuka 
stawały się coraz bardziej dostępne, dlatego czasami udzielam 
konsultacji w kwestii audiodeskrypcji spektakli teatralnych. Tworzę 
również poradnik mówiący o tym, jak w prawidłowy sposób pomagać 

osobom z dysfunkcją wzroku. 

Udostępnianie kultury osobom, które mają do niej utrudniony dostęp, to naprawdę ważna, choć 
często bagatelizowana kwestia. Wiadomo - kropla drąży skałę, każde zwiedzanie muzeum, każdy 
spektakl, każdy pokaz filmu z audiodeskrypcją mają więc ogromny sens. Im więcej jest takich 
wydarzeń, tym więcej osób może się o nich dowiedzieć. 

Dzięki audiodeskrypcji filmów mogę poznać kanon zarówno polskiego, jak i światowego kina. 
Mogę dyskutować ze znajomymi i przyjaciółmi o spektaklach teatralnych, bo widziałem je z AD. 
Mogę wreszcie, na równi z innymi, być uczestnikiem zwiedzania muzealnego. Coraz więcej dzieje 
się w zakresie dostępności i to dobrze. Jest jednak nadal ogromna potrzeba konkretnych działań, 
żeby to, co nas otacza, było dostępne dla wszystkich. 
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Przemysław Zdrok – z wykształcenia teatrolog i polonista, autor 
audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do filmów i programów 
telewizyjnych oraz audiodeskrypcji do spektakli teatralnych i ekspozycji 
muzealnych. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi                 
i instytucjami wspierającymi dostępność kultury dla osób z 
dysfunkcjami wzroku i słuchu, m.in. z Fundacją Kultury bez Barier, 
Fundacją Barak Kultury, Fundacją Mili Ludzie. Mieszka w Poznaniu. 

Odwiedzanie instytucji kultury wraz z osobami z niepełnosprawnościami jest ogromnie cenne. 
Pozwala sprawdzić, które przeznaczone dla nich udogodnienie sprawdzają się najlepiej, a które 
należy jeszcze udoskonalić. Doświadczenie to utwierdziło mnie w przekonaniu, że kontakt z kulturą 
jest niezbędny i warto pracować nad tym, aby była ona dostępna dla każdego. Wiele spośród 
odwiedzanych podczas rajdu instytucji udowodniło, że jest to możliwe. 

Wielką wartością naszych wypraw była możliwość spotkania niezwykłych, pełnych pasji osób 
zarówno pośród pracowników muzeów, jak i uczestników rajdów. Bijąca od nich pozytywna 
energia dała mi ogromny zapał do dalszej pracy i wiarę w to, że nie ma takich barier, których nie 
dałoby się pokonać. 

 

Andrzej Zugaj - filolog, kulturoznawca, autor publikacji z zakresu 
kultury polskiej i rosyjskiej po II wojnie światowej; pracownik Działu 
Edukacji, Informacji i Wydawnictw Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów; redaktor naczelny czasopisma internetowego 
„Muzealnictwo.com; w latach 2011-2017 członek kolegium 
redakcyjnego rocznika "Muzealnictwo". 

Rajdy po muzeach mają sens i w moim odczuciu są bardzo potrzebne. 
Dla muzeów to świetna okazja do uzyskania informacji na temat jakości swojej oferty skierowanej 
do widzów o specjalnych potrzebach, a także do zebrania wskazówek, co można zrobić, by 
jeszcze lepiej prezentować swoje zbiory WSZYSTKIM zwiedzającym. Dla uczestników jest to 
możliwość dotarcia do miejsc, do których wybrać się indywidualnie jest dużo trudniej. 

 

Fundacja Kultury bez Barier powstała w odpowiedzi na marzenia o pełnym włączeniu osób 
wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych, w naturalny rytm życia kulturalnego                    
i społecznego. Podejmowane działania mają prowadzić do tworzenia mentalnych                        
i technicznych warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu 
samodzielność i komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii. Systematyczne             
i powszechne udostępnianie przestrzeni kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, 
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zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, 
świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Realizując swoje cele Fundacja Kultury bez 
Barier Inicjuje wydarzenia kulturalne i społeczne, prowadzi szkolenia, warsztaty, przygotowuje 
skrypty audiodeskrypcji i napisy dla niesłyszących, promuje ideę społeczeństwa „bez barier” oraz 
dobre praktyki podpatrywane na całym świecie. Zachwyćmy się Kulturą bez Barier! 

 


