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TVP Rzeszów
Niezwykła wystawa w Zespole Szkół Ekonomicznych

Publikacja: 18 lutego 2018, 17:15 Autor: Karolina Bik-Niezgoda Źródło: Aktualności

Przygotowana przez nauczycieli i uczniów wystawa zatytułowana „Zobaczyć w ciemności”, choć
prezentowana jest w całkowitej ciemności, ma otworzyć oczy osobom zdrowym na problemy
niewidomych. W oczekiwaniu na wejście na wystawę można też wziąć udział w warsztatach
zorganizowanych przez Podkarpacki Związek Niewidomych, w którym zrzeszonych jest ponad
3,5 tysiąca osób z całego województwa.

Joanna Grabek, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych, współorganizator wystawy Dla nas inspiracją była „niewidzialna wystawa” w Warszawie oraz w kilku miastach
europejskich, które funkcjonują od kilku lat i chcieliśmy stworzyć w naszej szkole namiastkę
pomieszczenia, w którym człowiek funkcjonuje bez użycia wzroku. Wchodzimy do pokoju
całkowicie wyciemnionego i próbujemy włączyć inne zmysły niż wzrok, czyli przede wszystkim
dotyk, słuch i węch.
- Wielkie podziękowania dla uczniów, że wyszli z takim pomysłem, żeby chcieć poznać, jak
żyją osoby niewidome, że chcą wczuć się w tą rolę. – komentują członkowie Związku
Niewidomych.

- Pierwsze wrażenie tej ogromnej ciemności, wręcz można to porównać z małym atakiem
paniki, ale bierzemy głęboki wdech i zaczynamy przerzucać wszystkie nasze zmysły na ręce,
na dotyk, co tam się znajduje, odgadujemy przedmioty, uważamy żeby się nie potknąć, nie
uderzyć w głowę, także wrażenie ogromne, każdy powinien przyjść i zobaczyć. – opisują swoje
wrażenia uczestnicy wystawy.
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http://rzeszow.tvp.pl/36063612/niezwykla-niewidzialna-wystawa-w-zespole-szkol-ekonomiczny
ch

Radio Rzeszów
"Zobaczyć w ciemności" w rzeszowskim Ekonomiku

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie otwarta została wystawa "Zobaczyć w
ciemności". Zaaranżowana została, jak sama nazwa wskazuje, w bardzo ciemnym pokoju, w
którym poszczególne przedmioty poznaje się nie za pomocą wzroku, ale chociażby dotyku. To
niezwykłe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu Estrady Rzeszowskiej
"Młodzież dla miasta".

Po ciemnym pokoju Bernadetę Szczyptę uczennica rzeszowskiego Ekonomika Patrycja Inglot.

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/9633/zobaczyc-w-ciemnosci-w-rzeszowskim-ekonomiku

Radio via Rzeszów
„Odkrywaj nie tylko oczami”

z dnia 16.02.2018

Główną atrakcją projektu „Odkrywaj nie tylko oczami” jest wystawa „Zobaczyć w ciemności”
zwiedzana interaktywnie w niewidzialnym pokoju.

Wyobraź sobie, że całkowicie gaśnie światło…W ramach projektu „Młodzież dla miasta”
powstała akcja której celem jest pokazanie codzienności osób żyjących w ciemności czyli
niewidomych i niedowidzących. Główną atrakcją projektu „Odkrywaj nie tylko oczami” jest
wystawa „Zobaczyć w ciemności” zwiedzana interaktywnie w niewidzialnym pokoju.
Przygotowali ją uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, a inspiracja była
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warszawska „Niewidzialna wystawa”

„Odkrywaj nie tylko oczami” to wyjątkowa interaktywna podróż w niewidzialny świat, podczas
której będziesz mógł wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy
wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, czy węchu. Wszystko przygotowali nasi
uczniowie - mówi Joanna Grabek, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie,
inicjatorka spotkania

Wystawa „Odkrywaj nie tylko oczami” chce zbliżyć do siebie perspektywy doświadczania
jednego świata – osób widzących i niewidomych. Ciekawe? Dziwne? Obce? A może naturalne?
Czy kilkanaście minut bycia niewidomym może otworzyć oczy? Oczywiście – zapewnia Mariola
Sanok, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, która włączyła się w powstanie
wystawy

Wystawa zostanie otwarta w sobotę 17 lutego o godz 12.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Rzeszowie.

Iwona Kosztyła

http://www.radiovia.com.pl/aktualnosci/7833,odkrywaj-nie-tylko-oczami.html

Radio ESKA
Niezwykła wystawa w Rzeszowie

Andrzej Zasadni/ESKA
Ilustracja do artykułu Zobaczyć w ciemności: Niezwykła wystawa w Rzeszowie. Warto ją
odwiedzić
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Jak widzi się, kiedy jest się niewidomym? Doświadcz tego na własnej skórze.

Ma otworzyć oczy zdrowym na problemy niewidomych i pokazać, jak wygląda ich codzienne
życie? Możesz to sprawdzić na wystawie "Zobaczyć w ciemności", która została otwarta w
Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. Jak mówi Joanna Grabek, współorganizator
wystawy, jej zwiedzanie polega na poruszaniu się w całkowitych ciemnościach:

- Osoby zwiedzające wchodzą do całkowicie wyciemnionego pokoju. Cała idea wystawy polega
na tym, by poczuć, jak reaguje człowiek, jakie ma wrażenia, kiedy wyłącza wzrok.

Warto przez chwilę "zanurzyć się w ciemnościach", bo to na pewno cenna nauka, mówi
uczennica liceum, Patrycja Inglot:

- Myślę, że to jest niespotykane wrażenie. Warto poczuć się jak osoba niewidoma lub
niedowidząca. Zobaczyć, jak te osoby borykają się z tym problemem, bo to jest na pewno
trudne.

Wystawę można zwiedzać za darmo. Na miejscu był reporter ESKI, Andrzej Zasadni.

http://rzeszow.eska.pl/poznaj-miasto/zobaczyc-w-ciemnosci-niezwykla-wystawa-w-rzeszowiewarto-ja-odwiedzic/688160

Rzeszów Wyborcza
Wystawa w rzeszowskim ekonomiku
Katarzyna Kazanecka
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- Wystawa robi naprawdę duże wrażenie. Możliwość poznania różnych przedmiotów tylko za
pomocą dotyku i zapachu pozwala bardziej zrozumieć świat niewidomych - zachęca Grażyna
Sabik, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, gdzie kilka dni temu została
otwarta wystawa "Zobaczyć z ciemności". Wystawa „Zobaczyć w ciemnościach” znajduje
się... w piwnicy. Jest inspirowana „Niewidzialną Wystawą”, którą można zwiedzać w Warszawie.
- Wyremontowaliśmy i zaaranżowaliśmy specjalnie dla potrzeb tej wystawy pomieszczenia
piwnicy szkolnej, które przez długi czas nie były użytkowane. Powstał tam specjalny
„niewidzialny pokój”, w którym panują zupełne ciemności - opowiada Grażyna Sabik.

Do takiego pokoju wejdzie od dwóch do czterech osób. Przeszkolony przewodnik oprowadza i
wyjaśnia po kolei, co należy robić i jakim zmysłem akurat się kierować. W tym przypadku rządzi
dotyk, słuch i zapach. Dyrektorka szkoły nie chce jednak zdradzić, jakie przedmioty „ogląda”
zwiedzający.

- Dla grup szkolnych mamy też zorganizowane warsztaty. Gdy kilka osób zwiedza akurat
wystawę, w tym czasie pozostali uczniowie biorą udział w zajęciach, dzięki którym również
przekonują się, jak jest w świecie niewidomych osób - dodaje Sabik.

Wystawa jest dostępna w szkole przez cały czas, wstęp jest wolny. Jest dostępna zarówno dla
szkół, jak i indywidualnych osób. Zainteresowani powinni wcześniej zadzwonić do szkoły pod nr
17 748 30 00 lub napisać e-mail: zse@interia.pl i umówić się na dogodny termin. Adres: Zespół
Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowa 13.

- Serdecznie wszystkich zapraszamy, tym bardziej że będziemy tę wystawę co jakiś czas
udoskonalać i zmieniać jej ekspozycję - zapewnia dyrektorka ekonomika.

http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,23046501,niewidzialna-wystawa-w-rzeszowskimekonomiku.html?disableRedirects=true
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