Biała Laska w „Jutrzence”
Dzień Białej Laski zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Klub „Jutrzenka” odbył się 20
października 2018 roku. W restauracji hotelu „POLONIA” w Częstochowie
zgromadzili się członkowie klubu, przewodnicy osób niewidomych, przyjaciele i
rodziny oraz zaproszeni goście. Wszystkich zebranych serdecznie powitał
pełniący obowiązki prezesa Franciszek Kała, który przypomniał historię
powstania Dnia Białej Laski - 15 października, uchwalony przez Unię Europejską
Niewidomych od 1993 roku i jest corocznie uroczyście obchodzony przez PZN i
wszystkie stowarzyszenia i organizacje zrzeszające osoby niewidome i słabo
widzące. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Koła Grodzkiego PZN Andrzej
Guźla, który przedstawił historię powstania białej laski. Wszystko zaczęło się w
Anglii od Jamesa Bigssa, który w wypadku stracił wzrok co uniemożliwiło mu
samodzielne poruszanie. Pomalował, więc swoją zwykłą laskę białą farbą co
zapewniło bezpieczeństwo poruszania się samodzielnie. Dziesięć lat później we
Francji ojczyźnie Ludwika Brailla- twórcy alfabetu dla niewidomych, poparto
pomysł, aby wszystkie osoby niewidome używały białej laski. Jednak to Kongres
Stanów Zjednoczonych przyjął uchwałę proklamującą 15 październik Dniem
Bezpiecznej Białej Laski.
Przypomniał również historię powstania PZN w
Częstochowie oraz w późniejszym czasie powstania klubu sportowego
„Jutrzenka”, który w zeszłym roku obchodził 20-lecie działalności. Celem
działania Klubu „Jutrzenka” jest upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej,
sportu, turystyki i rehabilitacji w środowisku osób niepełnosprawnych w
szczególności niewidomych i słabo widzących. Prowadzący pogadankę zaprosił
wszystkich do udziału w sekcjach sportowych, wyjazdowych obozach
szkoleniowych itp. Następnie głos zabrał radca prawny Jan Nafalski, który
przypomniał o przysługujących prawach osobom niepełnosprawnym przede
wszystkim, niewidomym i słabo widzącym. Przedstawił możliwości zatrudniania
osób z dysfunkcją wzroku oraz omówił nową ustawę dotyczącą wszystkich osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek. Franciszek Kała
podziękował wszystkim zebranym, a szczególnie osobom najbardziej
zaangażowanym w prace klubu pamiątkowymi dyplomami. Po oficjalnej części
spotkania, przy wspólnym stole uczestnicy dzielili się wspomnieniami ze

wspólnych wyjazdów, zawodów i turniejów. Po konsumpcji czas upływał miło
przy śpiewach i tańcach w rodzinnej atmosferze.
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