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IAW jaki sposób kobiety, które nie posługują się wzrokiem, odnaj-
dują się w „świecie widzących”? Jak rozumieją i wcielają normy, 
zakazy i nakazy kultury wizualnej, w tym wymogi dotyczące 
wyglądu i urody? Jak radzą sobie ze społecznymi oczekiwaniami 
i rolami związanymi z kobiecością? Jak budują partnerskie czy 
małżeńskie relacje? Jak realizują się w roli matek?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w opowieściach 
jedenastu niewidomych kobiet. Bohaterki różnią się między 
sobą pod wieloma względami – okoliczności utraty wzroku, 
wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, światopoglądu, 
relacji rodzinnych, kariery zawodowej. Tym jednak, co łączy 
zebrane historie, jest niezwykła otwartość i szczerość rozmów-
czyń, które zdecydowały się odsłonić bardzo osobiste i niekiedy 
trudne doświadczenia.

A zatem spotkajcie się z Emilią, rzucającą się na życie jak na 
wodę, marzącą o wystawieniu na scenie własnego monodramu. 
Wybierzcie się na spacer z Olą, samotną mamą czwórki dzieci, 
która woli działać niż rozmyślać. Posłuchajcie Elżbiety, która 
w wieku 66 lat musiała od nowa zacząć naukę życia. Dajcie 
zagadać się Kindze, która coraz śmielej mówi o swojej orientacji 
seksualnej. Usiądźcie z Beatą, która cała jest macierzyństwem, 
cierpliwością i uporem. Proszę, poznajcie się.
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Widzący mężczyzna pisze
o niewidomych kobietach

To proste zdanie może wywołać różne oceny i emocje. Na przy-
kład myśl o podwójnej przewadze i władzy autora. Zmęczenie 
dominacją męskiego głosu, bardziej słyszalnego niż opowieści 
tych, o których mowa. Obraz sprawnego, zdrowego specjalisty 
wypowiadającego się w imieniu słabszych, kalekich i wykluczo-
nych. Podejrzenie, że książka jest efektem jednego z wielu pro-
jektów na rzecz osób niepełnosprawnych, z których nierzadko 
najbardziej korzystają ich organizatorzy. Albo nieprzyjemne 
podejrzenia: Czy to jakaś nowa moda na niepełnosprawność? 
Czy bez przerwy musimy czuć się winni, że ktoś ma w życiu 
trudniej od nas?

Z mojej perspektywy wygląda to nieco inaczej. Kiedy pro-
wadziłem badania etnograficzne na temat osób niewidomych 
od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, kilka razy usłysza-
łem od ich uczestników i uczestniczek: „Widzący nigdy nie 
zrozumie niewidomego”; „Jasne, możesz rozmawiać, obser-
wować, ale i tak nie poczujesz, jak to jest nie widzieć”. Kiedy 
rozmawiałem z kolei z bohaterkami tej książki, kilkakrotnie 
zdarzyło mi się usłyszeć: „Facet nigdy tego nie zrozumie”. 
„Trzeba być kobietą, żeby wiedzieć, jak to naprawdę wygląda”.
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To podwójne nierozumienie było zarówno zaczynem, jak 
i stałą pożywką dla pracy nad książką. Początek jest zwykle taki 
sam – nie wiem, jak to jest być kimś innym, tobą, nią. Potem 
wszystko idzie swoją drogą. Czy może właśnie – swoim bezdro-
żem. Nie wiem, jak to jest urodzić się wśród widzących i powoli 
odkrywać, że istnieją rzeczy, których nie mogę dotknąć ani 
usłyszeć, choć są wszędzie dokoła, w kolorach i blaskach. Albo 
jak to jest stracić wzrok i budować sobie wszystko od początku, 
krok po kroku w szarej mgle gęstej jak śmietana. Nie wiem, 
co przeżywa się, kiedy w wieku kilku lat zawożą cię do ośrod-
ka dla niewidomych dzieci, z dala od rodziców i rodzeństwa. 
Ani też jak trudno wrócić po latach do „normalnego” świata, 
w którym znów będzie się innym, bezradnym, zagubionym. 
Nie wiem, jak to jest wziąć na ręce swoje nowonarodzone dzie-
cko. Albo orientować się, że moje córki mają już kilkanaście lat 
i zaczynają buntować się przeciwko wszystkiemu, co mówię. 
Albo porzucać zawodowe ambicje i wkładać całe serce w opiekę 
nad upośledzonym synem. Nie wiem, jak to jest patrzeć wstecz 
na swoje ponad siedemdziesięcioletnie życie i pragnąć więcej, 
jeszcze więcej.

Nie wiem, więc chętnie się dowiem. Posłucham. Podpytam. 
Przepiszę. Posklejam. A potem opowiem dalej. Bez aspiracji 
do chwytania istoty problemu. Z nadzieją, że kogoś to zacieka-
wi. Bez dążenia do zmiany życia bohaterek książki. Z czułoś-
cią, na jaką stać widzącego mężczyznę.

Podczas pracy nad książką kilka razy sł yszałem py tanie: 
Dlaczego t ylko kobiet y, a nie ogólnie osoby niew idome? 
Odpowiedź jest prosta. Podczas badań do rozprawy doktor-
skiej – prowadzonych w latach 2011–2017 – poznałem wiele 
ciekawych i otwartych kobiet, które z zaangażowaniem opo-
wiadały o swoich przeżyciach, doświadczeniach i problemach. 
Z uwagi na szeroki temat tej pracy byłem zmuszony do ucina-
nia czy jedynie sygnalizowania części wątków dotyczących 
kobiecości. Poczułem, że warto usłyszeć te historie do końca, 
w pełni, ze wszystkimi szczegółami. A potem dać im w y-
brzmieć w formie książki, po którą – jak wierzyłem – sięgną nie 
tylko specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej czy socjologii 
niepełnosprawności.
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Do współpracy zaprosiłem jedenaście kobiet. Dążyłem 
do tego, aby bohaterki różniły się pod względem temperamentu, 
światopoglądu, wieku, wykształcenia, sytuacji zawodowej i ro-
dzinnej, a także momentu i kontekstu utraty wzroku. W związku 
z tym nie szukałem rozmówczyń jedynie wśród dotychczasowych 
koleżanek, lecz odezwałem się także do kobiet, które znałem 
jedynie ze słyszenia, z widzenia lub których nie znałem wcale. 
Dotyczyło to szczególnie osób starszych, pochodzących z mniej-
szych miejscowości, a także ociemniałych w wieku dorosłym.

W ramach pracy przeprowadziłem 34 kilkugodzinne roz-
mowy z bohaterkami książki. W wielu wypadkach spędzaliśmy 
ze sobą więcej czasu, niekiedy 2–3 dni, chodziliśmy na spacery, 
jeździliśmy na krótkie wycieczki. Oprócz tego w wybranych 
sytuacjach rozmawiałem także z ich partnerami i mężami – 
ostatecznie w książce słychać dwa męskie głosy.

Wszystkie rozmow y był y nagry wane dyktafonem, a na-  
stępnie dok ładnie przepisane. Na tej podstawie zaczą łem 
opracowywać poszczególne opowieści, przy czym w dwóch 
przypadkach korzystałem dodatkowo z wywiadów prowadzo-
nych we wcześniejszych latach. Praca nad tekstem polegała 
na w ycinaniu i uk ładaniu w ybranych wątków, budowaniu 
rytmu i punktów orientacyjnych wewnątrz historii, szukaniu 
równowagi między tym, co ważne dla rozmówczyń i rozmów-
ców, a tym, co ciekawe dla mnie jako ich słuchacza.

Kolejnym etapem było w yrzucanie niepotrzebnych po-
wtórzeń, sklejanie pourywanych zdań, poprawianie błędów 
gramatycznych i stylistycznych, czyli tego wszystkiego, czym 
charakteryzuje się żywa mowa. Jednocześnie, zależało mi na za-
chowaniu stylu mówienia i myślenia poszczególnych osób, a za-
tem – w pewnym stopniu – oralnego charakteru ich opowieści.

Przygotowawszy pierwsze wersje rozdziałów, w ysłałem 
je do bohaterek i bohaterów książki. Kolejne dwa miesiące 
pracy upłynęły na negocjowaniu właściwego kształtu tekstów, 
wprowadzaniu poprawek i dopowiedzeń, dodawaniu komen-
tarzy. Oprócz tego ich lektura miała pomóc rozmówczyniom 
w podjęciu decyzji, czy chcą publikować swoje historie pod 
własnymi imionami czy też wolą zachować anonimowość.

Podobne rozwiązanie zastosowałem podczas pracy nad 
rozprawą doktorską. Wówczas jednak nie wysłałem uczest-
niczkom i uczestnikom badań ich zamkniętych, biograficznych 
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opowieści, ale zbiory wybranych wypowiedzi, które zamierza-
łem wykorzystać w publikacji. W tym wypadku zadanie było 
trudniejsze, tym bardziej że większość bohaterek zdecydowała 
się wystąpić pod własnymi imionami. Przyznaję – obawiałem 
się nieco tej konfrontacji, a dokładnie ich nadmiernej auto-
cenzury. Wyobrażałem sobie, że po lekturze pojawi się w nich 
potrzeba upiększenia własnego wizerunku, a tym samym ka-
sowania niewygodnych lub trudnych faktów, które są kluczowe 
dla całości narracji. Bałem się, że nad chęcią opowiedzenia 
o swoich doświadczeniach górę weźmie paraliżująca obawa 
przed oceną ze strony własnego środowiska.

Na ostatnim etapie pracy dwie spośród rozmówczyń rze-
czywiście przyznały się do wyraźnych wątpliwości, a nawet 
pomysłu wycofania swoich opowieści, które wydały im się zbyt 
osobiste i intymne. Ostatecznie – po przemyśleniu sprawy czy 
konsultacjach z bliskimi – odstąpiły od tego zamiaru. Poczuły, 
że jednak warto. Tym samym końcowe negocjacje i poprawki 
sprowadzały się z reguły do wykreślania pojedynczych wątków, 
dodawania krótkich wyjaśnień, łagodzenia ocen czy tonu wy-
powiedzi, które dotyczyły konkretnych osób lub instytucji.

Wybór takiego sposobu pracy nad tekstem oraz współpracy 
z jego bohaterkami i bohaterami wynika z prostego powodu. 
Zależało mi na zachowaniu wobec nich zwykłej ludzkiej uczci-
wości, nie tylko podczas naszych spotkań, ale również później, 
w trakcie pisania czy promocji książki. Nie chciałem, aby z osób, 
które znam, zmieniły się nagle w literackie postaci, podległe 
mojej autorskiej władzy i interpretacji, niby realne, „prawdzi-
we”, ale w ostateczności zamknięte w przestrzeni liter i spacji. 
Nie chciałem decydować bez ich zdania, w jaki sposób od-two-
rzyć usłyszane opowieści, ani też czy okryć je bezpiecznym 
kamuf lażem anonimowości. Zamiast tego wolałem trzymać 
się blisko ziemi, po której razem chodzimy – wrócić, zapytać, 
wystawić się na ocenę, posłuchać, co mają do dodania, wyłożyć 
swoje argumenty, czasem pospierać się o szczegóły. Zapewnić, 
że nie stały się jedynie moim zmyśleniem, materiałem do ob-
róbki, poręcznym przykładem. A potem zapoznać was ze sobą 
– zarówno podczas lektury, jak i spotkań autorskich prowadzo-
nych wspólnie z wybranymi bohaterkami książki.
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Czytelniczkom i czytelnikom, którzy nie mieli dotychczas kon-
taktów z osobami niewidzącymi oraz nie wiedzą wiele na ich 
temat, należy się jeszcze kilka ogólnych informacji.

Po pierwsze, niewidzenie niewidzeniu nierówne. Medyczne 
definicje ślepoty koncentrują się na parametrach związanych 
z ostrością i polem widzenia. Jeśli wyniki badań danej osoby 
znajdują się poniżej określonych wartości, zostaje ona uzna-
na za niewidomą. Według kryteriów Światowej Organizacji 
Zdrowia ślepota zaczyna się w momencie, gdy ostrość widzenia 
jest niższa niż 5% przyjętej normy, zaś pole widzenia zostaje 
zawężone do kąta poniżej 10 stopni.

Oprócz wyników badań okulistycznych państwowe komi-
sje biorą pod uwagę samodzielność i zaradność osób, które 
ubiegają się o urzędowe potwierdzenie swej niesprawności. 
Z tego powodu znaczny stopień niepełnosprawności może 
zostać orzeczony zarówno w przypadku osoby, która w ogóle 
nie posiada poczucia światła, jak i osoby z poważniejszymi 
ubytkami wzroku, które jednak nie uniemożliwiają jej samo-
dzielnego poruszania się (bez białej laski lub asystenta) czy 
odczyty wania pisma drukowanego (przy użyciu odpowied-
nich urządzeń optycznych). Uzyskanie takiego dokumentu 
pozwala starać się o różnego rodzaju świadczenia pieniężne, 
zdrowotne czy rehabilitacyjne, a także zatrudnienie w zakła-
dach pracy chronionej.

Aby uniknąć podobnych niedopowiedzeń i niejasności, 
od początku swych kontaktów ze środowiskiem osób niewi-
dzących posługuję się funkcjonalną definicją ślepoty. Mówiąc 
najprościej, osobą niewidomą nazywam kogoś, kto jest zmu-
szony korzystać z pomocy białej laski, psa asystującego lub 
widzącego przewodnika podczas poruszania się poza do-
mem. Drugim k luczow ym miernikiem jest dla mnie brak 
możliwości wzrokowego odczytywania pisma drukowanego, 
nawet przy użyciu specjalistycznych przyrządów optycznych. 
W tym kontekście nie ma znaczenia, czy dana osoba ma tak 
zwane resztki widzenia (przebłyski, szczeliny, plamy), po-
czucie światła (rozpoznaje dzień i noc) czy też nie posiada 
żadnych wrażeń wizualnych. Ważne jest jedynie to, czy jest 
zmuszona stosować alternaty wne – niewizualne – sposoby 
i narzędzia w zakresie mobilności, orientacji, komunikacji 
czy informacji.



14

Po drugie, istnieje zasadnicza różnica między osobami 
ociemniał ymi w młodości czy dorosłości a niewidzącymi 
od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. Odnosi się to prze-
de wszystkim do posiadania pamięci i wyobraźni wizualnej. 
W przypadku tych pierwszych wspomnienia i doświadczenia 
wzrokowe wyraźnie wpływają na postrzeganie i rozumienie 
siebie, przestrzeni, innych ludzi, a także posługiwanie się 
własnym ciałem – poruszanie, mowę niewerbalną, mimikę. 
Natomiast osoby niewidzące od początkowych etapów życia 
nie doznały lub nie zapamiętały tego rodzaju wrażeń, przez 
co funkcjonują w świecie w oparciu o inne struktury poznaw-
cze. Nie chodzi jedynie o to, że w większej mierze bazują na syg-
nałach dźwiękowych czy dotykowych. Sprawa jest znacznie 
głębsza, dotyczy bowiem odmiennego sposobu przetwarzania 
doznań zmysłowych. Po dziesięciu latach znajomości z osoba-
mi niewidzącymi nadal uważam, że ta różnica sensualności 
jest nie do pojęcia przez kogoś, kto widzi, a być może także 
przez osoby ociemniałe w późniejszym wieku.

Po trzecie, w opowieściach pojawiają się wzmianki o przy-
czynie utraty wzroku. W przypadku osób niewidzących od uro-
dzenia może być to retinopatia wcześniacza, czyli niedorozwój 
i rozwarstwienie siatkówki u dzieci, które rodzą się na długo 
przed spodziewanym terminem. Kilkadziesiąt lat temu do-
datkow ym czynnikiem zagrożenia dla wcześniaków był y 
także zbyt duże dawki tlenu w inkubatorach, które zupełnie 
niszczyły nierozwinięte gałki oczne. Ważną przyczyną całko-
witej utraty wzroku w dzieciństwie jest także siatkówczak, 
czyli złośliwy nowotwór oka, bardzo często wymagający całko-
witego usunięcia gałki lub gałek ocznych. Osoby, które przeżyły 
tę groźną chorobę – mającą różnorakie powikłania i zwiększa-
jącą ryzyko innych nowotworów w dorosłości – stosują zazwy-
czaj protezy oczne. Oprócz tego należy wymienić jaskrę lub 
zaćmę wrodzoną, a także rzadsze choroby i wady genetyczne. 
Co ważne, pojedyncze osoby, które straciły wzrok we wczesnym 
dzieciństwie, mówią o braku jasnej i potwierdzonej diagnozy, 
która określałaby konkretną przyczynę ich stanu.

Zarówno w okresie dzieciństwa, jak i w późniejszych la-
tach życia przyczyną utraty wzroku mogą być różnego rodzaju 
urazy mechaniczne. Najczęściej powstają one wskutek upad-
ków na głowę, oparzeń, skaleczeń ostrymi przedmiotami lub 
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odłamkami, wypadków samochodowych. Częstymi schorze-
niami oczu, które mogą prowadzić do ślepoty w wieku doro-
słym, są jaskra, zaćma, retinopatia czy zwyrodnienie plamki 
żółtej. Oprócz tego nagła lub stopniowa utrata wzroku może 
być skutkiem innych chorób – cukrzycy, nadciśnienia tętnicze-
go, różnego rodzaju nowotworów.

Po czwarte wreszcie, w opowieściach części bohaterek 
pojawiają się wspomnienia dotyczące „ośrodka”, a w dawnej 
nomenklaturze „zakładu” dla niewidomych. Mowa o specja-
listycznych szkolno-w ychowawczych ośrodkach dla dzieci 
niewidomych i słabowidzących, działających w kilku miejscach 
w Polsce (m.in. w podwarszawskich Laskach, we Wrocławiu, 
w podpoznańskich Owińskach, w K rakowie). Mówiąc naj-
prościej, są to szkoły specjalne dla osób niewidomych i bardzo 
niedowidzących, w razie potrzeby zapewniające także miejsce 
w internacie. Przyjętym celem tych instytucji jest nie tylko 
szkolna – odpowiednio dostosowana – edukacja niewidzących 
uczniów, ale także ich rehabilitacja, służąca przygotowaniu 
do samodzielnego życia. Jeśli w tekście pojawia się wzmian-
ka o „normalnej” szkole albo „masówce”, chodzi o placówki 
ogólnodostępne, niezorientowane na edukację osób niepełno-
sprawnych. Poza tym niektóre rodziny decydują się na wysłanie 
niewidomego dziecka do szkoły integracyjnej lub klasy integra-
cyjnej w szkole ogólnodostępnej.

* * *

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim bohaterkom 
i bohaterom tej książki. Dziękuję za Wasze zaufanie i otwar-
tość, za odwagę wpuszczenia mnie – a teraz także nas wszyst-
kich – do swoich, często bardzo intymnych, historii. Dziękuję 
także wszystkim osobom, które pomagały mi w pracy nad 
książką – kibicowały, wierzyły, udzielały gościny, obserwowały 
i komentowały bloga. Na koniec dziękuję mojej żonie, Kasi Wali 
– za jej codzienne wsparcie i zrozumienie.
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Ola – W snach chodzę bez laski

Ciężko powiedzieć, jak rozumiem widzenie. Czasami próbuję 
wyobrazić sobie, jak to jest, kiedy się widzi. Nie potrafię tego 
uchwycić. Wiem, że człowiek ma doznania w oczach, jego oczy 
widzą, odbierają różne bodźce. Sama mam poczucie światła 
w jednym oku. Ale oprócz tego są jeszcze inne wrażenia, kolory, 
kształty, których w ogóle nie rozumiem. Kolory są dla mnie to-
talną abstrakcją. Nie znam osoby niewidomej, która wyczuwa 
dotykiem ich ciepło. To jest dla mnie mit.

Nie myślę dużo o swoim w yglądzie, ale zauważyłam, że 
z wiekiem zaczęłam bardziej zwracać na to uwagę. Dawniej 
było mi wszystko jedno, co na siebie ubrałam. Zawsze nosiłam 
jeansy, jakąś bluzkę, nawet wytartą. Teraz też tak chodzę, ale 
tylko po domu. Jeśli gdzieś wychodzę, to dbam o to, żeby dobrze 
wyglądać. Czasami lubię ubrać się elegancko. Nie zapomnę, jak 
kiedyś szłam do teatru. Włożyłam coś szykownego. Gdy zoba-
czyła to moja siostrzenica, to powiedziała zszokowana: „Ola, 
jak ty ładnie wyglądasz!”. Całe życie widziała mnie tylko w ta-
kich zwykłych, domowych ciuchach.

Na pewno to trochę wynika z tego, że chcę być kobieca. 
Ale myślę, że to wszystko zaczęło się od czasu, kiedy wyszłam 
z ośrodka dla niewidomych i zaczęłam chodzić do szkoły z wi-
dzącymi. W ośrodku było mi wszystko jedno, bo i tak nikt mnie 
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nie widział. Nie było tak, że miałam to gdzieś. Po prostu nie 
brałam tego pod uwagę. Podobnie było z moim okiem – tym, 
które jest zupełnie uszkodzone. Dopóki uczyłam się i miesz-
kałam w ośrodku, nie używałam protezy, miałam jeden pusty 
oczodół. Nosiłam okulary, które zasłaniały mi oczy i wszystko 
było w porządku. Dopiero w liceum postanowiłam o to zadbać. 
Najbardziej przeszkadzało mi to na WF-ie, bo musiałam ćwi-
czyć bez okularów. Stwierdziłam, że to jest nieestetyczne. Sama 
zaczęłam się z tym źle czuć, nikt mi nic nie mówił. Pewnego 
dnia przyszłam ze szkoły i zagadałam mamę, że chciałabym 
coś z tym zrobić, bo to głupio wygląda i mnie stresuje.

Właśnie od tamtego czasu w ygląd zewnętrzny odzwier-
ciedla dla mnie szacunek dla drugiego człowieka. Nieważne, 
czy to osoba widząca czy niewidoma. Pamiętam taką sytuację, 
że miał do nas przyjechać mój wieloletni kolega. Wstaję rano, 
zabieram się do mycia głowy, a moja mama pyta, po co to ro-
bię, skoro nigdzie dziś nie wychodzę. Mówię, że mamy gościa. 
A ona: „Ale przecież on nie widzi”. Trochę się o to posprzecza-
łyśmy. Sama nie chciałabym, żeby ktoś na spotkanie ze mną 
przychodził niechlujnie ubrany czy z brudnymi włosami tylko 
dlatego, że go nie widzę i nie będę mogła tego zauważyć.

Najważniejsze, że to ja dobrze się czuję ze sobą, wiem, 
że ładnie wyglądam, jestem pewna, że ubrałam czyste rzeczy. 
Jeśli tylko mam wątpliwość, czy na bluzce nie ma jakiejś plamy, 
to i tak wolę ją zmienić, nawet jeśli w rzeczywistości jest czy-
sta. Tak na wszelki wypadek. Jeśli ktoś widzący jest pod ręką, 
to można o to zapytać. Gorzej, kiedy mieszka się samemu albo 
z innymi osobami niewidomymi.

W ośrodku w Laskach też dostałam kilka ważnych lekcji na temat 
widzenia. Pierwsza z nich była zaraz na początku. Miałam 6 lat. 
Przyjechałam tam na próbę do przedszkola. Siedzę w gabinecie 
pani psycholog, która w pewnym momencie zaczyna na mnie 
strasznie wrzeszczeć. Mówi, że jej nie szanuję. Zupełnie nie wie-
działam, o co chodzi. Byłam przerażona. Okazało się, że podczas 
rozmowy siedziałam do niej tyłem. Kręciłam się na obrotowym 
fotelu i zatrzymałam się w tej pozycji. Wiedziałam, że tak siedzę, 
ale nie miałam świadomości, że to coś złego. Dobrze słysza-
łam jej głos. Przecież i tak nie widziałam jej twarzy, więc było 

Do zobaczenia
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mi wszystko jedno. Ale wtedy rzeczywiście nauczyłam się tej za-
sady i teraz bardzo zwracam uwagę, żeby być przodem do ludzi, 
z którymi rozmawiam. Ona tak na mnie nawrzeszczała, że za-
pamiętałam to sobie na całe życie.

Choć kiedy teraz o tym myślę, to wydaje mi się trochę dziw-
ne, że w ośrodku zwracano uwagę na takie rzeczy, jak kiero-
wanie się przodem do rozmówcy, a jednocześnie ignorowano 
blindyzmy. Chodzi mi o takie specyficzne ruchy albo postawy, 
które są częste u osób niewidomych. Bujanie się, kręcenie głową, 
wkładanie palców do oczu. Niektórzy w ośrodku ciągle to robili. 
Jak z kimś gadałam, to było słychać, że kręci głową, bo inaczej 
dobiegał głos. Albo jak ktoś się kiwał, to skrzypiało krzesło lub 
łóżko. Ja też bardzo długo trzymałam palce w oczach. Nadal 
to mi się zdarza, ale dużo rzadziej. To jest taki głupi nawyk. Jak 
jestem w towarzystwie, to bardzo się pilnuję, żeby tego nie ro-
bić. Nie wiem, z czego to się bierze. Najczęściej reaguję tak w sy-
tuacjach stresowych, ale tylko jak jestem sama. Albo kiedy chcę 
porozmawiać z mamą o jakimś trudnym problemie, to już auto-
matycznie ręka idzie do tego oka. I wtedy mama mówi: „Widzę, 
że się denerwujesz. Powiedz, o co chodzi”.

Dla mnie to jest coś nieestetycznego. Wiem, że dla ludzi 
– szczególnie takich, którzy nie znają osób niewidomych – 
to może być odpychające. Mogą sobie pomyśleć, że mamy jakieś 
dodatkowe sprzężenia, upośledzenie umysłowe. Uważam, 
że należy się z tym pilnować ze względów społecznych. Choć 
kiedy tata tępił mnie za te palce, to zawsze się z nim kłóciłam: 
„Ja trzymam palce w oczach, a ty palisz. Co jest gorsze?”.

W ośrodku nauczyłam się też czegoś o niektórych widzą-
cych. Miałyśmy taką wredną wychowawczynię w internacie. 
Nie pamiętam, żeby ktoś z uczniów ją lubił. Ona nigdy nie 
przywitała się pierwsza na korytarzu, czasami nawet nie od-
powiadała na „dzień dobry”. Tacy ludzie też tam pracowali. 
Pamiętam, że raz zakradła się do łazienki i podsłuchiwała 
dziewczyny. W pewnym momencie zaczęł y mówić o niej, 
że taka wredna, niemiła i tak dalej. Ona to wszystko wysłucha-
ła i na koniec powiedziała na głos: „Dziękuję dziewczynki”.

Niestety, podobne zachowania zdarzają się także wśród 
sa mych n iew idomych. P rz yznaję, że sa ma zrobi ła m ta k 
k i lka razy w życiu, choć nie chcia łaby m, żeby ktoś robi ł 
to wobec mnie. Chodzi o uciekanie albo ukrywanie się przed 

Opowieści niewidomych kobiet
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innymi niewidomymi. Miałam raz takie przeżycie. Byłam 
na wczasach i w grupie był mężczyzna, który strasznie kleił 
się do dziewczyn. K iedy on był w pobliżu albo przechodził 
obok, to specjalnie się nie odzy wałam. Nie chciałam, żeby 
mnie zaczepiał. Wiem, że to nie w porządku, ale z nim było 
naprawdę trudno wytrzymać.

Nie potrzebuję wgłębiać się w temat widzenia. Wiem, że to może 
wydawać się dziwne, ale zwyczajnie nie mam takiej potrzeby. 
Wiem, że widzenie jest bardzo ważne, ułatwia życie. Jak byłam 
młodsza, to nie wiedziałam, co odpowiedzieć, kiedy ludzie py-
tali, czy chciałabym odzyskać wzrok. Myślę, że to byłby dla mnie 
totalny szok, nie byłabym w stanie normalnie funkcjonować. 
Bałabym się, że mogę od tego zwariować. Dzisiaj miałabym 
problem z tym pytaniem. Odkąd zaczęłam samodzielne życie, 
coraz bardziej odczuwam, że ten wzrok przydałby się w wielu 
sytuacjach. Mogłabym sobie sama pojechać w góry albo po pro-
stu iść na spacer do parku. Tak bez stresu, bez pilnowania trasy, 
bez pomocy innych. Mogłabym sama wybrać sobie meble do no-
wego mieszkania, zobaczyć, czy do siebie pasują, czy mi się po-
dobają. A tak jestem ciągle zdana na rady innych ludzi.

Czasami też brakuje mi mowy ciała. Zwłaszcza przy takich 
bliskich relacjach. Jak osobie widzącej podoba się jakaś dziew-
czyna, to zawsze może jej coś powiedzieć spojrzeniem. A ja nie 
mogę przecież tak od razu dotykać czy przytulać prawie obcego 
faceta, który mi się spodobał. Myślę, że właśnie w tym aspek-
cie trochę tracimy. Musimy w inny sposób wykazywać swoje 
zainteresowanie. Ale to się ujawnia też w innych sytuacjach. 
Mówi się, że ktoś spojrzał na kogoś z uznaniem albo wdzięcz-
nością. Zdarza się, że czasem czuję do kogoś dużą wdzięczność 
i nie bardzo wiem, jak mam to pokazać. Czuję, że takie zwy-
kłe „dziękuję” nie wystarcza. Jeśli to jest ktoś bardzo bliski, 
to mogę się do niego przytulić. Z obcymi jest trudniej.

Albo taka prosta rzecz, jak wyjście ze znajomymi do restau-
racji. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale kiedy osoby niewidome 
mają coś zjeść na mieście, to często wybierają pizzę. Jeśli idę 
gdzieś z ludźmi, których za dobrze nie znam, to wolę zamówić 
coś takiego, co jest łatwe w jedzeniu. Mam znajomych niewi-
domych, którzy w ogóle nie pozwalają sobie w towarzystwie 
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na jedzenie naleśników z bitą śmietaną albo podobnych rzeczy, 
nawet jeśli mają na to wielką ochotę. Kiedy wyobrażają sobie, 
że ten naleśnik im się rozwala, nie mogą go nabić na widelec, 
brudzą się śmietaną, to od razu czują stres. Wolą tego nie robić. 
Mam też znajomą, która przy każdym wyjściu do baru albo 
restauracji ma wrażenie, że widzący cały czas ją obserwują, 
tak na zasadzie – ciekawe, jak sobie poradzi. Sama nie mam 
aż takich myśli, ale czuję, że my faktycznie musimy zachować 
większą kontrolę w takich sytuacjach.

Ja w ogóle rzadko czuję się taka zupełnie rozluźniona. Chyba 
tylko wtedy, kiedy leżę. Mam wrażenie, że przez brak wzroku 
moje ciało jest w ciągłym napięciu. Nie chodzi o to, że moje ru-
chy nie są swobodne. Bardziej o to, że ciało jest ciągle w takim 
oczekiwaniu, w gotowości. To jest dziwne. Na przykład siedzi-
my sobie tutaj, jest miło, ale gdzieś z tyłu głowy nie pozwalam 
sobie na zupełny luz, nie rozwalam się w tym fotelu. Może to się 
wiąże z moim poczuciem estetyki. Nie widzę, jak siedzą inni, 
i wyobrażam sobie, że kiedy jest się w kawiarni, to trzeba sie-
dzieć prosto i sztywno, a nie jak u siebie w domu.

Podejrzewam, że to napięcie jest mocniejsze u osób niewi-
domych, które żyją samodzielnie. Jeśli rzeczywiście codzien-
nie chodzi się samemu do pracy i tylko sporadycznie korzysta 
się z pomocy widzących, to jest trochę tak, jakby miało się 
dodatkowy etat. Idąc sama, muszę być ciągle skoncentrowa-
na, uważna. Od tego zmienia się też postawa ciała, bo to nie 
jest naturalne, że w jednej ręce przez cały czas trzymasz laskę 
i nią machasz. To oczywiste, że po przejściu w taki sposób 
dłuższej trasy człowiek jest zmęczony. Do tego dochodzi cha-
os, wielkie miasto, auta, przesiadki, tabuny ludzi. Chodzenie 
sprawia mi przyjemność jedynie w sy tuacji, kiedy jestem 
z kimś widzącym na spacerze, w lesie albo w parku. Wtedy 
mogę się rozluźnić.

W snach często chodzę bez białej laski. To jest bardzo cieka-
we. Nadal nie widzę, po prostu mam wolne ręce. O nic się nie 
potykam, na nic nie wpadam. Idę i czuję przed sobą taką wolną 
przestrzeń. Nie ma żadnych przeszkód. Nie trzymam rąk przed 
sobą, tylko normalnie wzdłuż ciała. Jestem niewidoma, ale 
zachowuję się tak, jakbym widziała. Chodzę i poruszam się jak 
widzący. Nie widzę ludzi, muszę ich dotknąć. Albo rozpoznaję 
ich po głosie. Czyli normalnie, jak na jawie. Tylko to chodzenie 
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jest zupełnie inne. Często też mam sny, w których fruwam albo 
przerzucam się przez poręcz od schodów. I nic mi nie jest. Niby 
spadam z dużej wysokości, ale nic mi się nie dzieje. To jest bar-
dzo uwalniające uczucie.

U mnie wiadomo, dlaczego nie widzę. To jest retinopatia 
wcześniacza. Byłam takim mocnym wcześniakiem. Urodziłam 
się dwa i pół miesiąca przed terminem. Musieli trzymać mnie 
długo w inkubatorze. Oczy nie wytrzymały nadmiaru tlenu. 
Rodzice od razu wiedzieli, na czym stoją. Dzięki temu dość 
szybko zaczęli się oswajać z tą sytuacją. Myślę, że to wszystkim 
wyszło na dobre.

Bardzo wcześnie wiedziałam, że jestem niewidoma, ale 
nie pamiętam, żebym w dzieciństwie czuła się przez to inna 
albo gorsza. Nikt nie dawał mi tego do zrozumienia. W domu 
to było dla wszystkich naturalne. Pamiętam, że od zawsze by-
łam taką małą dorosłą, bo wychowywałam się wśród starszych. 
Kiedy moja siostra chodziła do liceum, to byłam maskotką jej 
znajomych. Kiedyś na moje imieniny przyszło piętnaścioro jej 
kolegów i koleżanek. Mieliśmy bardzo otwarty dom, przewijało 
się mnóstwo gości. Oni ze mną gadali, bawili się. Wszyscy trak-
towali mnie normalnie.

Kiedy miałam trzy lata, poszłam do przedszkola w Łodzi. 
To było takie rozwiązanie, które dzisiaj nazwalibyśmy integra-
cyjnym. W zwykłym przedszkolu stworzono grupę dla dzieci 
niewidomych i słabowidzących. To było fajne, bo jak mama 
puszczała mnie przy szatni, to te dzieci widzące zaraz podbie-
gały, otwierały mi drzwi od sali. Nie byliśmy razem w grupie, 
ale i tak nam pomagały. Pamiętam głuchoniewidomą Gosię, 
z którą kolegowałam się do jej śmierci. W przedszkolu trochę 
się jej bałam, bo przez to, że nie słyszała, miała taki specyficz-
ny, gruby głos. Bałam się tego głosu.

A potem rodzice zdecydowali, że wyślą mnie do ośrod-
ka w Laskach. To była ich świadoma, przemyślana decyzja. 
Któryś z naszych krewnych miał niewidomego sąsiada, któ-
ry był po Laskach. On ich na to namawiał. Ale moi rodzice 
zastanawiali się, kiedy mnie tam posłać – czy już do przed-
szkola czy od podstawówki. Na szczęście ktoś mądry powie-
dział im wtedy, że jeśli dziecko żyje w kochającej rodzinie, 
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w normalnym domu, bez żadnych patologii, to najlepiej, żeby 
jak najdłużej zostało z rodzicami. Dlatego pojechałam tam 
dopiero do podstawówki.

Początk i Lasek wspominam koszmarnie. Okaza ło się, 
że byłam strasznie wychuchana przez rodziców, rozpieszczona 
do maksimum. Nie chodzi o to, że miałam wszystko, co tylko 
chciałam, tylko o to, że oni wszystko za mnie robili. Jeśli chodzi 
o samodzielność czy samoobsługę, to nic nie potrafiłam. Jeśli 
trzeba było coś zrobić, to zawsze zostawałam ostatnia, wszyscy 
na mnie czekali, wychowawczynie się wkurzały. Na początku 
naprawdę było mi ciężko. Mama wspomina, że gdy odwiedzali 
mnie w pierwszych latach, to stawałam się coraz smutniejsza 
i na wszystkie pytania odpowiadałam tylko „tak” albo „nie”. 
Rodzina stara ła się przyjeżdżać do mnie jak najczęściej. 
Cieszyłam się, ale jednocześnie po takich wizytach tęskniłam 
za nimi jeszcze bardziej.

Pamiętam, że w tym pierwszym okresie miałam taki nie-
samowity sen. Bardzo realistyczny. Śniło mi się, że jestem 
w domu rodzinnym. Stałam w przedpokoju. I przyszła Dorota, 
córka przyjaciół moich rodziców. Zaczęłam płakać. Zapytała, 
dlaczego płaczę. Powiedziałam, że chcę do domu. „– Przecież 
jesteś w domu. – Nie, tak naprawdę jestem w Laskach, a to mi się 
tylko śni. Chcę do domu”. Wtedy się obudziłam. To było zna-
mienne. Nawet kiedy śnił mi się dom, to i tak wiedziałam, 
że to nie jest naprawdę.

W ośrodku reglamentowano wizyty rodziców. Była tak 
zwana niedziela odwiedzin raz w miesiącu. Ogólnie nie moż-
na było przyjeżdżać kiedy indziej. Wtedy był taki spęd rodzin. 
Według mnie to była głupota, bo nie wszyscy rodzice mogli 
przyjechać akurat w tę niedzielę, bo pracowali na zmiany 
w weekendy. Miałam koleżankę, która była w takiej sytuacji. 
Do wszystkich przyjeżdżali, a do niej nie. Była wtedy bardzo 
smutna. Zabieraliśmy ją na spacer, na plac zabaw. Ona do dzi-
siaj to wspomina.

Dla mnie to było absurdalne rozwiązanie, choć niektórzy 
moi znajomi uważają, że dobre, bo wprowadzało dyscyplinę. 
Dodatkowo, do czwartej klasy podstawówki włącznie miałam 
pracujące soboty. Do domu jeździłam tylko na Wszystkich 
Świętych, Boże Narodzenie, ferie zimowe, Wielkanoc i waka-
cje. Pierwsze lata były naprawdę ciężkie. Zaczęłam czuć się tam 
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w miarę dobrze dopiero w trzeciej, czwartej klasie. Wtedy już 
trochę się usamodzielniłam, zaczęłam dogadywać się z dziew-
czynami z grupy. A potem było mi w Laskach tak dobrze, 
że w ósmej klasie – jak już wiedziałam, że stamtąd odchodzę – 
wolałam zostawać w internacie w wolne weekendy, żeby pobyć 
z koleżankami.

Wiem, że część moich znajomych z ośrodka bardzo prze-
żyła i do dzisiaj przeżywa to oderwanie od rodziny. To często 
źle wpłynęło na ich relacje. Nie tylko w tamtym czasie, ale 
już na całe życie. Bardzo dobrze znam takie historie. U mnie 
tak nie było. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, więc faj-
nie, że teraz poruszamy ten wątek. Może to wynika z tego, 
że my jako rodzina zawsze byliśmy blisko. I też z częstotliwości 
kontaktów. Łódź nie leży bardzo daleko od Lasek. Oprócz tego 
rodzice trochę łamali te laskowskie przepisy. Siostra tak samo.

Mimo wszystko doceniam ten czas w Laskach. To była taka 
twarda szkoła życia. Naprawdę jestem wdzięczna, że mnie 
stamtąd nie zabrali w tym pierwszym, najtrudniejszym dla 
mnie okresie. Może to jest brutalne, ale moim zdaniem każde 
dziecko niewidome powinno przynajmniej parę lat pomieszkać 
w internacie. To jest jedyny sposób na jego usamodzielnienie. 
Moi rodzice byli super kochający i rozumiejący, ale przy okazji 
wyręczali mnie we wszystkim. W takich warunkach trudno 
nauczyć się niezależności.

Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, dobrze wspominam 
ten czas w Laskach. Ale równie dobrze oceniam moją decyzję, 
żeby już stamtąd odejść, wrócić do Łodzi i pójść do masowego 
liceum. W jakimś sensie miałam już dosyć tego zamknięcia 
w ośrodku. Oczywiście, było mi przykro rozstawać się z ko-
leżankami, ale po prostu potrzebowałam zmienić otoczenie. 
Teren Lasek był ogrodzony murem. Zawsze wydawało mi się, 
że my jesteśmy tam odgrodzeni od świata. Byliśmy pod takim 
kloszem, tylko w swoim środowisku, tylko z niewidomymi. 
To już nie było fajne.

Po dziewięciu latach wróciłam do domu. Rodzice cieszyli się 
i mnie wspierali. Ale jednocześnie bali się, jak ta szkoła mnie 
przyjmie, jak podejdą nauczyciele, jak z notatkami, książka-
mi. Do powrotu najbardziej motywowała mnie moja siostra. 
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My mamy bardzo silną relację, choć między nami jest 16 lat róż-
nicy. Śmiejemy się, że przez to nie musimy ze sobą rywalizować 
i nie mamy się o co kłócić.

Rodzice namawiali mnie, żebym wybrała szkołę, do której 
trzy lata wcześniej poszedł niewidomy chłopak. Mówili, że on 
już przetarł szlaki, więc będzie mi łatwiej. Ale tutaj wyszła moja 
przekora. Wolałam pójść do szkoły na naszym osiedlu. Nie 
chciałam iść na łatwiznę.

Dyrektorka nie była przekonana. Mama zaproponowała 
jej, że możemy przyjść razem i ona porozmawia sobie ze mną 
na żywo, pozna mnie. Po tym spotkaniu zupełnie zmieniła 
swoje nastawienie. Nie wiedziała nic o ludziach niewidomych, 
stąd pewnie jej obawy. Na początkowym etapie miałam też 
wsparcie z Lasek. Przyjechały stamtąd pani psycholog, nauczy-
cielka i zakonnica, żeby porozmawiać z dyrekcją i nauczyciela-
mi, wytłumaczyć im pewne kwestie. To było fajne z ich strony.

W liceum było mi bardzo dobrze od samego początku. 
Pierwszego dnia szkoły pani dyrektor zrobiła taki mądry wstęp 
dla wszystkich pierwszych klas. Powiedziała, że jest wśród nas 
niewidoma uczennica. I że jej jako dyrektorce szkoły zależy je-
dynie na tym, żeby wszyscy czuli się tutaj tak samo dobrze. Nie 
kazała mi wychodzić na środek i wszystkim się pokazywać. 
Uważam, że super się zachowała. To był 1998 rok. Właściwie 
do końca liceum nie było żadnych poważnych konfliktów czy 
nieporozumień. Koleżanki pokazały mi szkołę. Ludzie z kla-
sy byli super i zawsze stali za mną murem. Nauczyciele też 
w większości w porządku. Tylko niektórzy byli oporni. Jednej 
babce przeszkadzało, że piszę na maszynie brajlowskiej, mimo 
że starałam się robić to cicho. Ale potem się okazało, że ona 
ma swoje problemy.

Trochę inaczej było na studiach, przynajmniej na początku. 
Nikt z roku ze mną nie rozmawiał, nie podchodził. Czułam 
się tam trochę zagubiona. Ale rozumiem tych ludzi. Dla nich 
to też była zupełnie nowa sytuacja. Nie było wychowawcy jak 
w szkole, który o wszystko się troszczy. Dodatkowo na roku 
miałam sporo osób spoza Łodzi, więc dla nich wszystko było 
nowe, nowe miasto, akademik, życie z dala od rodziców. I jesz-
cze niewidoma koleżanka. Chyba nieco za dużo naraz.
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A le minęło trochę czasu, ludzie ok rzepli i zaczęli się 
do mnie odzywać. Myślę też, że w dużym stopniu krępowali 
się z powodu mojej mamy, która na początku jeździła ze mną 
na uczelnię. Tłumaczyłam jej: „Mamo, nie możesz ze mną 
ciągle jeździć. Nawet jeśli mnie nie prowadzisz, tylko idziesz 
obok, to ludzie i tak mówią tobie «dzień dobry», mi «cześć» 
i na tym się kończy”. Po prostu nas mijali. A jak szłam sama, 
to było od razu: „Cześć, a może pójdziemy razem, może ci po-
móc?”. Nawiązywała się jakaś rozmowa i od razu było inaczej.

Kiedy jest się rodzicem niewidomego dziecka, to trudno 
jasno ustalić taką granicę między wspieraniem a pomaganiem 
czy nawet wyręczaniem. Wiadomo, że matki zawsze chcą się 
opiekować swoim potomstwem, nieważne, czy jest niewidome 
czy widzące. Jednak w tym wypadku to niewidzenie odgrywa 
ważną rolę, bo od razu pojawia się założenie, że dziecko samo 
sobie nie poradzi. Ustalanie tych granic nie jest łatwe. Czasami 
to wychodziło spontanicznie, na przykład jak z dojeżdżaniem 
na uczelnię. Po prostu jednego dnia mama zachorowała i mu-
siałam pojechać sama. Gdy już raz to zrobiłam, to tak zostało. 
Nie pamiętam, żebyśmy mieli jakieś wielkie kłótnie czy awan-
tury na tym polu. Czasami są negocjacje. Z moimi rodzicami 
jest dobrze, bo do nich docierają racjonalne argumenty. Kiedy 
powiedziałam mamie, że przez jej ciągłą asystę mam słabsze 
relacje z ludźmi z roku, to potrafiła przyznać mi rację.

Zazwyczaj nie musiałam toczyć wielkich bojów o samo-
dzielność. Być może to wynika z mojego pobytu w Laskach. 
Rodzice przyzwyczaili się, że nie ma mnie w domu, chodzę 
własnymi drogami, że wielu rzeczy nie wiedzą. Przecież 
dawniej nie było komórek. Rozmawiałam z nimi średnio raz 
na tydzień i nie opowiadałam szczegółowo o wszystkim, co się 
u mnie działo. W liceum czy na studiach oni wręcz sami wypy-
chali mnie z domu: „Dziecko, ty się już tak nie ucz, byś wyszła, 
spotkała się z kimś”. Nie czułam się trzymana pod kloszem.

Z drugiej strony, nie miałam za dużo obowiązków w domu 
rodzinnym. Oczywiście, pomagałam w sprzątaniu, rozwiesza-
niu prania, przy większych porządkach. Ale mama nie chciała 
dopuszczać mnie do gotowania. Zawsze mówiła, że zrobi 
to szybciej, sprawniej, że się skaleczę, poparzę. Kuchnia to jej 
królestwo i nie można tam nic zrobić bez jej udziału. Zawsze 
była dyskusja: „Dlaczego robisz tak, a nie inaczej? Dlaczego tak 

Do zobaczenia
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to trzymasz? Tak jest lepiej”. Ogólnie jest cierpliwa, ale tutaj 
szybko się denerwowała. Teraz mi tego brakuje, bo nie umiem 
za wiele w kuchni. Właściwie robię sobie tylko kanapki.

To jest ciekawe, bo mama świetnie uczy mnie nowych tras, 
choć nie jest instruktorką orientacji przestrzennej, nie zna 
technik chodzenia, trzymania laski. O ile w kuchni od razu 
mnie poprawia i chce wszystko robić sama, to tutaj zupełnie 
się nie czepia. Dokładnie opowiada o trasie. Nie pogania mnie. 
Myślę, że w jej oczach to ja jestem ekspertką w tej dziedzinie, 
wiem, czego mi potrzeba. W kuchni ona jest szefem i władcą. 
Tutaj zakłada, że to ja rządzę.

Wiem, że to wszystko, co osiągnęłam w życiu i to, jaką je-
stem osobą, zawdzięczam w dużym stopniu mojej najbliższej 
rodzinie. Rodzice i siostra zawsze mnie wspierali. Byli i są bar-
dzo otwarci. Akceptowali moje życiowe wybory. Pewnie, że cza-
sami doradzali coś innego, ale nigdy nie stawali mi na drodze. 
Poszłam w jakimś kierunku – super. Poczułam, że to jednak nie 
dla mnie – też super. Jestem im za to bardzo wdzięczna.

Dla mnie zawsze było bardzo ważne, żeby mieć pracę i swoje 
pieniądze. Z natury jestem optymistką, więc raczej nie mia-
łam większych obaw związanych z zatrudnieniem. Tylko raz 
w życiu przeżyłam taką okropną noc. Byłam akurat po kolejnej 
rozmowie kwalifikacyjnej, na której znów ktoś mi odmówił. 
Całą noc przeleżałam i myślałam, jakie to beznadziejne, ni-
gdy nie znajdę pracy, siedzę tym rodzicom na głowie. Czułam 
się bezwartościowa. Mam niemal wszystko podane pod nos 
i jedyne, co mogę dołożyć do budżetu domowego, to moja ren-
ta. Pamiętam, że wtedy odbyłam poważną rozmowę z tatą. 
Powiedziałam mu, że jest mi tak źle. Odpowiedział, żebym się 
uspokoiła, że na pewno coś znajdę, oni mi zawsze pomogą.

Zaraz po studiach marzyłam, żeby pracować jako nauczy-
cielka historii. Myślę, że mogłabym się w tym spełnić. Ale szyb-
ko okazało się, że nikt nie zatrudni niewidomego nauczyciela 
w szkole masowej. Nie ma takiej opcji. Pierwszym miejscem, 
do którego poszłam po studiach, było moje liceum. Akurat mia-
łam szczęście, bo właśnie wtedy pani historyk poszła na urlop 
zdrowotny. Szukali zastępstwa. Pomyślałam, że mogliby mnie 
zatrudnić na rok, tak na próbę. Niestety, nie było na to żadnej 

Opowieści niewidomych kobiet
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szansy. Trochę rozumiem racje pani dyrektor, która powie-
działa, że to są kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności. 
Uczniom przychodzą dziś do głowy bardzo różne rzeczy. Ona 
podała taki przykład – uczeń wymyśla, że podczas lekcji wyj-
dzie z klasy przez okno. Robi to i łamie sobie nogę. No i teraz 
pytanie: kto miałby za to odpowiadać? Normalnie odpowiadał-
by nauczyciel, który jest na lekcji.

Ale i tak nie mam co narzekać. Zebrało się trochę tych zawodo-
wych doświadczeń. Pracowałam w bibliotece Polskiego Związku 
Niewidomych w Łodzi. Żeby się tam dostać, zrobiłam podyplo-
mówkę z bibliotekoznawstwa. Najpierw byłam tam na stażu. 
Potem na kolejnym stażu z projektu zawodowego dla niewido-
mych. W końcu zatrudnili mnie na pół etatu. Przez dwa miesiące 
pracowałam na wolnym rynku w telemarketingu, ale to zupełnie 
nie dla mnie. Nie mam umiejętności sprzedawania przez telefon. 
Ostatnio pracowałam na pół etatu w bibliotece w Laskach.

Oprócz tego niedługo po studiach byłam na wolontariacie 
w Belgii, w organizacji pomagającej migrantom. To było bardzo 
ciekawe doświadczenie. Robiłam tam dwie rzeczy. Po pierwsze, 
pomagaliśmy zbierać okulary dla kliniki w K inszasie. Mu-   
siałam dzwonić do przychodni i aptek z zapytaniem, czy mogli-
byśmy zostawiać u nich takie puszki na okulary. Ludzie mogli 
wrzucać stare okulary, które na przykład były już dla nich 
za słabe. Po drugie, pomagałam w prowadzeniu lekcji języka 
francuskiego dla początkującej grupy imigrantów. Robiłam 
z nimi konwersacje.

Ogólnie z pracą dla osób niewidomych nie jest łatwo. Mnie 
się trochę poszczęściło i nie miałam jakichś dłuższych okresów 
bezrobocia. Ale znam różne osoby – zdolne, wykształcone – któ-
re nie mogą nic znaleźć i w końcu się załamują. Znam też takie, 
które mówią, że wystarczy im renta i po co mają się wysilać. 
Część z nich to tak zwani wieczni beneficjenci różnych projek-
tów dla osób niepełnosprawnych. Zawodowych, sportowych, 
aktywizujących. Oni dosłownie jeżdżą z projektu na projekt. 
I nic z tego nie wynika.

K iedy osoba niewidoma szuka pracy na wolnym rynku, 
często staje przed takim dylematem: kiedy powiedzieć praco-
dawcy, że się nie widzi? Czy pisać to w CV albo w liście moty-
wacyjnym? W tym temacie toczy się odwieczna dyskusja. Mnie 
samej zdarzało się już i pisać, i nie pisać. I w sumie efekt był 



29

podobny – brak zatrudnienia. Natomiast moja koleżanka po-
jechała raz na rozmowę i wyrzucono ją z hukiem, z awanturą. 
Powiedziano jej, że ich oszukała, zataiła informację o sobie. 
Potraktowali ją bardzo niegrzecznie.

Niektórzy twierdzą, że nie ma sensu o tym pisać, bo to tak, 
jakby powiadomić pracodawcę, że jest się rudym albo grubym. 
Dla mnie to nie jest dobre porównanie, bo jak jesteś rudy, 
to nie potrzebujesz specjalnego dostosowania stanowiska 
pracy. Jeśli napiszę, że jestem niewidoma, to z 50 pracodaw-
ców zaprosi mnie dwóch, ale będą w pełni świadomi tego fak-
tu. Jeśli nie napiszę, to co chwilę będę czuła rozczarowanie, 
bo oni na wejściu będą mi wypominać, że nic o tym nie wie-
dzieli. Ostatecznie wolę pisać i nie mieć tego stresu – co to bę-
dzie, co powiedzą, jak zareagują?

Duża część osób niewidomych pracuje w zakładach pracy 
chronionej, które są nastawione na zatrudnianie niepełno-
sprawnych. Podstawą funkcjonowania tych firm są dofinan-
sowania z PFRON-u, czyli maksymalnie 80% pensji. Resztę 
dopłacają pracodawcy. Do tego są dofinansowania na przysto-
sowanie stanowiska pracy. To jest taka zachęta do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. Ale z drugiej strony pojawia się prob-
lem natury psychologicznej. Bo jeśli ktoś chce mnie zatrudnić 
tylko dlatego, że dostanie za to kasę z PFRON-u, to ja czuję się 
z tym źle. Nie jest ważne, co umiem, jakie mam kwalifikacje. 
Liczy się tylko to, że mam znaczny stopień niepełnosprawności 
i że można wziąć na mnie dotację. Kiedyś miałam propozycję 
zatrudnienia na tak zwanego słupa. Znajoma otwierała firmę. 
Zadzwoniła, że potrzebuje określoną liczbę osób niepełno-
sprawnych, więc może mnie z chęcią zatrudnić i płacić mi kasę, 
a ja nie będę musiała nic robić. Podziękowałam za tę ofertę.

Często te firmy, które – można powiedzieć – specjalizują 
się w zatrudnianiu osób niewidomych, oferują pracę zdalną. 
To jest z reguły telemarketing, wypełnianie baz danych, przepi-
sywanie tekstów. W ogóle to strasznie mnie denerwuje, jeśli ktoś 
twierdzi, że telepraca jest taką wielką szansą na zatrudnienie 
i aktywizację osób niewidomych. Problem w tym, że taka forma 
zatrudnienia nie daje możliwości wyjścia z domu. Kiedyś poła-
komiłam się na coś takiego. To było złe pod każdym względem. 
Po pierwsze, zaproponowali mi pracę w telemarketingu, czego 
nie znoszę. Po drugie, to był jedyny moment w moim życiu, kiedy 
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zaczęłam bać się wychodzić z domu. Coś takiego zrobiło mi się 
w głowie, że jak miałam sama wyjść, to bałam się, że zabłądzę, 
zgubię się, autobus zmieni trasę i gdzieś mnie wywiezie. To było 
zupełnie irracjonalne. Czuję, że to wzięło się właśnie z tego 
niewychodzenia z domu. Odzwyczaiłam się od samodzielnego 
chodzenia. Przy okazji strasznie przytyłam. W końcu złożyłam 
wypowiedzenie. Poczułam, że już nie dam rady. Gdybym popra-
cowała tam miesiąc dłużej, to dostałabym nerwicy.

Od początku 2013 roku pracuję jako przewodniczka na Nie-
widzialnej Wystawie. Pierwsza połowa 2013 roku to była dla mnie 
jazda bez trzymanki. Co drugi weekend jeździłam na Wystawę, 
w pozostałe weekendy do Poznania na studia z tyflopedagogi-
ki, a w tygodniu pracowałam na pół etatu w bibliotece w Łodzi. 
W październiku przeniosłam się na stałe do Warszawy i prze-
szłam na cały etat na Wystawie. Główną przyczyną przepro-
wadzki były problemy rodzinne, o których nie chcę szczegółowo 
opowiadać. Coraz bardziej czułam, że muszę wyrwać się z domu. 
W pewnym sensie to miało też dobrą stronę, bo inaczej prawdopo-
dobnie dalej siedziałabym w Łodzi i mieszkała z rodzicami. Ten 
wyjazd był zbawienny dla mojej samodzielności i niezależności.

Niewidzialna Wystawa polega na tym, że osoby niewidome 
oprowadzają widzących zwiedzających po zupełnej ciem-
ności. Tam są różne pomieszczenia, ale nie mogę zdradzać 
szczegółów, żeby nie psuć zabawy naszym kolejnym gościom. 
W ostatnim pokoju każdy może zadać przewodnikowi dowolne 
pytania. Oprócz tego jest część widzialna, na której opowiada-
my o różnych pomocach dla osób niewidomych, o gadaczach, 
o brajlu. W ostatnim czasie stworzono jeszcze kilka podob-
nych miejsc w Polsce. Nasze jest najbardziej rozpoznawalne. 
Powstało w 2011 roku. Od tego czasu przewinęło się przez 
Wystawę ponad pół miliona zwiedzających.

Na początku pracy trochę stresowało mnie, że się tam zgu-
bię. Okazało się, że mam gorszą orientację w pomieszczeniach. 
To jest dziwne. Na zewnątrz inaczej rozchodzi się dźwięk, 
zmienia się podłoże. Wewnątrz nie ma aż tak wyraźnych zna-
ków. Poza tym po Wystawie przewodnicy chodzą bez białej laski, 
co też jest pewnym utrudnieniem. Ogólnie bałam się, że zgubię 
i siebie, i grupę. Po czasie zaczęłam się przyzwyczajać.
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Najbardziej w Wystawie lubię ludzi. I to, że za każdym razem 
idzie się z nowymi osobami. U mnie musi się coś dziać. Nie mam 
problemu z odpowiadaniem na pytania zwiedzających. Wystawa 
ma służyć budowaniu świadomości na temat osób niewidomych, 
dlatego staram się odpowiadać poważnie nawet na mało poważ-
ne pytania. Nie mam oporu, żeby mówić, od kiedy nie widzę, 
dlaczego nie widzę i czy cokolwiek widzę. Niektórzy przewodni-
cy nie życzą sobie takich pytań, uważają, że są zbyt osobiste. Dla 
mnie jednak tego rodzaju informacje mają znaczenie, bo mogą 
warunkować dalszy bieg rozmowy. Przecież osoba niewidoma 
od urodzenia opowie ci coś innego niż ktoś, kto stracił wzrok 
niedawno, a wcześniej całe życie był widzący.

Jeśli ktoś zagaduje mnie o podobne rzeczy na ulicy, to jest 
już wkurzające. A szczególnie, kiedy przy okazji pojawia się 
litość: „Ojej, to musi być bardzo trudne”. Czasami to ignoruję. 
Czasami ucinam. Raz opierniczyłam gościa w autobusie, bo za-
pytał, ile dostaję renty. Wtedy nie wytrzymałam. Rozumiem, 
że dla ludzi to jest nowe, więc mają potrzebę zapytania mnie, 
jak sobie radzę, jak robię to czy tamto, jak sobie wyobrażam ko-
lory. Tylko że ja czuję się wtedy jak w robocie na Niewidzialnej.

Niektórzy zwiedzający bardzo się bulwersują, kiedy py-
tam, czy widzieli albo zobaczyli coś w tej wyciemnionej czę-
ści. Mówią, że przecież nie mogli nic zobaczyć, skoro nie było 
światła. Wtedy tłumaczę im, że osoby niewidome też używają 
takich słów, jak „widziałem”, „zobacz”, „oglądałam film”. 
Nierzadko zdarza się, że widzący – nawet znajomi – mają dyle-
mat, czy można do mnie powiedzieć „do widzenia”. Albo ktoś 
mówi „zobacz”, a potem się peszy, przeprasza mnie i poprawia 
się na „dotknij”. Podejrzewam, że to wynika z nadmiernej po-
prawności politycznej. Może ludzie myślą, że poczuję się tym 
urażona? Z mojej perspektywy to wygląda odwrotnie. My nie 
chcemy być izolowani w tym aspekcie językowym. Nie chcemy 
podziału na nasz dotykowy albo słuchowy świat i wasz świat 
widzenia. Używając tego samego języka, czujemy się bardziej 
w tym ogólnodostępnym świecie. W jakimś stopniu jesteśmy 
z niego wyłączeni z powodu niewidzenia. Nie chcemy być do-
datkowo wykluczani za pomocą nietypowego słownictwa.

Niestety, na Wystawie zdarzają się też bardzo głupie czy 
nawet bezczelne pytania. I to nie tak rzadko. Największe 
hit y to: „Jak niew idomy się podciera? Skąd w ie, że myje 
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włosy szamponem, a nie przyprawą? Czy niewidome dziewczy-
ny są lepsze w łóżku? Czy dobrze macają? Czy niewidomy może 
sam mieszkać? Skąd niewidome dziewczyny wiedzą, że dostały 
okres?”. Nie żartuję.

Wiadomo, że najbardziej zapadają w pamięć takie ekstre-
malne przypadki. Ogólnie ludzie przychodzą zaciekawieni 
i wychodzą z jakąś refleksją dla siebie. Po tych siedmiu latach 
pracy widzę, że Wystawa jest bardzo skuteczna w uświadamia-
niu pewnych rzeczy na temat niewidomych. Czasami zdarza 
się, że na ulicy trafiam na zupełnie profesjonalne podejście 
ze strony widzących, którzy wiedzą, o co mnie zapytać, w jaki 
sposób podprowadzić, jak wytłumaczyć trasę. Zwykle mówię 
w takich sytuacjach, że jestem pod wrażeniem ich przygotowa-
nia. I wtedy często słyszę w odpowiedzi: „A wie pani, bo ja by-
łam na takiej wystawie i tam nam powiedzieli, jak poprawnie 
prowadzić osoby niewidome”. To jest coś!

Ostatnio razem z Basią – moją przyjaciółką, też osobą niewido-
mą – doszłyśmy do wniosku, że nas w niewidzeniu najbardziej 
wkurza podejście wielu osób. Basia powiedziała, że samo nie-
widzenie tak bardzo jej nie przeszkadza, jakoś z tym żyje, radzi 
sobie, pracuje, ogarnia dom i swoje trasy. Ale wtedy pojawiają 
się ludzie, którzy w kółko cię oceniają, wypytują. Albo zakłada-
ją, że czegoś nie potrafisz. Ostatnio jedna kobieta zdziwiła się, 
że ja w ogóle pracuję. „Jak to możliwe? Pani?”. Albo kilka dni 
temu facet zapytał, czy nie mam rodziny, która mogłaby mi po-
móc, bo przecież nie mogę tak sama chodzić. Ciągle musimy 
udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami. To mnie denerwuje. 
Niestety, takie sytuacje zdarzają się często na ulicy albo w ko-
munikacji miejskiej. Czasami ludzie nawet nie mówią bezpo-
średnio do mnie, tylko gadają ze sobą: „O, to musi być ciężkie. 
Ciekawe, jak ona daje radę?”.

Myślę, że my w wielu momentach jesteśmy postrzega-
ni głównie przez to nasze niewidzenie. Na zasadzie: Nie 
umie, bo jest niewidoma. Jeśli widzący rozleje wodę, to ktoś 
uśmiechnie się tylko i powie: „O, rozlało ci się. Pewnie jesteś 
niewyspany”. A kiedy mi coś nie wyjdzie, to zawsze szuka się 
przyczyny w niewidzeniu. Nikt nie pomyśli, że pytam na uli-
cy o drogę, bo jestem z innego miasta. Od razu jest myślenie, 



33

że się zgubiłam, że mam tak trudno, bo nie widzę, że nie mam 
opiekuna, z którym mogłabym chodzić. Jeśli ty zapytasz o ja-
kiś adres, to nie ma żadnego problemu. To przecież normalne, 
że możesz nie wiedzieć, gdzie to jest.

Ostatnio zauważyłam też przeg ięcie w dr ugą stronę, 
z którym nie do końca się zgadzam. Chodzi mi o współczesną 
poprawność polityczną, która zabrania posługiwać się takimi 
zwrotami jak „osoba niewidoma” czy „osoba niepełnospraw-
na”. Zamiast tego powinno się mówić: „osoba z niepełno-
sprawnością”, „osoba z dysfunkcją wzroku”. To jest niby takie 
zwrócenie uwagi na podmiot, na człowieka. Zwolennicy tych 
wyrażeń chcą podkreślić, że niewidzenie jest tylko jedną z wie-
lu cech danej osoby. Sama idea jest fajna, ale mam poczucie, 
że to wszystko dzieje się trochę na siłę. Nieraz spotkałam się 
z tym, że ktoś powiedział „osoba niepełnosprawna” i zaraz 
się poprawił: „przepraszam, osoba z niepełnosprawnością”. 
To jest już przesadzone. Czasami robi się z tego taka nowomo-
wa. Samo słowo „niewidoma” zupełnie mi nie przeszkadza, jest 
dla mnie neutralne. Ważniejsze jest to, jak ci ludzie podchodzą 
do mnie na co dzień.

Nie wiem, czy z wiekiem człowiek traci tę cierpliwość, ale 
ostatnio zauważyłam, że coraz bardziej przeszkadza mi, jak 
ktoś na ulicy łapie mnie za rękę, nic przy tym nie mówiąc, ciąg-
nie mnie, popycha. To jest straszne. Kiedyś korzystałam z każ-
dej pomocy i uprzejmości ludzi, żeby ich nie zniechęcić czy nie 
zrazić do niewidomych. Ostatnio to mi się zmieniło. Grzecznie, 
ale jednak odmawiam. Niekiedy jestem stratna z taką niepo-
trzebną pomocą. Na przykład czasowo, bo ktoś idzie wolno, 
a mnie się spieszy. Często spotykam się z przekonaniem, 
że z nami trzeba iść powoli, bardzo ostrożnie. Albo ktoś prowa-
dzi mnie inną drogą, której nie znam, i ostatecznie nie wiem, 
jak się stamtąd wydostać. Albo w metrze ludzie ciągną mnie 
do windy, kiedy ja wolę schodami. I tłumacz to samo kilkana-
ście razy dziennie.

Czasami mam wrażenie, że ludzie traktują nas trochę jak 
trędowatych. Jakby bali się do nas odezwać. Nierzadko mam 
takie sytuacje, że jestem gdzieś z mamą i nagle słyszę: „Niech 
pani powie córce…”. Ale przecież ja tu jestem, słyszę. Jeśli 
to tylko przelotny kontakt, to zwykle zamykam się w sobie, 
wkurzam się wewnętrznie, ale nic nie mówię. Jeśli to coś 
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ważnego, to proszę, żeby zwracać się do mnie, ja chętnie od-
powiem. Od jakiegoś czasu moi rodzice wyedukowali się w tej 
kwestii i sami mówią, że proszę rozmawiać z córką.

Wydaje mi się, że naprawdę jestem w miarę wyrozumiała. 
Rozumiem, że ktoś może nie wiedzieć, jak mnie prowadzić. 
Rozumiem, że może mi zadać jakieś głupie pytanie albo wy-
razić swoje współczucie. Ale nie jestem w stanie zrozumieć, 
dlaczego ludzie nie zwracają się bezpośrednio do mnie, tylko 
do osoby, z którą akurat jestem. To chyba najbardziej mnie 
irytuje z tych wszystkich ludzkich zachowań. Dla mnie to jest 
wręcz upokarzające.

To tyle narzekań. Mimo wszystko uważam, że w ciągu tych 
prawie czterdziestu lat mojego życia społeczeństwo bardzo 
zmieniło swoje podejście do osób niewidomych, a pewnie też 
do niepełnosprawnych w ogóle. Wiele rzeczy jest na plus. Mam 
nadzieję, że to będzie nadal szło w tym kierunku. Myślę, że re-
cepta jest bardzo prosta – należy traktować osobę niewidomą 
jak każdego innego człowieka. Wtedy wszyscy będziemy czuć 
się dobrze w swoim towarzystwie.

* * *

Po lekturze rozdziału Ola podzieliła się swoim komentarzem:

Ciekawie czyta się własną opowieść spisaną przez kogoś innego. Wiem, 
że to ja, to moja historia, moje słowa, a jednocześnie mogę spojrzeć 
na siebie i swoje życie z dystansem, trochę z boku i jakby oczami kogoś 
innego. Może to zabrzmi górnolotnie, ale to takie podsumowanie mo-
jego życia. Kiedy przypominałam sobie te wszystkie opisane sytuacje, 
to wywoływały we mnie te same odczucia i emocje. Doszłam do wniosku, 
że dzisiaj powiedziałabym dokładnie to samo. Zaskoczyła mnie trochę 
ta niezmienność. Ale z drugiej strony, fajnie ukazałeś też to, w jaki spo-
sób zmieniały się u mnie różne poglądy i oceny, w zależności od środo-
wiska, okresu życia, stopnia samodzielności. Naprawdę można zamyślić 
się nad swoim życiem. Psychologicznie niesamowite doświadczenie!
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Emilia – Zmysł wyobraźni

Kiedy miałam sześć lat, trafiłam do ośrodka specjalnego dla 
dzieci niewidomych. Zamieszkałam w internacie. To był mo-
ment, w którym zaczęłam uzmysławiać sobie, że jestem inna. 
Moja siostra mogła zostać z mamą, a ja musiałam być z dala 
od domu. Nie mogłam zrozumieć tej niesprawiedliwości. Ja też 
chciałam być z mamą.

Gdy już zorientowałam się, że to niemożliwe, próbowałam 
zwracać na siebie uwagę wychowawców. Kiedy nie jadłam, oni 
na mnie wrzeszczeli. To było spoko – krzyczą, więc w jakiś 
sposób mnie dostrzegają. Bardzo często udawałam, że jestem 
chora. Nacierałam sobie termometr. Albo pocierałam tak 
mocno czoło, żeby ktoś mnie dotknął i stwierdził, że mam 
temperaturę. Potem udawałam, że mam afonię, nie mogę 
mówić. To były najszczęśliwsze dni, ponieważ wtedy odsyłali 
mnie do domu. W ten sposób choroba zaczęła mi się kojarzyć 
z bardzo przyjemnym stanem. Bo wtedy było się w domu. Jak 
wracałam do internatu, to jadłam śnieg albo wdychałam zimne 
powietrze. Marzyłam, żeby znowu być chora.

Moi rodzice nie odwiedzali mnie w internacie. Ojciec zmarł, 
jak miałam cztery lata. Najwięcej miłości dostałam od mojej ba-
buni. Wychowawczynie też specjalnie nie poświęcały mi czasu, 
bo w mojej grupie były osoby z epilepsją, osoby upośledzone, 
które wymagały więcej opieki. Byłam niegrzeczna, robiłam 
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wszystko, żeby ktoś mnie zauważył. Nawet udawałam, że nie 
umiem czytać. Ale widocznie z jakiegoś powodu uznano, że nie 
trzeba się mną zajmować.

To było złe i dobre. Złe, ponieważ taka mała dziewczynka 
ma bardzo duże potrzeby emocjonalne. Jeśli one nie zosta-
ną zaspokojone, to nie jest w stanie prawidłowo się rozwijać 
w pewnym wymiarze. Dobre, ponieważ właśnie wtedy zorien-
towałam się, że jak chcę coś zrobić, to muszę zrobić to sama. 
Albo nauczę się tego sama, albo nie nauczę się wcale, bo nikt 
mi nie pokaże. Jak byłam dzieckiem, wpajano mi, że nie mam 
prawa żądać niczego od ludzi, ponieważ i tak tego nie dostanę. 
Dzięki temu nie wykształciła się we mnie taka postawa, że sko-
ro nie widzę, to wszystko mi się należy.

Dostałam bardzo bogatą wyobraźnię, z której robiłam użytek 
od małego. Myślę, że to właśnie dzięki niej przetrwałam ten in-
ternat. Wyobrażałam sobie, że to jest willa, którą wynajęli moi 
bardzo bogaci rodzice aktorzy. Oni pracowali w różnych mia-
stach świata. Wynajęli mi willę z tymi dziećmi i wychowaw-
czyniami, żeby nie było mi smutno, kiedy oni są w pracy. Jak 
już będzie mi bardzo źle, to mogę się do nich poskarżyć. Często 
było chujowo, ale zawsze mówiłam, że jeśli następnym razem 
będzie gorzej, to zadzwonię do mamy. Rodzice zaraz przyjadą 
i zrobią tu porządek. Oni byli dla mnie ostoją. Wiedziałam, 
że czuwają nade mną, opiekują się, chcą dla mnie jak najlepiej. 
Nie mogli spędzać ze mną czasu, ponieważ byli bardzo sławni 
i zapracowani. To była dla mnie prawda.

Nie wiem, skąd dokładnie to mi się wzięło. Może z tego, 
że jak byłam w domu, to moja mama albo babcia oglądały se-
riale w telewizji. W tych historiach był świat, w którym dzieci 
mają fajnych, kochających rodziców. Ten wątek zawsze się 
przewijał. Albo może wcale nie przewijał się tak często, tylko 
ja go wychwytywałam, bo brakowało mi takiego ciepła i bez-
pieczeństwa. Wtedy też zaczęłam zwracać uwagę na głosy ak-
torów, a szczególnie aktorek. Pewnie mało rozumiałam z samej 
fabuły, ale lubiłam to oglądać dla samego słuchania głosów.

Moją ukochaną książką w dzieciństwie było „W pustyni 
i w puszczy”. Pamiętam, że zmuszałam wszystkich dokoła, 
żeby odgrywali ze mną scenki ze Stasiem i Nel. Już wtedy 

Do zobaczenia
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potrafiłam się na tyle wkręcić, że krzesło było dla mnie wielbłą-
dem, a dywan był piaskiem pustyni. Tylko zawsze brakowało 
mi tego Stasia, bo żaden z kolegów nie chciał się w niego wcie-
lić. Musiałam go sobie wyobrazić. Wtedy poczułam, że to nie-
samowite. Można się poczuć jak prawdziwa Nel! Jakie to fajne 
uczucie, kiedy przez chwilę można być kimś zupełnie innym. 
Myślę, że właśnie to najbardziej pociąga mnie w aktorstwie. 
Że w jednym życiu można przeżyć kilka żyć. Mogę być osobami 
i postaciami, którymi nigdy nie będę naprawdę. Przebiec się 
przez te życia i sprawdzić, jak to wygląda. Oczywiście wtedy 
nie miałam takiej świadomości. Chodziło tylko o to świetne 
uczucie, że można być kimś innym.

Od tego czasu ciągnęło mnie do teatru, do aktorstwa. Kiedy 
w szkole organizowano przegląd małych form teatralnych, 
to zawsze się zgłaszałam, pisałam scenariusz, angażowałam 
ludzi, rozdawałam im role. Kochałam to robić. Dla siebie też 
pisałam różne rzeczy do w ystawienia na scenie, opowiada-
nia, monologi.

Moja pierwsza sztuka, którą pokazaliśmy na przeglądzie, 
opowiadała o młodych dziewczynach. Historia była prosta. 
One wyszły na szkolną dyskotekę i bardzo się upiły. Po zaba-
wie miały zostać odebrane przez swoje matki. W tych rolach 
obsadziłam osoby dorosłe. Moją mamę grała pani psycholog, 
którą bardzo kocha łam. Uw ielbia łam się z nią spot ykać 
i rozmawiać. Często spędzałam czas w jej gabinecie. W tej 
sztuce każdy rodzic przyjmował inną postawę. Jeden już nie 
miał siły na ekscesy swojego dziecka. Drugi opieprzył córkę 
przy wszystkich. A moja mama podniosła mnie z podłogi 
i powiedziała z czułością: „Wiem, że jest ci ciężko, nie bę-
dziemy teraz o tym rozmawiać, porozmawiamy w domu”. 
Przytulała mnie.

W tej relacji zawarłam wszystko, czego potrzebowałam jako 
nastolatka. Czułość, zrozumienie, uwagę. Po przedstawieniu 
zaczęłam ryczeć, bo wyobraziłam sobie, że to wszystko jest 
naprawdę. Zrobiło mi się głupio, starałam się to jakoś zamasko-
wać przed innymi, mówiłam, że jestem przeziębiona. To było 
dla mnie silne przeżycie. Gdybym dzisiaj spotkała trzyna-
stolatkę, która napisała coś takiego i chciałaby to wystawić 

Opowieści niewidomych kobiet
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na szkolnym przeglądzie, to od razu skierowałabym ją do po-
mocy psychologicznej. To nie jest normalne. Wszyscy dookoła 
robili sobie z tego bekę. A ja naprawdę się wkręciłam i myśla-
łam, że to moja mama.

Przez pewien czas byłam w szkolnym zespole muzycznym, ale 
szybko z niego uciekłam. To był dramat. Chodziłam tam głów-
nie ze strachu przed prowadzącym. Wiedziałam, że jeśli nie 
przyjdę na próbę, to będzie krzyczał. Z tego okresu pamiętam 
tylko ogromny stres.

Później znalazłam sobie zajęcia w domu kultury na Krzykach. 
Tam czułam, że naprawdę się czegoś uczę. Najpierw robiliśmy 
wspólną rozśpiewkę, a potem pracowaliśmy indywidualnie. 
Byłam w szoku, że mogę coś sama zaśpiewać, bo w szkolnym 
zespole nigdy nie miałam takiej okazji. Prowadząca widziała, 
że jestem spięta i w końcu powiedziała: „Jeśli to cię tak bardzo 
stresuje, to po co tu przychodzić?”. Tłumaczyłam jej, że boję 
się zaśpiewać nieczysto. Pamiętam, że odpowiedziała: „Ale 
co z tego? Jesteś na próbie, to kiedy masz śpiewać nieczysto?”.

K iedy ośrodek specjalny przeniósł się na drugi koniec 
miasta, znalazłam sobie zajęcia teatralne w domu kultury 
na Chociebuskiej. Prowadząca przyjęła mnie bardzo chętnie. 
To był jedyny fajny czas w ciągu tygodnia, kiedy mogłam wyjść 
z internatu. Pamiętam, że zawsze największym problemem 
było to, kto mnie tam zawiezie. Nie miałam możliwości samo-
dzielnego wychodzenia z ośrodka. Nikt nie robił nam zajęć i eg-
zaminów z orientacji przestrzennej, więc jak miałam to zrobić? 
Nikt z nas niewidomych nie miał samodzielnego wyjścia. Tylko 
widzący mogli to zrobić. To znaczy słabowidzący. Nas nawet 
do domów nie puszczali samodzielnie.

W tym kółku teatralnym byłam jedyną osobą niewidomą. 
Był też chłopiec na wózku, dziewczynka z Downem. Ale też 
osoby całkowicie sprawne. Prowadząca była świetna, bo umiała 
z tych naszych niepełnosprawności zrobić atuty. Dziewczynka 
z Downem była idealna do roli takiego śmieszka, trochę klow-
na. Lubiła podchodzić do ludzi i ich pocieszać, kiedy byli smut-
ni. Jak robiliśmy jedno przedstawienie, to dostała właśnie taką 
rolę. Chłopiec na wózku grał postać, którą elfy wiozły do krainy 
królowej. Byłam jednym z tych elfów.
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Odniosłam tam taki mały sukces, bo nauczyłam się układu 
tanecznego, mimo że nikt mi tego nie kazał. Dziewczyny miały 
taki elfi taniec. Kiedy jedna kończyła konkretny ruch, to dru-
ga go kontynuowała. To wszystko było w ustalonym rytmie. 
Też chciałam to ogarnąć. Na końcu wszystkie robiły mostek 
ze stania. Ja też to zrobiłam. To było takie zajebiste uczucie, 
bo robiłam dokładnie to samo, co one. Te elfy zawsze poruszały 
się razem. Były takim jednym organizmem. Ten taniec miał 
to oddawać. Mam poczucie rytmu, więc liczyłam sobie takty. 
Słyszałam też ich ruchy, wiedziałam, kiedy moja kolej. To był 
taki pierwszy moment, kiedy poczułam, że też mogę! Nie mu-
szę stać z boku, jestem na scenie razem z nimi. Ta babka też 
była fajna, bo jeśli nie robiłam czegoś tak, jak one, to mówiła: 
„Ale Emilia, albo robisz to dobrze, albo wcale. Przecież sły-
szysz głos, odwróć się w jego stronę”. Bardzo normalnie do nas 
pochodziła, nie myślała na zasadzie: nie widzisz, więc pewnie 
nie potrafisz.

Zaczęłam uczyć się prawdziwego życia dopiero w momencie, 
gdy wyszłam z ośrodka. To znaczy po maturze. Wtedy nagle 
musiałam poruszać się samodzielnie. To był dla mnie szok. 
Strasznie bałam się ludzi, ulicy, wszystkiego. Myślałam, że nie 
dam rady.

Pamiętam moją pierwszą samodzielną drogę. Po maturze 
nadal jeździłam do Wrocławia na zajęcia wokalne. Wracałam 
z nich do Świdnicy bardzo późno, po dwudziestej drugiej. 
Pewnego razu poznałam w autobusie dziewczynę, która też 
wysiadała w Świdnicy. I powiedziałam babci: „Chodź ze mną 
na przystanek. Muszę nauczyć się przejść tę trasę z laską. Muszę 
zobaczyć, jak się tutaj idzie, żeby móc wracać do domu, jak 
przyjadę z zajęć. Ale idź za mną, muszę sama sobie rozpoznać, 
co tutaj jest”. W ten sposób uczyłam się tej drogi. Pamiętam 
pierwszy raz, kiedy sama przyszłam do domu. Jaka byłam z sie-
bie dumna!

Myślę, że babcia do tej pory nie ma pojęcia, jak sobie radzę. 
Często mi to mówi. – Jak ty tak chodzisz? Ja to bym chyba umar-
ła. Jak ty się nie gubisz? – Babciu, gubię się. – To dlatego, że ja się 
o ciebie modlę do Matki Boskiej, żeby ci pomagała.
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Po roku siedzenia w Świdnicy dostałam się na iberystykę 
do Warszawy. Ten wyjazd dał mi tak w dupę, że ja pierdolę. 
Później wiedziałam, że wszystko przetrwam. Nie chodziło 
o same studia, ale o wszystkie rzeczy dokoła. Nie umiałam 
trafić na przystanek, do sklepiku w akademiku, do sklepu 
spożywczego. Jeśli już jakimś cudem udało mi się dotrzeć 
na uniwersytet, nie potrafiłam znaleźć sali, w której miałam 
zajęcia. Nie umiałam trafić do łazienki ani do wyjścia z budyn-
ku. To było straszne. Gdyby nie to, że poznałam tam zajebistych 
ludzi, to nie wiem, jakby to się skończyło. Ile ja dni tam przery-
czałam... Siedziałam w akademiku i tylko płakałam, bo na nic 
innego nie miałam siły.

Myślę, że gdybym miała wtedy pomoc logistyczną, w takim 
sensie, że jest ktoś, kto pomaga mi się ogarnąć na początku, 
pokazuje trasy, to spokojnie skończyłabym te studia. Bez tego 
to mnie przerosło. Musiałam sama dojechać na uczelnię, trafić 
do konkretnej sali, wrócić do akademika, zrobić zakupy, przy-
gotować jedzenie. Po tym wszystkim nie miałam już energii 
na naukę. Tak strasznie absorbowało mnie przeżycie i utrzy-
manie się na powierzchni.

Byłam parę razy w biurze dla osób niepełnosprawnych, ale 
ostatecznie nie pomogli mi w żaden sposób. Nie było żadnych 
asystentów. Nie umiałam wtedy prosić o pomoc na ulicy, tylko 
stałam jak sierota i płakałam. Bałam się ludzi, którzy prze-
chodzili obok mnie. Miałam poczucie, że oni na mnie patrzą 
i śmieją się ze mnie. Jestem przecież dorosła, a nie umiem ni-
gdzie trafić. Wyjście z ośrodka to jest szok! I tak miałam lepiej 
niż niektórzy, bo przynajmniej jeździłam na te zajęcia poza 
internatem. A znam osoby, które siedziały tam od szóstego 
do dziewiętnastego roku życia i wychodziły tylko wtedy, kiedy 
organizowano jakieś grupowe wyjścia.

Jak przypomnę sobie, że w tej Warszawie po raz pierwszy 
wyszłam w taki realny świat, bez żadnego przygotowania, to 
wszystko we mnie gaśnie. Byłam gdzieś 13 lat i nikt nie znalazł 
nawet chwili, żeby przygotować mnie do życia w takim praw-
dziw ym świecie. To mnie przeraża najbardziej. Najgorsze 
jest to, że kiedy niektórzy widzą, jak dobrze sobie teraz radzę, 
to mówią bez wahania: „O, jak świetnie panią ośrodek przygo-
tował. Pewnie tam panią tego wszystko nauczyli”. Dlatego tak 
ważne jest dla mnie, żeby ten mit obalać.
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Pewnego dnia już nie wytrzymałam. Poszłam zapłakana do 
sekretariatu na iberystyce, powiedziałam, że nie potrafię trafić 
do domu i zapytałam, czy ktoś mógłby mi pomóc. Pamiętam, 
że sekretarka wyszła na korytarz, tam był tłum studentów. I mówi 
tak: „Tutaj mamy niewidomą studentkę. Ona została przyjęta 
na nasz kierunek. Pomoże jej ktoś dotrzeć do domu?”. I taka cisza. 
„To co, pomożecie jej? Ona wie, gdzie mieszka, ona wszystko po-
wie”. Cisza. Jezu, ja wtedy w ryk. Poczułam się jak gówno.

Wtedy przyszła kobieta z dziennikami i pyta: „Co tu się stało? 
Dlaczego ona płacze? – Bo nie wiadomo, co z nią zrobić. Ona nie 
wie, jak trafić do domu. Nie ma kto jej zawieźć”. Ja stoję obok. 
Podeszła do mnie i pyta, jak się nazywam i gdzie mieszkam. 
„Poczekaj, zostawię te dzienniki i pojedziemy razem. Jadłaś 
coś ciepłego? To pojedziemy do mnie do domu”. Wzięła mnie 
do siebie. Jej mąż był Hiszpanem. Ugotowali dla mnie jakąś we-
gańską potrawę.

Renata była dla mnie prawdziwym ratunkiem. Pracowała 
w tym instytucie. Jeśli zaczynała zajęcia o podobnej porze, 
to przy okazji pomagała mi dotrzeć na uczelnie. Czasami 
do mnie dzwoniła. Zobaczyła tę moją pasję teatralną, więc nie-
kiedy zabierała mnie na spektakle. Pamiętam, że raz do mnie 
zadzwoniła i powiedziała: „Znalazłam ci szkołę teatralną”.

To było pod Warszawą. Prowadzący byli zafascynowani 
tym, że do nich przyszłam. Powiedzieli grupie: „Ej, słuchajcie, 
mamy tutaj kogoś bardzo fajnego”. Każdy przyszedł się ze mną 
przywitać. Zostałam przyjęta. Z jedną dziewczyną jeździłyśmy 
razem na zajęcia z Warszawy. Były grupowe piwa. Nie było tak, 
że oni szli i nic mi nie mówili. Byłam częścią tej grupy. Zajęcia 
były w weekendy. Czekałam na nie przez cały tydzień. Wreszcie 
mogłam poczuć się normalnie. Wtedy już rzuciłam iberystykę.

To była płatna szkoła. Ale dziwnym zbiegiem poznałam tam 
dziewczynę, która była mega ciekawą postacią. Miała 19 lat, 
trzyletniego synka. Pochodziła gdzieś ze wschodniej Polski. 
Za dużo nie chciała opowiadać, ale wiem, że weszła w środowi-
sko około mafijne i miała kupę kasy. Pewnego razu powiedzia-
ła, że jeśli nie będzie mi to przeszkadzało, to może mi płacić 
za tę szkołę. Dla mnie była trochę bohaterką. Sama wychowy-
wała tego synka. Mówiła: „Słuchaj, muszę mieć dupę twardą, 
bo mam dziecko do opieki. Jemu nie może niczego zabraknąć”. 
Była nieziemska.
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Dzięki jej wsparciu mogłam spokojnie skończyć tę szkołę, 
która sama w sobie była bardzo fajna. Nigdy nie było proble-
mu pod tytułem: co mamy z nią zrobić? Raz miały być zajęcia 
dotyczące kolorów. I prowadzący mówi: „Te zajęcia popro-
wadzi Emilia, ponieważ ona najbardziej z nas widzi kolory. 
Proszę bardzo, waszym zadaniem jest powiedzenie koloru, 
a ona wam o tym opowie”. A później: „Teraz opowiedz proszę 
o swoim świecie barw”. Wtedy mówiłam im, że głos często 
kojarzy mi się z danym zapachem albo z konkretną rzeczą. 
Jak byłam młodsza, to było silniejsze. Oni mówili parę słów, 
a ja miałam powiedzieć, z czym kojarzą mi się ich głosy. 
To były normalne zajęcia.

Głow y tych ludzi był y bardzo otwarte. Jak był y zajęcia 
z pantomimy, to prowadzący delegowa ł kogoś, kto mia ł 
mi opowiadać, co robi dana osoba. Potem ja też musiałam 
pokazać zadany temat bez użycia słów. To mnie bardzo otwo-
rzyło. Mogłam ich też zapytać, co zrobiłam inaczej niż osoba 
widząca, która pokazy wałaby ten sam temat. Dużo rzeczy 
mi wyjaśniali.

Ta szkoła dała mi dobrych, fajnych ludzi. Bardzo mi tego 
brakowało w tamtym okresie życia. Mogłam obcować z tym 
teatralnym światem, nawet jeśli to wszystko odby wało się 
w bardzo małej skali. Nie zdobyłam tam wielu nowych umie-
jętności, ale na pewno dużo pewności, że mogę coś próbować, 
działać. Jeżeli tylko jest trochę otwartości w ludziach, to za-
wsze znajdzie się sposób, żeby otworzyć scenę dla niewido-
mych aktorów i aktorek.

Potem trafiłam do szkoły Romy Gąsiorowskiej. Pomogła mi  
w tym Ola Popławska, którą poznałam w teatrze. Po którymś 
spektaklu podeszłam i zapytałam, czy mogłabym z nią poroz-
mawiać. Bardzo chciałam podzielić się z nią swoimi wrażenia-
mi po jednym filmie, w którym ją widziałam. Miałam wracać 
do Wrocławia, ale ona zaproponowała, że mogę spać u nich. 
Do dziś bardzo lubię przebywać w domu Oli i Marka. Oboje 
są dla mnie bardzo ważnymi osobami. Uwielbiam z nimi roz-
mawiać. Uwielbiam atmosferę, którą wytwarzają. Cenię ich 
jako aktorów, ale przede wszystkim są dla mnie bardzo bliscy 
jako ludzie.
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Któregoś razu Ola powiedziała, żebym napisała do Romy 
taki szczery list. W tamtym czasie nie byłam w stanie uzbie-
rać na czesne za jej szkołę. Po kilku dniach Roma zadzwoniła, 
żebym wpadła pogadać. Przyjęła mnie. Wtedy mieszkałam już 
w Krakowie, bo zaczęłam tam inne studia, więc dojeżdżałam 
na zajęcia do Warszawy. Często spałam u Oli.

W szkole Romy miałam bardzo dużo pracy indywidualnej 
z aktorami. Dostałam tam masę fajnych wskazówek, jak moż-
na coś zagrać lub zrobić inaczej. Przełamałam trochę swoich 
blokad. Kiedyś nie wiedziałam, jak pokazywać emocje. Nie by-
łam pewna, czy jest ich w mojej grze za dużo czy za mało, czy 
nie są zbyt wyreżyserowane. Tam zrozumiałam, że lepiej dać 
za dużo, żeby potem było z czego odejmować, niż potem wyci-
skać je na siłę.

Zrozumiałam też, że jeśli nie byłabym dobrze prowadzona 
przez reżyserów czy nauczycieli, to po kilku latach uprawiania 
tego zawodu prawdopodobnie znalazłabym się w psychiatryku. 
Pamiętam jak dziś taką scenę. Roma dała nam proste zadanie. 
Dobrała nas w pary i każdemu wybrała jakiś temat. Mieliśmy 
dołożyć do tego historię i stworzyć kilkuminutową etiudę. 
Ja byłam w parze z Olą, koleżanką z roku. Dostałyśmy taki mo-
tyw, że ona leży mi na kolanach, ma dziurę w brzuchu. Została 
postrzelona. I koniec. Co dalej z tym zrobimy, kim dla siebie 
jesteśmy, zależało tylko od nas. Ola zaproponowała, żebyśmy 
zagrały parę. Ale co dalej? „Może zagramy parę, która wyjecha-
ła do Egiptu. Ty bardzo chciałaś tego wyjazdu. Jesteśmy ze sobą 
bardzo długo. Ta podróż miała odświeżyć nasz związek. Ja bar-
dzo nie chciałam, bo wiedziałam, że to jest rejon konf liktu. 
Mimo to pojechałyśmy”. Chodziło o to, żeby szybko ustalić mię-
dzy sobą jak najwięcej szczegółów w tym temacie. Publiczność 
nie musia ła tego w iedzieć. Ola w ymyśla da lej: „Szł yśmy 
na plażę. Ja czegoś zapomniałam, więc wróciłam do hotelu 
i podczas powrotnej drogi zostałam postrzelona”. Rzecz miała 
zacząć się od tego, że siedzę pod ścianą tego hotelu, a ona leży 
mi na kolanach.

Ustaliłyśmy to wszystko, ale nagle Roma musiała gdzieś 
wyjść. Jakaś awaryjna sytuacja. Zostawiła tylko kamerzystę, 
który miał nas nagry wać. Mieliśmy to z nią później obej-
rzeć i omówić. Mówię: „Ola, bądźmy na końcu, to może nie 
zdążymy”. Ale okazało się, że wszyscy odegrali swoje scenki 
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i przyszła nasza kolej. Od tego momentu nie wiem do końca, 
co się właściwie wydarzyło. Usiadałam z nią pod ścianą. Ona 
leżała na moich kolanach. Zaczęłam ją dotykać, przytulać się 
do niej. Coś sobie w głowie przestawiłam. Czy ona naprawdę 
za chwilę umrze? Jak? Przecież ja ją kocham. Nie do końca pa-
miętam całego przebiegu tego zdarzenia, ale pamiętam takie 
krzyki: „Stop, Emilia, stop!”. Dalej siedzę pod tą ścianą, już 
sama, bez Oli na kolanach. Ciurem lecą mi łzy jak z kranu. Nie 
byłam w stanie się uspokoić. Podeszły do mnie dziewczyny: 
„Emilia, zajebiście to zagrałaś, zajebiście!”. Nic im nie powie-
działam. Dotarło do mnie po chwili, co się stało. Pamiętam ten 
wstyd, który wtedy odczuwałam. Oni mówili, że to była najlep-
sza etiuda. „Wyglądałaś, jakbyś naprawdę się poryczała. Boże, 
myśmy wszyscy zamilkli. Patrzyliśmy zafascynowani”. Nie 
umiałam im wytłumaczyć, co się stało.

Kolejnego dnia miałyśmy zajęcia z Judytą Turan, którą bar-
dzo lubiłam. Opowiedziałam jej o tym wydarzeniu, o tym, jak 
zareagowałam. Nie wiedziałam, czy to jest normalne i dobre. 
Ona powiedziała, żebym się uspokoiła. Że to nie jest żaden 
wstyd, bo na tych zajęciach pracuje się z bardzo silnymi emocja-
mi i nigdy nie wiadomo, kiedy one dojdą do głosu. Powiedziała 
też, że to jest cudowna umiejętność, tylko że źle poprowadzona 
może doprowadzić do tego, że zacznie mi się mieszać świat te-
atralny ze światem jawy. Wtedy powinien być przy mnie ktoś, 
kto weźmie mnie na bok i zapyta: „Czy Ola jest twoją dziewczy-
ną? Czy ona naprawdę umiera?”. To by wystarczyło.

Później bałam się wchodzić w takie stany, robiłam wszyst-
ko, żeby być na końcu kolejki. Nie chciałam się z tym kon-
frontować. Może tak naprawdę tylko ja czułam te emocje, 
a na zewnątrz było widać coś innego? Może to nie wyglądało 
tak dramatycznie? Nie mam pojęcia. Jednocześnie trochę mnie 
to fascynowało. Podejrzewam, że to wiąże się z moją wyobraź-
nią, z tym, że umiem i lubię wyobrażać sobie różne rzeczy.

Na koniec trafiłam do szkoł y w K rakowie, która działała 
na Nowej Hucie przy Teatrze Ludow ym. Miałam normalny 
egzamin, jak wszyscy. Piosenka, etiuda bez słów. Gościu powie-
dział, że się dostałam. Jak przyszłam na zajęcia, to grupa była 
trochę onieśmielona, ale na pewno nie uprzedzona. Szybko 
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nawiązałam z nimi kontakt. Poznałam tam sporo fajnych 
ludzi. Prowadzący też byli otwarci, pytali, jak mogą zmie-
nić zajęcia, żebym z nich skorzystała. Byłam dużo na scenie. 
Miałam możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach. 
Zaangażowali mnie nawet do jakiegoś spektaklu. Normalnie 
chodziłam z nimi na próby.

Podczas ćwiczeń musiałam uczyć się gestów, które dla oso-
by widzącej są naturalne. Na przykład gestu „chodź” albo gestu 
„patrz tam”. Miałam rolę Racheli w „Weselu” Wyspiańskiego. 
W pewnym momencie ona wstaje z krzesła, podchodzi kilka 
kroków i mówi do Poety: „Patrz pan różę na ogrodzie owitą 
w chochoł ze słomy”. I robi przy tym ten gest. Wcześniej nikt 
nie pokazał mi takich podstawow ych gestów. Kojarzyłam, 
co znaczy kiwanie głową, ale to „patrz” było mi zupełnie obce. 
Chyba z godzinę uczyłam się tego ruchu. Nie wiedziałam, kiedy 
mam zabrać rękę, kiedy mam ją naturalnie opuścić. To było 
dla mnie jak nauka nowego języka, który wszyscy inni znają, 
bo mają to wrodzone. Taka egzotyka.

Ostatecznie nie skończyłam tej szkoły z powodów finan-
sowych. Po prostu nie dostałam dofinansowania z PFRON-u. 
To kosztowało 750 zł miesięcznie, czyli tyle, ile wynosiła wtedy 
moja renta. Nie doczekałam do premiery tego spektaklu.

W pewnym momencie życia zdecydowałam się na zamieszka-
nie we Wrocławiu. W jakimś sensie przeprowadziłam się dla 
wolontariatu w Teatrze Muzycznym Capitol. Nadal pracuję 
w Krakowie, ale mogę tak ustawić grafik, żeby być tam trzy 
dni w tygodniu. To miał być mój sposób na bycie blisko teatru. 
Cieszę się, ale teraz, po niemal trzech latach, zadaję sobie py-
tania: Co dalej? Czy tak będzie całe życie? Wcześniej byłam tym 
zupełnie zajarana. Nie myślę o rezygnacji, bo to nadal jest dla 
mnie ważne. Ale chciałabym robić dla teatru coś jeszcze. Jestem 
obok sceny, obracam się w tym środowisku, jednak to jest ciągle 
bardzo, bardzo daleko od tego, na czym najbardziej mi zależy.

Kiedy rozpoczynałam ten wolontariat, niczego nie oczeki-
wałam. Po prostu chciałam robić coś w Capitolu. Cokolwiek. 
Nawet jeśli to miałoby być to, co teraz robię, czyli roznoszenie 
ulotek. Czułam, że to jest mój promilowy wkład w życie tego 
teatru. I teraz dalej tak czuję. Miałam nadzieję, że to zastąpi 
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mi bycie na scenie. Łudziłam się, to będzie takim substytutem 
tych marzeń. Że jak będę blisko, to mi wystarczy. Niestety 
to tak nie działa. Dalej mam to parcie do sceny. Ten głód.

W Capitolu miałam ogromne szczęście poznać Justynę 
Szafran, która jest jednym z moich teatralnych autorytetów. 
Po którymś ze spektakli napisałam do niej list. Opowiedziałam 
w nim trochę o sobie i zapy ta łam, czy mog łaby udzielić 
mi kilku lekcji śpiewu i aktorstwa. Pamiętam dokładnie ten 
poniedziałek, kiedy siedziałam w pracy i nagle zadzwonił mój 
telefon. Na początku pomyślałam, że to jakiś bank albo sieć 
komórkowa, bo nie znałam tego numeru. Ale kiedy usłyszałam 
głos Justyny, świat zatrzymał się na ułamek sekundy. Zgodziła 
się mi pomóc. Spotkania z nią bardzo wiele mnie nauczyły, 
na przyk ład tego, że widzowie powinni dostawać ze sceny 
prawdę. To ona jest najważniejsza w teatrze.

Szukając różnych materiałów o teatrze, przez przypadek trafi-
łam na książkę „Będziesz jedna, jedyna”, która opowiada o ży-
ciu Zofii Książek-Bregułowej, niewidomej aktorki. Odkryłam, 
że ktoś 50 lat temu miał bardzo podobnie do mnie. Choć nie 
do końca, bo ona była osobą widzącą, straciła wzrok jako młoda 
kobieta. Skończyła szkołę teatralną i tajne komplety jako 
osoba widząca. Miała też uratowane resztki widzenia. Dwa 
procent w jednym oku. To jest bardzo mało, ale jednak wię-
cej niż u mnie. Mimo utraty wzroku ciągle walczyła o scenę. 
Poczułam, że trzeba opowiedzieć o takiej osobie. Nikt o niej 
nie wie. Nawet ludzie, którzy zajmują się teatrem. Zaczęło 
mnie zastanawiać, o ilu podobnych osobach nie wiemy, bo się 
o nich nie mówi.

Poczułam, że muszę napisać o niej monodram. Dotarłam 
do bardzo wielu materiałów archiwalnych, do Radia Katowice, 
w którym miała swoje audycje. Szukałam artykułów, pla-
katów, filmów. Bardzo żałowałam, że trafiłam na nią tak 
późno. To było w 2017 roku. Ona zmarła trzy lata wcześniej. 
Pojechałabym do niej do Skolimowa, do Domu Aktora, mogły-
byśmy porozmawiać. Gdybym tylko mogła, od razu wsiadła-
bym w pociąg. To byłoby dla mnie niesamowite przeżycie. A już 
zupełnie niesamowicie byłoby, gdyby ona chciała zagrać w za-
kończeniu tego monodramu.

Do zobaczenia
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Wszystko zaczyna się od takiej sceny. Wyobraź sobie mały 
pokój. Przy stole siedzi zamyślona Zosia. Ubrana w szlafrok. 
W dłoni trzyma filiżankę kawy. Jest blada, wygląda na zmę-
czoną. Na stole bałagan. Jakaś popielniczka, papierosy, poroz-
rzucane kartki zapisane alfabetem Braillea. Na nich tabliczka 
brajlowska wraz z dłutkiem i czystą kartką w środku. Zosia 
mówi spokojnie:

Często miewam taki sen. Chodzę obok teatru, wiem, że mam mało 
czasu, bo próba ma rozpocząć się za kilka minut. A ja chodzę, błą-
dzę, nie mogę znaleźć wejścia. Budzę się zawsze w momencie, kie-
dy gdzieś z oddali słyszę idącą na obcasach kobietę. Wiem, że idzie 
w moją stronę. Wiem, że jestem uratowana. Kiedy jest już na odle-
głość głosu, sen, niczym spłoszone zwierzę, umyka. Ustępuje miej-
sca kłębowisku myśli, które wraz z przebudzeniem oplatają mnie 
w swą pajęczą sieć. Ten sen to odzwierciedlenie marzeń. One też 
mi uciekają. A ja wciąż za nimi gonię. I kiedy już zdaje się, że je do-
goniłam, wszystko nagle się wali. Było tak, odkąd pamiętam.

Jej historia w pewnym stopniu służy mi do tego, żeby opo-
wiedzieć o własnych przeżyciach. Wpakowałam w nią siebie, 
trochę swoich emocji, swojej ekspresji. Ustami tej postaci 
mówiłabym o rzeczach, które są mi bardzo bliskie. Oprócz 
tego grając tę rolę, mogłabym w ykorzystać wszystkie moje 
atuty, łącznie z tym niewidzeniem. To byłoby autentyczne. 
Niewidzenie jest mi potrzebne do tego, żeby wiarygodnie opo-
wiedzieć tę historię. Bo to po części też moja historia.

Największym problemem jest brak reżysera. Niestety sama 
nie mam takich umiejętności. Nie zrobię sobie świateł, charak-
teryzacji, scenografii. To musi być zrobione profesjonalnie albo 
wcale. Nie chcę po prostu wyjść na scenę i powiedzieć ten tekst. 
W scenariuszu zamieściłam dużo didaskaliów. Opisałam do-
kładnie, jak powinna wyglądać scenografia. Chciałabym to zre-
alizować, ale nie wiem jak. Marzy mi się współpraca z osobą, 
która siedzi w teatrze, zna się na tym, wie, jak zrobić wizualną 
stronę. To jest mój główny problem, przecież sama tego nie zro-
bię. Nie mam takiej wizualnej wyobraźni.

Molestowałam już kilku ludzi z branży o ten monodram. 
Doszłam do g ranicy. To nie jest g ranica przyzwoitości, 
bo tej w sobie nie mam, ale raczej granica mojej siły. Szanuję 
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ludzi, którzy mówią mi wprost, że teraz nie znajdą na to czasu, 
bo mają masę swoich obowiązków. To jest konkretna informa-
cja, nie mam do nich pretensji.

Zofia bardzo wiele mówiła o swoim mężu, o jego wsparciu. 
On do końca swego życia walczył z nią o tę scenę. Byli w tym 
razem. Gdyby nie Włodek, ona już dawno by to zostawiła. Nie 
dałaby rady bez niego. Takie wsparcie jest bardzo ważne. Tym 
bardziej, jeśli to dotyczy twoich najgłębszych pragnień i emo-
cji. On rozumiał jej dążenie do sceny, bo sam był muzykiem. 
Pisał listy do instytucji, chodził do ludzi, prosił, chwalił ją. Był 
przy niej w tym wszystkim. Myślę, że bez podobnego wsparcia 
będzie mi bardzo trudno zrealizować to marzenie.

Mimo wszystko dalej wierzę w swoje szanse na scenie. 
Gdybym nie wierzyła, musiałabym zrezygnować z części moje-
go życia. Nie napisałabym monodramu, nie myślałabym o jego 
realizacji. Kiedy mam chwile zwątpienia, zastanawiam się, 
po chuj wybrałam sobie tak trudne marzenie. Po co mi ta cała 
walka? Kiedy bardzo ci na czymś zależy, to każda odmowa 
jest dla ciebie trudna, zabiera ci kawałek nadziei. Teraz znów 
zbieram siły. Czekam na moment, w którym będę umiała 
traktować odmowy jak bodziec do kolejnej walki, a nie jak 
osobistą porażkę.

Ludzie związani z teatrem z reguły boją się tego, że jestem 
niewidoma. Czego konkretnie? Że spadnę ze sceny. Że sama 
na nią nie wejdę. Niewidomy równa się upośledzony. Widzącym 
teatr kojarzy się z wizualnością. Nie umieją tego przełożyć 
na mój świat. Nie radzą sobie z moim niewidzeniem, to dla nich 
nienormalne.

Jasne, że z pewnymi rzeczami jest trudniej. Przecież temu 
nie zaprzeczam. Ale wszystko jest do zrobienia. Największym 
wyzwaniem są gesty osób widzących, takie, których używa-
cie na co dzień i nawet o tym nie wiecie. Mimika też, choć 
mimika wiąże się z emocjami, więc to jest dla mnie bardziej 
naturalne. Na pewno gesty i przestrzeń, którą musiałabym 
za każdym razem przyswajać, poznawać. To zajmuje mi o wiele 
dłużej niż osobie widzącej. Pusta scena jest dla mnie światem 
nieprzyjaznym. W takim sensie, że nie mam w nim punktów 
orientacyjnych.
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Trudne jest wchodzenie i schodzenie ze sceny. Niekiedy 
podczas przygotowań poświęcałam na to cały dzień. To dlate-
go, że na scenie muszę być bez białej laski. Jeśli scenografia jest 
ustawiona w jeden konkretny sposób, to wszystko jest do wy-
ćwiczenia. Przejdę to 150 razy i ogarnę. Nie czuję się bezradna 
bez laski, ale muszę być wtedy o wiele bardziej uważna. Muszę 
wytężyć wszystkie pozostałe zmysły. Na przykład wyczuć jakąś 
nierówność w desce, dzięki której wiem, gdzie jestem. To są ta-
kie maleńkie znaki, niedostrzegalne dla osób widzących.

Dl at eg o mu sz ę p o cz u ć s ię n a sc e n ie ja k w domu, 
w którym przecież też chodzę bez laski. Chociaż i tutaj zdarza 
mi się czasem wejść w regał, jeśli źle sobie wymierzę. Różnica 
polega na tym, że na scenie rzadko jestem sama. Jest zespół, 
są ludzie. To musiałoby opierać się na ciągłej współpracy. Byłoby 
mi łatwiej, gdybyśmy wspólnie pomyśleli, jak to zrobić. Ale 
wiem, że to marzenie. Zwykle nie ma czasu na takie dodatkowe 
ustalenia. Musiałabym sama ogarnąć sobie większość rzeczy.

Jak grałam kiedyś w przedstawieniu jasełkowym w Teatrze 
Na Bruku, to też długo zastanawialiśmy się, co zrobić, żebym 
jakoś weszła na scenę. I żeby nie było widać, że jestem niewido-
ma. Ktoś z zespołu zrobił mi taki długi miecz, z którym wcho-
dziłam jak z laską. Wiedziałam, kiedy się zatrzymać, bo były 
mocne reflektory. A oprócz tego w pierwszym rzędzie siedział 
reżyser i w odpowiednim momencie cicho kaszlał. Czasami 
kaszlał Herod. Nikt nie zwracał na to uwagi. A ja już wiedzia-
łam, że mam się zatrzymać.

Po wszystkim podeszła do mnie moja w ychowawczyni, 
którą zaprosiłam na przedstawienie, i powiedziała: „Wiesz co, 
za mną siedziały takie dziewczyny i one cały czas gadały: – Ten 
anioł jest naprawdę ślepy? – Nie, no, gra tak dobrze. – Ale chy-
ba jest? – Nie, no co ty, ślepy na scenie? – Masz rację, zajebiście 
gra”. I do dzisiaj nie wiedzą, jak było naprawdę. To był dla mnie 
najlepszy moment.

Jest wiele pomysłów, dzięki którym można by to urozma-
icić, unowocześnić i sprawić, że scena będzie bardziej dostęp-
na. A jeszcze przy okazji zyska dodatkowe walory. Wszystko 
jest kwestią aranżacji. Postaci też są różne. Mogłabym grać 
wariatki, które mają taki wzrok, jakby nic nie widziały, mają 
obłęd w oczach. Mogłabym grać role, w których często siedzę. 
Albo dużo opowiadam. Wiele rzeczy byłoby do przejścia. Nie 



50

musiałabym od razu grać seksownych kobiet, które uwodzą 
oczami. Mogłabym wcielać się w niewidome postaci. Żaden 
problem. Ten świat jest mi znany. Chciałabym, żeby ktoś 
w końcu zrobił przełom, wyszedł na środek i powiedział: „Nie 
chcę widzącej aktorki grającej niewidomą, nie chcę aktora 
na wózku, który chodzi. Potrzebuję profesjonalnych aktorów 
z niepełnosprawnościami”. Przecież jest tylu ludzi, których 
można by angażować. Na pewno nie jestem jedyną osobą niewi-
domą, która marzy o teatrze.

Nie wiem, czy w Polsce jest jakakolwiek szansa, żebym nie 
była niewidomą, niepełnosprawna aktorką, tylko po prostu 
aktorką. W innych krajach może tak. U nas najpierw musia-
łyby otworzyć się szkoły teatralne. Trzeba by zacząć od dołu. 
Dopóki tego nie ma, zawsze będę niewidomą aktorką, która gra 
w projektach dla osób niepełnosprawnych.

Między innymi z tego powodu nie jeżdżę na festiwale 
artystyczne dla osób niewidomych czy niepełnosprawnych. 
Robię to świadomie. Gdyby to był festiwal tańca solo dla osób 
niewidomych, wtedy widziałabym w tym jakiś sens i może 
nawet bym się skusiła. Ruch, taniec jest dziedziną, w któ-
rej wzrok jest bardzo ważny. W związku z tym nie możemy 
w tym rywalizować z osobami widzącymi. Uważam, że warto 
robić osobne w ydarzenia w dziedzinach, w których wzrok 
jest niezbędny, żebyśmy czuli, że konkurujemy na równych 
prawach. Rowerzysta nie może ścigać się z rajdowcem. My za-
wsze będziemy się poruszać inaczej, nie możemy kontrolować 
tego wzrokiem, ani przekazać spojrzeniem pewnych kwestii. 
To będzie inne. Ale przeglądy piosenek osób niewidomych? 
Czym ja się różnię w śpiewaniu od osoby widzącej? Przecież 
mogę wyjść na scenę i zaśpiewać. Tak samo, lepiej lub gorzej 
jak ona. Głos nie jest niewidomy.

Istnieją teatry, które z założenia są tworzone przez osoby nie-
pełnosprawne. Sama idea może i jest fajna, ale zwykle opiera 
się na chrześcijańskich wartościach, z którymi się nie utożsa-
miam. Na pewno to nie dotyczy wszystkich zespołów. Mówię 
o tym, co sama poznałam. Przejrzyj sobie repertuary tych te-
atrów, większość spektakli jest o Bogu, o krzyżu, o cierpieniu. 
Nie ma sztuk, które opowiadają o problemach w związkach, 
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alkoholizmie, ćpaniu, samotności, seksualności, inności. 
Nie ma spektakli „normalnych”, czyli opartych na książkach, 
dramatach. Jak na scenie pojawia się temat niepełnospraw-
ności, to od razu włącza się jakaś dziwna martyrologia. Nie-
pełnosprawni są blisko Boga, Bóg daje im siłę. Ich misją jest 
niesienie swojego krzyża. Ale po śmierci będą siedzieć przy jego 
tronie. Nie ma pokazywania niepełnosprawnych jako normal-
nych ludzi, którzy mogą się wkurwiać na świat i to wyrażać. 
Zrób musical ze swojego doktoratu albo z tej książki, to chętnie 
w nim zagram.

W teatrach, które znam, jest wiele osób z upośledzeniami. 
Nie oceniam tego, ale wiem, że ze mną trzeba pracować ina-
czej niż z osobą, która ma upośledzenie intelektualne. To jest 
bezdyskusyjne. Potrzebuję innego rodzaju pracy i współ-
pracy. Boję się, że wchodząc w ten świat, mogłabym mieć 
problem z samorozwojem. Nie chodzi o to, że oni są gorsi 
ode mnie. Po prostu potrzebują innego rodzaju pracy, zadań, 
wskazówek. Potrzebują siedzieć 10 godzin, żeby zapamiętać 
trzy zdania i powiedzieć je w konkretny sposób. A ja w tym 
czasie potrzebowałabym kogoś, kto będzie ze mną chodził 
po scenie i uczył mnie przestrzeni. Z tekstem i jego interpre-
tacją poradzę sobie sama. Potrzebuję nauczyć się wizualno-
ści na scenie.

Byłam raz na spektaklu pewnego teatru osób niepełno-
sprawnych. Idąc tam, zupełnie nie wiedziałam, kto będzie 
grał, jaki jest temat. Oczy wiście okazało się, że przedsta-
w ienie opow iada o Janie Pawle II. Że on niesie św iatło. 
Po wszystkim reżyser zapytał, kto najbardziej podobał mi się 
na scenie. Powiedziałam, że dziewczyna, która grała kwiat-
ki. A on na to: „Nie, nie. To była gościnna aktorka z teatru. 
Mi chodzi o naszych aktorów”. To była totalna przepaść. Jak 
między akademią szkolną dzieci z pierwszych klas podsta-
wówk i a spektak lem w Teatrze Narodow ym. Od razu po-
czułam, że coś jest z nią nie tak, choć miała do powiedzenia 
zaledwie pięć czy sześć słów. Pomyślałam sobie: „Boże, jaką 
ona ma niepełnosprawność? Chcę ją poznać!”. To było dla 
mnie bardzo smutne wydarzenie. Ostatecznie powiedziałam, 
że wszyscy grali dobrze, choć sama tematyka spektaklu nie 
jest do końca moja.
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Był jeszcze taki teatr we Wrocławiu, ale on składał się wy-
łącznie z osób upośledzonych. Jego założycielka miała bardzo 
szczytną ideę. Była super osobą. Bardzo ciepło wypowiadała 
się o swoich aktorach. Mówiła, że to są profesjonaliści i że nie 
są gorsi od sprawnych aktorów. Powiedziałam jej, że bardzo 
szanuję to, co robi, ale nie mogę do końca zgodzić się z tym 
stwierdzeniem. Przecież nawet ja, która mam za sobą jakąś 
edukację w tym zakresie, jestem w pewnych dziedzinach wy-
raźnie gorsza od sprawnych aktorów. Nigdy nie zagram postaci 
widzących w taki sposób, w jaki oni to robią. Nawet jeśli jeste-
śmy równi jako ludzie, to przecież nie jesteśmy równi w każdej 
sferze życia. I nigdy nie będziemy.

Ostatnio wróciłam z Czech. Tam jest totalnie inaczej. A tutaj 
wczoraj przytrzasnęłam sobie rękę drzwiami obrotow ymi 
przy tłumie ludzi. Żaden z nich nie zechciał mi pomóc. Tu jest 
coraz gorzej. Jak piętnaście razy zapytasz na przystanku, jaki 
to numer autobusu, to może za szesnastym ktoś ci odpowie. 
W Czechach byłam z przyjacielem, który też nie widzi. Nie było 
momentu, żeby ktoś nie podszedł i nie zapytał nas, czy nie po-
trzebujemy pomocy.

Nawet nie mogłam skorzystać z mojego pilota, który dosta-
łam od niego w ramach świąteczno-walentynkowego prezentu. 
To działa w ten sposób, że naciśnięcie odpowiedniego guzika 
uruchamia sygnał dźwiękow y. Głośniki są zainstalowane 
na tramwajach, przy schodach ruchomych, przy wejściach 
do metra czy światłach ulicznych. Podjeżdża jakikolwiek 
tramwaj czy autobus, ja naciskam konkretny przycisk i od razu 
słyszę, jaka to linia i jaki kierunek. Jeśli to mi pasuje, to naci-
skam inny przycisk, żeby kierowca albo motorniczy wiedział, 
że na tym przystanku wsiada osoba niewidoma. To jest na-
prawdę super rozwiązanie. Ale zawsze ktoś mnie ubiegał i mó-
wił, jaki to tramwaj.

Tutaj tych widzących zawsze się trochę usprawiedliwia, 
co powoli zaczyna mnie wkurwiać. Oni są tacy biedni, nie wie-
dzą, jak się zachować, mają problem, bo nie potrafią zagadać? 
Oni mają problem? To przecież ja nie widzę i nie wiem, do kogo 
mówię na ulicy. Kto tu jest niepełnosprawny?
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W takich sytuacjach przestaję dziwić się tym ślepym, którzy 
nie chcą wyłazić z domu. W tym kraju to czasami jest ponad 
siły. Wymaga się ode mnie, żeby zrozumiała te biedne widzące 
osoby, które nie mają świadomości, wiedzy, boją się zapytać, 
bo może urażą, boją się odezwać. Nie, kurwa, nie będę ich rozu-
mieć. Starałam się to robić przez ostatnie 30 lat i to nic nie dało.

I jak widzę, że tuż za granicą istnieje świat, w którym jest 
inaczej, to trafia mnie szlag. I wtedy sobie myślę: jak ma być 
dobrze w teatrze, skoro nawet na ulicy ludzie nie wiedzą, jak się 
do mnie zwrócić albo powiedzieć mi, jaki to numer tramwaju? 
Jaki otwarty i dostępny teatr? O czym my w ogóle rozmawiamy?

* * *

18 września 2020 roku we wrocławskim Bistro Zagadka miał miejsce 
pierwszy recital Emilii, „Z miłości do...”. Salę wypełnili bliżsi i dalsi zna-
jomi, przyjaciele, rodzina, przypadkowi widzowie. Była uwielbiana przez 
Emilię Justyna Szafran. Była też jej ukochana Babcia, której wszyscy 
zebrani zaśpiewali głośne i szczere „Sto lat!”. Przypominam sobie te 
gęstniejące emocje, trochę scenicznej tremy, sukienki zmieniane w prze-
rwach, brawa, śmiech i kolejkę z gratulacjami. I poczucie, że dzieje się 
coś bardzo ważnego w życiu bliskiej mi osoby.
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Monika – Potrzeba oddechu

Dzisiaj pobiłam swój rekord. Musiałam mieć naprawdę dobre 
tempo, bo zrobiłam trzy pęczki więcej niż zw ykle. Pęczek 
składa się z 25... Ale wiesz, nie mogę powiedzieć ci dokładnie, 
co tam robię. To podobno tajemnica naszej firmy. Ale spokoj-
nie, nie pracujemy nad bronią atomową. Ogólnie składam róż-
ne elementy z tworzyw sztucznych.

Sama praca jest dość monotonna. Nie jest spełnieniem mo-
ich zawodowych ambicji. To zakład pracy chronionej, który 
zatrudnia głównie osoby niewidome i słabowidzące. Niektórzy 
pracują tam po 40 lat. Nie wyobrażam sobie siedzenia na jed-
nym stanowisku i składania tych elementów przez tyle czasu. 
To nie uczy mnie niczego nowego. Ogólnie to dość męczące. 
Cały dzień siedzę w jednej pozycji, mając ręce w powietrzu. 
W dodatku muszę wstawać o czwartej rano, żeby zdążyć na za-
kładowego busa. Jestem tam dopiero od pięciu miesięcy, więc 
moje ciało i głowa jeszcze się do tego nie przyzwyczaiły.

Ale nie ma co narzekać. Prawda jest taka, że na dzisiaj to dla 
mnie jedyna możliwość stałego zatrudnienia. Jest też fajny so-
cjal. Mogę mieć nadgodziny i mam za nie płacone. Mogę się do-
gadać w sprawie urlopu. Gdybym akurat potrzebowała szybciej 
się urwać, to nie ma problemu z odrobieniem tych godzin. Jest 
możliwość dofinansowań do niektórych sprzętów rehabilita-
cyjnych. Dobrze jest, jak jest.
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Decyzja o wyprowadzce z domu rodzinnego nie była dla mnie 
łatwa. Ale czułam, że to jedyna szansa na rozpoczęcie samo-
dzielnego życia. Myślałam o tym od dłuższego czasu, tylko bra-
kowało mi konkretnego impulsu. Miałam zostać masażystką, 
jednak w technikum okazało się, że mam problem ze stawami. 
Jedenaście lat po maturze siedziałam z rodzicami. Jeździłam 
na różne projekty, na festiwale muzyczne. Przez jakiś czas pra-
cowałam w Fundacji Niewidomi na Tandemach. To akurat było 
bardzo fajne. Oprócz tego przez kilka lat miałam zdalną pracę 
jako analityk internetowy. To też były firmy, które zatrudniają 
osoby niepełnosprawne. Potrzebowałam tylko komputera i do-
stępu do sieci. Wyszukiwałam teksty, tworzyłam bazy danych. 
Takie banalne rzeczy. Ale nagle to się skończyło. Po prostu nie 
przedłużyli mi umowy.

Musiałam coś robić, nie chciałam bezczynnie siedzieć w domu. 
Owszem, miałabym swoje pieniądze z renty, z których nawet 
mogłabym coś odkładać. Jak człowiek mieszka z rodzicami, 
to odchodzi dużo wydatków. Ale czułam się z tym strasznie 
źle, w jakimś stopniu byłam skazana na czyjeś utrzymanie, 
łaskę czy niełaskę. I jeszcze to, że na miejscu nie miałam żad-
nych znajomych. Wiecznie musiałam prosić o pomoc mamę czy 
brata. To jest taka zwykła wioska pod Stargardem. Autobus 
do miasta kursuje raz na półtorej godziny. Przez to, że całe 
życie byłam z ludźmi widzącymi, to moja orientacja kulała. 
Bałam się po prostu chodzić sama. Cały czas mam takie opory, 
dopiero teraz zaczynam je przełamywać.

Kiedy straciłam poprzednią pracę, przez następne pół roku 
w ysyłałam CV do kilkudziesięciu różnych miejsc. Nie było 
żadnego odzewu. To nie były prace, które mnie interesowały. 
Po prostu chciałam pracować gdziekolwiek. W końcu któregoś 
dnia kolega z Wrocławia zachęcił mnie, żebym spróbowała 
u niego w zakładzie. Pomyślałam – czemu nie? Lubię to miasto, 
byłam tam w technikum.

Jak jechałam na rozmowę rekrutacyjną, to byłam tak prze-
rażona, że kilka razy rozryczałam się w autobusie. Bardzo 
to przeżywałam. To była dla mnie pierwsza w życiu prawdzi-
wa rozmowa kwalifikacyjna. Przy tej pracy zdalnej dzwonią 
do ciebie przez telefon, zadają kilka pytań i tyle. Wszystko, 
co ich interesuje, mają w CV. Zwłaszcza to, że masz orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. A tutaj pierwszy raz 

Do zobaczenia
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musiałam kogoś do siebie przekonać. Na różnych projektach 
z akty wizacji zawodowej miałam takie scenki z rozmow y 
rekrutacyjnej, ale okazało się, że jak przychodzi co do czego, 
to emocje biorą górę.

Po przyjeździe do Wrocławia największym problemem okazało 
się szukanie mieszkania. Trudno coś wynająć, kiedy jest się 
osobą niewidomą. Szukałam normalnie na portalach z ogło-
szeniami i dzwoniłam. Czasami udało mi się nawet umówić 
na oglądanie mieszkania, ale na miejscu zawsze okazywało się, 
że już nieaktualne.

Potem postanowiłam nie mówić od razu, że nie widzę. 
Wolałam, żeby właściciele dowiadywali się o tym na miejscu. 
Pojechałam tak na oglądanie jednego mieszkania. Byłam z ko-
leżanką i kolegą. Weszliśmy. Facet zrobił ponoć wielkie oczy. 
Weszłam z białą laską, więc już wiedział, o co chodzi. Tłumaczę 
mu, że nie chciałam mówić przez telefon, bo dużo osób od razu 
mi odmawia i nawet nie daje mi szansy na zobaczenie miesz-
kania. Obejrzeliśmy wszystkie pomieszczenia, oni opowiadali 
mi, co i jak. Wszystko fajnie. Mówię, że jestem zdecydowana 
od razu. On na to, że umówił się jeszcze z kilkoma osobami, 
więc zadzwoni.

Oczywiście nie zadzwonił. Napisałam SMS-a. Odpisał, że ja-
kaś para, która przyszła przede mną, już się zdecydowała. Ale 
przecież ja zdecydowałam się od razu, nie kazałam mu czekać 
kilku dni. Nie wiem, o co dokładnie chodzi. Czy ludzie myślą, 
że osoba niewidoma od razu wysadzi im mieszkanie w powie-
trze, bo nie umie obsługiwać gazu? Albo że zaleje, bo nie potrafi 
korzystać z kranu? Na szczęście okazało się, że moja znajoma 
chce wynająć kawalarkę, bo wyprowadziły się z niej poprzednie 
lokatorki. Ale to też na kilka miesięcy, więc znowu będę musia-
ła poszukać czegoś nowego.

Kiedy już wszystko zaczęło się stabilizować, poczułam, że ten 
wyjazd dał mi taki oddech. W domu miałam dość trudną sy-
tuację z ojcem. Ale nie chcę się nad tym rozwodzić. Poza tym 
chciałam udowodnić, że dam sobie radę sama. Chcę w końcu 
przełamać tę obawę przed samodzielnym chodzeniem. W domu 

Opowieści niewidomych kobiet
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nie dałoby się tego zrobić. Nie miałam tam znajomych, z który-
mi mogłam gdzieś wyjść, pojechać do Stargardu. Nie miałam 
osób, które miałyby czas, żeby pokazać mi trasy. Mogłam jedy-
nie spędzać czas przed domem albo iść na spacer z mamą. Jak 
się ma 30 lat, to zaczyna ciążyć.

Chciałabym nie bać się aż tak strasznie tych przejść. To mnie 
najbardziej g ubi. Nie jestem przyzw yczajona do tramwa-
jów. To jest dla mnie stresujące. Owszem, byłam cztery lata 
we Wrocławiu w technikum, ale zawsze chodziłam z widzą-
cymi i nie przy wiązy wałam do tego wagi. Nie myślało się 
wtedy tak przyszłościowo, że warto trenować teraz, póki jest 
na to czas. A dodatkowo ciężko było mi pogodzić się z białą la-
ską. Po prostu się jej wstydziłam. Niestety do dzisiaj miewam 
z tym problem.

W technikum miałam też pecha do instruktorów orientacji. 
Mam wrażenie, że nie bardzo chciało im się z nami wychodzić. 
Jedna pani kazała mi wyciągać z jej torebki rzeczy i sortować 
według rodzajów. Taka orientacja w torebce zamiast w terenie. 
Nie miałam z nią żadnego wyjścia. Inna pani kazała mi pod-
chodzić do przeszkody i sprawdzać, czy to latarnia czy znak. 
Wstydziłam się z nią chodzić.

Gdy po szkole wróciłam do siebie na wieś, to nie chcieli 
mi przysłać instruktora ze Szczecina, bo to było za daleko. 
W Stargardzie nie było specjalistów od orientacji. Po prostu nie 
miałam z kim ćwiczyć. Moja mama nie nadaje się do tego. Idzie 
ciągle obok mnie, mimo że proszę, żeby szła z tyłu. Ja się wtedy 
nią sugeruję, zamiast łapać punkty orientacyjne.

Strasznie boję się swojej reakcji, kiedy zabłądzę. Jestem 
dość emocjonalna. Jak się czegoś wystraszę, to moją pierwszą 
reakcją są łzy w oczach. A nie daj Boże, kiedy jestem już tak 
przerażona, że zbiera mi się na płacz, i w tym momencie ktoś 
mnie zaczepia i pyta, czy mi pomóc. To już w ogóle mogę się 
rozryczeć na światłach. Nie miałam jeszcze takich sytuacji, ale 
mocno to sobie wyobrażam.

Nie jest łatwo, ale powoli robię postępy. Ostatnio wielkim 
sukcesem było dla mnie samodzielne w yjście do piekarni. 
To tylko kilkadziesiąt metrów od mojej bramy, po tej samej 
stronie ulicy, ale i tak się cieszę. Niestety, wchodząc tam, nadal 
boję się, że na coś wpadnę i przewrócę. I jeszcze zwrócę na sie-
bie uwagę tych wszystkich ludzi.
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Na szczęście samodzielne chodzenie jest jedyną czynnością, 
z którą mam większy problem. Z resztą daję sobie radę. Kiedy 
byłam dzieckiem, mama uczyła mnie różnych rzeczy w kuch-
ni. Jak miałam pięć lat, dawała mi do ręki nóż. Oczywiście nie 
pozwalała mi kroić zupełnie samodzielnie, mogłam to robić 
wyłącznie przy niej. Dawała mi igłę, żebym nawlekała jarzę-
binę, jak wszystkie inne dzieci. Miałam sześć lat i potrafiłam 
posługiwać się młotkiem i gwoździami. Przybijałam krzywo, 
ale przybijałam. Miałam starszych braci i chciałam koniecznie 
robić to wszystko, co oni. Mama mi tego nie zabraniała. Starała 
się tylko, żebym nie robiła tego, gdy nie było jej w pobliżu.

Wychowałam się na wsi, więc chodziliśmy na pole, poma-
gałam zbierać ziemniaki, zrywać owoce z krzaków. Naprawdę 
potrafiłam zbierać te dojrzałe! Agrest, maliny. Dzisiaj mam 
problem z rozróżnieniem od siebie dojrzałych i niedojrzałych 
truskawek. One wcale nie muszę różnić się miękkością ani 
wielkością. A wtedy mama mówiła, że robiłam to bezbłędnie. 
Jako dziecko chciałam pomagać we wszystkim na działce. 
Mieliśmy kury i kaczki. Pomagałam je skubać. Dzisiaj to aż mną 
wstrząsa, jak sobie przypomnę, że jeszcze ciepła krew kaczki 
ciekła mi po rękach. Wtedy zupełnie się tym nie przejmowa-
łam. Zbierałam mlecze dla królików. Czasami jak dziadek nie 
widział, to otwieraliśmy klatkę i je przytulaliśmy.

W ciekawy sposób nauczyłam się zalewać herbatę. Po pro-
stu brat wjechał mi na ambicję. Zawsze chodziłam i jęczałam: 
„Zrób mi herbatę, zrób mi herbatę”. A on wtedy: „Sama sobie 
zrób”. Za którymś razem się zdenerwowałam i powiedziałam, 
że sobie zrobię. Na szczęście mieliśmy wtedy elektryczny czaj-
nik. Teraz już umiem z takiego i z takiego. Ale wtedy jeszcze ba-
łam się gazu. Byłam przerażona, ale uspokajało mnie, że mama 
była w domu. Jakbym się poparzyła, to w razie czego ona szybko 
zareaguje. Poszłam i zrobiłam. Jak już raz zalałam, to wiedzia-
łam, że to jest proste. Ale ktoś mnie musiał zmotywować.

Mama była trochę sceptycznie nastawiona do mojego goto-
wania. Nie bardzo dopuszczała mnie do patelni czy do garnków. 
Pozwalała mi tylko coś odgrzać, bo to jest kwestia postawienia 
na gazie i zamieszania od czasu do czasu. Wiedziała, że to po-
trafię. Ale żebym sama coś zrobiła od podstaw, to nie bardzo. 
Ciągle wyręczała mnie w tych sprawach. Kanapki – spoko. Ale 
bała się dopuszczać mnie do gorących rzeczy.
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Jak miałam 22 lata, dostałam się do jednego projektu ak-
tywizującego dla osób niepełnosprawnych. W ramach zajęć 
przyjeżdżała do mnie pani instruktorka z zakresu takich co-
dziennych czynności. Pamiętam, że wtedy pierwszy raz w życiu 
robiłam z nią placki ziemniaczane i kotlety. Pokazała mi spo-
soby, jak bezpiecznie przewrócić coś na patelni. Jak mama za-
uważyła, że faktycznie się tego nauczyłam, to już nie miała nic 
przeciwko. Od tego czasu sama robiłam proste rzeczy, podsma-
żałam mięso, gotowałam ryż do obiadu. Czasem zrobiłam zupę. 
To za każdym razem dziwiło moją babcię. Jak była chora i robi-
łam jej śniadania czy obiady, to zawsze miała wielkie wyrzuty 
sumienia, że jej usługuję. – O Boże, a jakbyś sobie coś zrobiła?

Moja mama musiała szybko przetrawić to, że straciłam wzrok, 
bo oprócz tego miała mnóstwo innych obowiązków. Musiała 
pomagać dziadkowi i babci w gospodarstwie. Wtedy mieliśmy 
tego dużo – króliki, kaczki, kury, świnie. Było przy tym sporo 
roboty, więc nie było czasu na głębszą ref leksję. W dodatku 
musiała zajmować się moimi starszymi braćmi, pomagała im 
w lekcjach. Ojciec nie bardzo włączał się do opieki. Głównie po-
magała babcia. Ona starała się traktować mnie na równi z chło-
pakami, na tyle, na ile się dało.

Straciłam wzrok, jak miałam trzy latka. To może wydawać 
się niemożliwe, ale bardzo dużo pamiętam z okresu, kiedy 
jeszcze widziałam. Te wspomnienia nie mają już kolorów, 
są bardziej zarysami. Bardziej pamiętam same sytuacje niż ich 
obraz. Lubiłam patrzeć w gwiazdy, zawsze siadałam w oknie 
w kuchni. One wyglądały jak świecące punkciki. Pamiętam, 
że u mojej babci w pokoju był jakiś wypchany ptak, później 
dowiedziałam się, że to kaczka. Pamiętam obrazy na ścianach. 
Na jednym z nich stali jacyś ludzie na brzegu rzeki. Niektórzy 
klęczeli. Były tam też dzieci, kobiety. Na środku wody było coś 
w rodzaju wanienki, w której klęczał mężczyzna i pokazywał 
palcem na tych ludzi. Później powiedzieli mi, że to Pan Jezus 
w łodzi. Ja zapamiętałam to z perspektywy dziecka, nie wie-
działam jeszcze, co to za postać.

Mam taką teorię, że pamięć wizualna zaczyna się w mo- 
 mencie, kiedy dziecko uczy się mówić. A ja nauczyłam się 
mówić bardzo szybko. Mama jechała ze mną na operację. 
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Miałam dwa i pół roku, a już mówiłam jej na dworcu frag-
menty „Lokomotywy” Tuwima. Pamiętam niektóre reklamy 
z telewizji. W moje drugie urodziny rodzina oglądała film. 
Zapamiętałam tylko scenę, w której kobieta jechała na koniu 
i miała rozwiane włosy. Byłam całkowicie urzeczona tymi 
włosami powiewającymi na wietrze. Później dowiedziałam 
się, że to „Tańczący z wilkami”. Wydaje mi się, że jak już dzie-
cko potrafi nazwać coś po imieniu, to wtedy zaczyna się jego 
pamięć. Wiesz już, co to jest, kto to jest, umiesz to nazwać, 
umiesz do tego wrócić.

Pew nego dnia mama zauważ yła, że źrenica bł yszczy 
mi na złoto. Powiedziała to naszemu lekarzowi rodzinnemu. 
Lekarka stwierdziła, że mama jest przewrażliwiona i wymyśla. 
Po pewnym czasie poszła do niej ze mną i pokazała jej to oko. 
I wtedy momentalnie odesłano nas do Szczecina, a stamtąd 
od razu pojechałyśmy do Krakowa. To działo się z tygodnia 
na tydzień. Okazało się, że to siatkówczak. Ta nasza lekarka po-
noć do końca życia wypominała sobie, że za pierwszym razem 
zbagatelizowała obawy mamy. Ale przecież to był rzadki przy-
padek. To był tylko pediatra z małego miasta. Nie mam do niej 
żalu, bo skąd taki prosty lekarz mógł to wtedy wiedzieć.

Pamiętam dużo rzeczy z tamtego okresu, ale nie umiem 
tego ułożyć chronologicznie. Od razu było wiadomo, że dru-
gie oko też jest chore. Próbowali jeszcze ratować je jakimiś 
doświetleniami, chemioterapią. Ale okazało się, że jest już 
za późno, trzeba usuwać. To było pół roku po pierwszej operacji. 
Pamiętam, jak miałam punkcję w kręgosłup. To było cholernie 
bolesne. Nie wolno się ruszyć, pięciu lekarzy cię trzyma, takie-
go małego dzieciaka. Ja się wyrywam i drę. Nienawidziłam tych 
lekarzy. Pamiętam, jak usypiali mnie do operacji, próbowali 
wyrwać od mamy, a ja nie chciałam jej puścić. Nie wiedziałam, 
co się będzie działo, ale czułam, że coś złego. Przerażali mnie ci 
ludzie w maskach i kitlach.

Ale nie mogę przypomnieć sobie swojej reakcji na to, że nie 
widzę. Ani powrotu do domu. Pierwsza rzecz, jaką kojarzę, 
to paniczny strach przy schodzeniu po schodach. Wcześniej 
umiałam to robić, a teraz miałam z tym problem. To były takie 
kręte, stare schody. Najpierw musieli mnie z nich znosić, co też 
nie było bezpieczne. Potem nauczyłam się schodzić z nich ty-
łem, jak po drabinie. Babcia do tej pory wspomina, jak setki 
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razy lądowałam z nich na podłodze. Mama mówiła, że na po-
czątku nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie widać mnie w lu-
strze. Ale to znam tylko z opowieści.

O t ych wszystk ich wspomnieniach z ok resu w idzenia 
zaczęłam rozmawiać dopiero, jak byłam nastolatką. Żałuję, 
że nie wcześniej, bo może wtedy przypomniałoby mi się więcej 
rzeczy. Na tyle długo to w sobie trzymałam, że większość się 
pozacierała. To dzieciństwo do czasu szkoły podstawowej jakoś 
mi się zamazało.

Poszłam do naszej lokalnej podstawówki, razem z dzieciakami 
z okolicznych wiosek. Mama początkowo myślała o wysłaniu 
mnie do ośrodka dla niewidomych, najpewniej do Lasek, ale 
pewna osoba odwiodła ją od tej decyzji. To był sąsiad z naszej 
miejscowości, który stracił wzrok w wieku licealnym, a wcześ-
niej był niedowidzący. I uczył się właśnie w takim ośrodku. 
Powiedział mamie wprost: „Nigdy w życiu nie oddawaj Moniki 
do szkoły dla niewidomych. To jest najgorsze, co możesz jej 
zrobić”. On sam wiele razy uciekał ze szkoły, bez powiada-
miania wychowawców. Tłumaczył, że to jest za duża trauma 
dla dziecka. Po pierwsze dlatego, że odcina się je od rodziców. 
A po drugie, odłącza się je od widzących. Jesteś zamknięty 
od małego, od piątego roku życia.

Takie słowa doda ł y mamie otuchy, bo ona tak napraw-
dę nie chciała mnie nigdzie oddawać. Po prostu trochę się 
obawiała. Wtedy nikt w okolicy nie sł yszał o niewidomym 
dziecku, które uczy się w norma lnej podstawówce. Mam 
w ra żen ie, że rodzice n iepe ł nospraw nych dzieci, k tórz y 
mieszkają na wsi, pracują na gospodarstw ie, nie mają ja-
kiegoś w ysokiego w ykształcenia, naprawdę potrafią więcej 
zrozumieć i logiczniej myśleć niż rodzice, którzy pokończyli 
studia. Znam osoby niewidome, których rodzice są po peda-
gogice specjalnej, po psychologii, a ze swoich dzieci zrobili 
kompletne ka lek i. Ci znajomi nie potraf ią nic zrobić bez 
pomocy mamy. Nie umieją się ubrać, umyć. Wszystko robią 
za nich rodzice, którzy na dodatek otwarcie mówią, że niewi-
domi nie mogą żyć samodzielnie.

Ostatecznie mama postanowiła, że nie wyśle mnie do żad-
nego ośrodka. I tutaj znowu pomógł nam ten sąsiad. Okazało 
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się, że on studiował z dyrektorem naszej szkoły podstawowej. 
Poszedł do niego i powiedział, że jest taka niewidoma dziew-
czynka, która niedługo będzie szła do szkoły. Zapytał, czy 
mnie przyjmie. Dyrektor odpowiedział, że nie ma problemu. 
Przez to, że oni się znali, nie miał uprzedzeń do osób niewi-
domych. I od razu wysłał dwóch nauczycieli na kurs brajla, 
orientacji i takich podstawowych rzeczy, żeby wiedzieli, jak 
ze mną pracować.

W tej szkole byli genialni nauczyciele, którzy bardzo o mnie 
zadbali. Uczyli mnie rysować na matematyce, na plastyce mo-
głam rysować normalnie z dziećmi. Używałam takiej gumo-
wej tabliczki i dłutka. Wszystko było wyczuwalne. Nie byłam 
zwolniona z żadnych zajęć. Mogłam ćwiczyć na WF-ie, chodzić 
na technikę, kleić z papieru, lepić z plasteliny. Wszystko robi-
łam z dzieciakami. Nie miałam takiej taryfy ulgowej, że ty le-
piej poczekaj, bo nie widzisz.

Brajla nauczyła mnie jedna z nauczycielek. Dzięki niej 
poznałam też takie małżeństwo z Holandii. Pani była niewi-
doma. Mieli dwóch adoptowanych synów. Z zespołem Downa 
i z jakimś innym zespołem. Oni przywieźli mi różne pomoce 
naukowe, które na tamten czas były w Polsce niedostępne. 
Domki interaktywne, edukacyjne układanki. Tabliczki rysun-
kowe. To było naprawdę coś.

Jeśli chodzi o innych uczniów, to nie pamiętam większych 
problemów. Ogólnie wszyscy mnie kojarzyli, bo mieszkaliśmy 
niedaleko siebie. Byli tam też moi kuzyni, więc od razu czułam 
się bezpiecznie. Wiadomo, że zdarzał się jakiś idiota ze starszej 
klasy, który pociągnął mnie za włosy i wyzywał od ślepych. 
Ale tak ogólnie mam wrażenie, że te dzieciaki szybko mnie 
zaakceptowały.

Problemy pojawiły się na etapie gimnazjum. Staraliśmy się 
w dwóch miejscach. W pierwszym powiedzieli, że nie mieli 
styczności z takimi uczniami. Że będzie problem z wysyłaniem 
nauczycieli na dodatkowe szkolenia. Że to dla nich za duże wy-
zwanie. Do drugiego był kiepski dojazd, więc kiedy odmówili, 
moja mama już dalej nie walczyła. Ostatecznie zdecydowali-
śmy, że pójdę do gimnazjum integracyjnego. To była jedyna 
szansa w tym mieście.
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Faktycznie przyjęli mnie tam z otwartymi ramionami, choć 
też byłam dla nich pierwszą niewidomą uczennicą. Wcześniej 
były tam głównie osoby z intelektualnymi upośledzeniami, 
na wózkach, kolega w klasie miał krótszą nogę. To było zabaw-
ne, bo to szkoła integracyjna, a w trzypiętrowym budynku nie 
było windy. Ludzie na wózkach mogli mieć lekcje tylko na dole, 
a tam była jedynie religia i plastyka. Wszystkie inne zajęcia 
mieli indywidualnie. To było nieprzemyślane.

Trafiłam na fajnych nauczycieli. Gorzej z uczniami. Z tymi 
sprawnymi. Mam wrażenie, że idea integracji nie do końca 
została im wpojona. Byłam sprawna intelektualnie, a i tak trak-
towano mnie jako gorszą. A co dopiero inne osoby, na przykład 
z ADHD czy zespołem Downa. Czy nawet z takimi delikatnymi 
ograniczeniami. One były od razu odsuwane na dalszy tor, do-
kuczano im, prowokowano do złości. „Doprowadzę go do szału, 
bo jak on się wkurzy, to będzie za mną latał, będzie chciał mnie 
uderzyć, a ja mu ucieknę. Albo będzie przy mnie klął i dosta-
nie uwagę od wychowawcy”. To była dla nich taka zabawa. 
Nauczyciele często odwracali wzrok od takich zachowań. Wobec 
nas byli bardzo w porządku, ale nie umieli poskromić tej mło-
dzieży. Po prostu sobie z nimi nie radzili. Ta integracja kulała.

Dopiero wtedy zaczęłam czuć się trochę niepewnie w tym 
środowisku pełnosprawnych. Wszędzie widzieli mnie z mamą, 
która przyprowadzała mnie do szkoły i odbierała po lekcjach. 
Ludzie z podstawówki w większości ją znali, traktowali jak są-
siadkę albo nawet kompana. A dla tych dzieciaków to była obca 
kobieta, która chodzi z tą niewidomą dziewczyną. Ani przy niej 
się odezwać, bo nie wiadomo, co powiedzieć. Więc i mnie przez 
to trochę unikali. Poza tym byłam jedyna z wioski, cała reszta 
była ze Stargardu. Nie starali się nawiązać ze mną kontaktu. 
Czułam się tam trochę odcięta.

Dogadywałam się głównie z niepełnosprawnymi uczniami. 
Oni zawsze byli bardzo chętni do pomocy. Dla mnie kontakt 
z nim też był totalną nowością. Szczerze mówiąc, na początku 
podchodziłam do nich z lekkim dystansem. Ale jednocześnie 
traktowałam ich trochę jak swoich. Oni też byli z boku, mu-
sieli zabiegać o względy widzących kolegów. Znaczy się spraw-
nych. Te osoby często były zafiksowane na jedynym temacie, 
na przykład sporcie. Potrafiły rozmawiać tylko o tym. Jedna 
osoba cały czas wymyślała niestworzone historie, wymyślała 
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sobie rodzinę, koleżanki, które nie istnieją. To wszystko było 
nieprawdą. Jedna dziewczynka miała mutyzm. Nie wiedzia-
łam, że jest taka choroba. Ona tak potwornie się blokowała, 
że zupełnie nie umiała z nikim rozmawiać. Miała tak silną ba-
rierę psychiczną. W szkole rozmawiała może z dwoma bardzo 
zaufanymi nauczycielami, ale też tylko pod warunkiem, że była 
z nimi na osobności.

Jak byłam w drugiej klasie, to mama i nauczyciele z gimnazjum 
mieli już wymyślone, do jakiego pójdę liceum. Przeprowadzali 
nawet rozmowy z tamtejszą dyrekcją, zapewniali, że jestem 
dobrą uczennicą i nie będzie ze mną żadnych problemów. 
Budowali mi taką opinię. Zaczęło mnie to denerwować, bo oni 
właściwie nie pytali mnie o zdanie. Poczułam wewnętrzny 
bunt i postanow i łam, że chcę iść do technikum masażu 
we Wrocławiu. Dowiedziałam się, że jest taki profil w ramach 
tamtejszego ośrodka dla niewidomych i słabowidzących. Nic 
nie słyszałam o tym miejscu, nie miałam tam żadnych znajo-
mych. To mnie zachęciło.

Bałam się powiedzieć o tym mamie. Najpierw zdradziłam 
swój pomysł najstarszemu bratu. Mówiłam, co mną kieruję. 
Bałam się, że po liceum będzie za późno, żeby nauczyć się sa-
modzielności i odkleić od mamy. On powiedział, że to moja 
decyzja i że mama na pewno nie będzie stawać mi na drodze. 
Obiecał też, że w razie czego mnie poprze. To mnie zszokowa-
ło, bo ogólnie mieliśmy wiele nieporozumień. On często nie 
rozumiał moich problemów, które wynikają z niewidzenia. Ale 
teraz stanął po mojej stronie.

Mama była trochę zszokowana. Powiedziałam: „Mamo, 
wiem, że planowaliście już liceum dla mnie. Ale po liceum mu-
siałabym iść na jakieś studia, a nie wiem, czy tego chcę. Poza 
tym chodzi mi o moją samodzielność. Boję się, że będę za duża 
na naukę samodzielności po liceum. Będzie mi wstyd, że jako 
dziewiętnastolatka uczę się ścielić łóżko”. Pamiętam, że właś-
nie to najbardziej mnie przerażało. Jakbym poszła do zwykłego 
liceum, to dalej byłabym pod opieką mamy, braci, babci.

Ludzie zwykle najpierw uczą się w ośrodku, a potem ewen-
tualnie idą do masowego liceum. U mnie było odwrotnie. 
To był wyłącznie mój wymysł. Nikomu innemu to nie przyszło 
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do głowy. Dobrze się uczyłam, dawałam sobie radę w szkole, 
więc dla nich było oczywiste, że zostaję w Stargardzie. Ale 
mi chodziło przede wszystkim o taką codzienną samodziel-
ność, obsługę w domu. Umiałam wiele rzeczy, ale i tak mama 
często robiła coś za mnie, bo tak będzie szybciej. To był zawsze 
ten sam argument.

Oprócz tego coraz bardziej czułam, że jestem inna od ró-
wieśniczek. Nie miałam żadnej siostry ani nawet bliskiej ko-
leżanki, która podpowiedziałaby mi, w co się ubrać, jakie 
kosmetyki stosować. Byłam skazana na moją mamę. To ona 
wymyślała, w czym mam chodzić. Nie mogłam przecież za-
czepić koleżanki z klasy i zapytać: „Ej, mogę zobaczyć, jak 
w yglądasz?”. To by było głupie, gdybym ją macała z gór y 
na dół. Dziewczyny z klasy używały już perfum. Ja nie mogłam, 
bo mama była temu przeciwna. Faktycznie czułam się dziwnie 
na ich tle.

W pierwszym tygodniu pobytu we Wrocławiu zadzwoniłam 
do mamy z płaczem: „Albo mnie stąd zabierzesz, albo nigdy 
w życiu nie będę się uczyć”. Mama powiedziała: „To była twoja 
decyzja, teraz cię nie mogę zabrać. Wytrzymaj chociaż miesiąc 
i później pomyślimy”. Zachowała się bardzo rozsądnie. W dru-
gim tygodniu było już lepiej, powoli się aklimatyzowałam.

Na początku przerażały mnie dziewczyny. Wszystkie, które 
przyszły do mojej klasy, były z zewnątrz, z masówek. To były 
osoby niedowidzące. Czułam się tak, jakbym znowu trafiła 
w to samo miejsce, do jakiegoś gimnazjum, gdzie dziewczyny 
się popisują, a ja będę stała z boku. Osoby, które były od dziecka 
w internacie, wydawały mi się spokojniejsze, takie zwyczaj-
ne. A te wyrwały się spod skrzydeł rodziców. Pierwsza noc, 
a one już spały z chłopakami w pokojach. Mówię: „Ja pierdzielę, 
gdzie ja jestem?!”. Byłam przerażona. Ale minęło trochę czasu 
i zaczynałam poznawać ludzi, orientować się, z kim trzymać, 
a na kogo uważać.

Dziewczyny z pokoju stały się moimi doradczyniami w te-
macie wyglądu. Mówiły, co mi pasuje, co jest modne. „Pokaż, 
jakie masz ciuchy. A nie, w tym ci nieładnie. To jest za dziecin-
ne. To jest fajne. Mogę to sobie od ciebie pożyczyć?”. Jak chciały 
coś pożyczyć, to była najwyższa ocena tego ubrania. I właśnie 

Do zobaczenia
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o coś takiego mi chodziło! Wreszcie miałam opinię kogoś in-
nego, a nie tylko mojej mamy. W końcu mogłam wyrobić sobie 
jakiś gust. Chciałam wiedzieć, co do czego pasuje. Nie miałam 
pojęcia, ile jest rodzajów ubrań, ani w czym aktualnie chodzą 
dziewczyny. Mama mówiła mi, że chodzą w tym czy w tamtym, 
ale chyba nie miałam do tego zupełnego zaufania.

Tam znalazłam koleżanki, które owszem, coś widzą, ale 
jednocześnie rozumieją mój problem. Dla nich to nie było dziw-
ne, że mam potrzebę obejrzenia ich bluzki, spodni. Mogłam 
przeglądać ich ciuchy na wieszakach w szafie. To było coś nor-
malnego. Nie krępowało mnie pytanie ich o takie rzeczy. Fakt, 
że dla nich kontakt z niewidomymi też był czymś nowym. Ale 
po pierwsze, nie wyróżniałam się tam pod tym względem – 
przecież to z założenia była szkoła dla niewidomych. Po dru-
gie, polubiły mnie jako osobę. A po trzecie, dla nich też trochę 
różniłam się od reszty, bo urwałam się z masówki, więc znałam 
inne życie, a nie tylko to internatowe. Dlatego szybko wtopiłam 
się w towarzystwo osób niedowidzących.

Jak każdej dziewczynie, mnie też podobali się jacyś chłopa-
cy. Dla widzących to zawsze było dziwne. Każdy sprowadzał 
to do wizualnego wyglądu. „Przecież ty nie wiesz, jak on wy-
gląda. Jak on ci się może podobać?”. Nie wiedziałam, jak im 
to wytłumaczyć. Dla mnie uroda to nie tylko wygląd. To także 
brzmienie głosu, zapach, wzrost, postura. Każdy lubi co inne-
go. Ja jestem dość niska, więc zawsze bardziej podobali mi się 
wysocy mężczyźni, bo wzbudzali we mnie poczucie bezpie-
czeństwa. Ale najbardziej pociągają mnie inteligentni faceci, 
z którymi można ciekawie porozmawiać.

Przyznaję, czasami pytałam się koleżanek, czy chłopak, 
który mi się podoba, jest ładny. Ale nie chodziło mi o to, czy 
ma ładne oczy albo ładny uśmiech, tyko bardziej o takie zwy-
czajne zadbanie. Zanim go bliżej poznałam, chciałam wiedzieć, 
czy nie chodzi w poplamionych ubraniach, czy nie ubiera się 
jakoś dziwnie. A może nosi fryzurę, która wiąże się z jakąś sub-
kulturą. Po prostu, czy wzbudza zaufanie swoim wyglądem.

Idąc do ośrodka, zakładałam, że spotkam tam ludzi, którzy 
odbierają niektóre bodźce podobnie do mnie. Że nie będą mnie 
oceniać albo wyśmiewać, jak im powiem, że ktoś mi się podoba. 

Opowieści niewidomych kobiet
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Na szczęście miałam rację. Pod tym względem to było bardzo 
dowartościowujące. Na przykład nagle dowiadujesz się, że ty też 
się komuś podobasz. A do tej pory osoby widzące traktowały cię 
raczej jako ciekawy obiekt, a nie kogoś, kim można się zauro-
czyć. Nawet jeśli te znajomości były normalne, sympatyczne, 
to zawsze kończyły się na relacjach kumpelskich. Dopiero 
w ośrodku ktoś powiedział mi, że mu się podobam. To było dla 
mnie bardzo ważne. Bo jasne, mama całe życie może ci mówić, 
że jesteś ładna. Ciotki ci to mówią. Ale to wszystko były kobiety 
i to jeszcze z rodziny. A tu nagle mówi ci to obcy chłopak. W koń-
cu możesz pomyśleć, że jednak nie jest z tobą tak źle.

Ale szybko przekonałam się, że i tam istniała pewna hierar-
chia. Zawsze był taki problem, że jak już spodobał mi się jakiś 
chłopak, to on zdecydowanie bardziej interesował się moimi 
widzącymi koleżankami. To znaczy słabowidzącymi, choć my-
ślę, że niektóre z nich widziały naprawdę dużo. Zawsze byłam 
na drugim miejscu. Ewentualnie jeśli nie wypaliło z tamtą, 
to mogłam liczyć na ich uwagę. Nawet jeśli coś zaiskrzyło, 
to i tak zostawiali mnie dla tych widzących. To jeszcze bardziej 
waliło w moje niedowartościowanie. Co w takim razie muszę 
zrobić, żeby nie zwracali uwagi na niewidzenie, tylko zobaczyli 
we mnie coś więcej? Ogólnie z tym było ciężko. W takim praw-
dziwym, dłuższym związku nie byłam nigdy. To zwykle były 
zauroczenia, które trwały góra dwa miesiące. Spotykaliśmy 
się, dzwoniliśmy do siebie, pisaliśmy, a po dwóch miesiącach 
wszystko opadało, bo zawsze znalazła się jakaś atrakcyjniejsza, 
widząca koleżanka.

Kiedyś strasznie zabolały mnie słowa koleżanki z gimna-
zjum, która trochę ze mną trzymała. Zwierzałam się jej, który 
z chłopaków mi się podoba i dlaczego. Ona wtedy powiedzia-
ła: „Ale ty przecież nigdy nie będziesz z widzącym, bo kto 
by chciał być z niewidomą”. Utkwiło to we mnie bardzo głębo-
ko. Jak zaczęłam zbliżać się z jakimś niewidomym chłopakiem, 
to od razu przypominałam sobie to zdanie. I jakby na przekór 
zaczę łam unikać ta k ich relacji. Podśw iadomie chcia łam 
coś sobie udowodnić. Jeśli tylko jakiś niewidomych chłopak 
dawał mi sygnały, że coś do mnie czuje, to od razu włączała 
mi się czerwona lampka, dystansowałam się wobec niego, celo-
wo zniechęcałam go do siebie. Poza tym obawiałam się, że takie 
związki zawsze będą skazane na pomoc widzących.
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Dopiero potem zaczęłam trafiać na niewidomych męż-
czyzn, którzy są bardzo samodzielni. Fascynowało mnie to, 
jak sobie radzą, jacy są pewni siebie. Ale co ciekawe, to były 
osoby ociemniałe, a nie niewidome od urodzenia. Myślę, że le-
piej się z nimi dogadywałam, bo mieliśmy podobne postrze-
ganie świata. Oni mieli odruchy osób widzących, zwracali 
uwagę na wygląd, ubiór.

Dla mnie to ma znaczenie, czy komplement mówi mi nie-
widomy kolega czy widzący. Ten drugi może oceniać także te 
wizualne rzeczy. Nie mówię, że tylko to się liczy, ale na pewno 
bardziej mnie dowartościowuje. Człowiek nie chce być fajnym 
jedynie w środku, ale też na zewnątrz. Nie chodzi o to, że ktoś 
jest ładny czy brzydki. Wystarczy, że umiesz odpowiednio się 
ubrać do danej okazji. Jak ostatnio widząca koleżanka powie-
działa mi, że bardzo dobrze dobieram sobie ubrania kolory-
stycznie, to było dla mnie strasznie ważne.

Ale z drugiej strony, jak jestem wśród samych widzących, 
to od razu wk ręca m sobie n iest worzone rzecz y. Wydaje 
mi się, że oni ciąg le na mnie patrzą. Porażką d la faceta 
widzącego byłoby zaprosić mnie na pier wszym spotkaniu 
na kolację. Byłabym tym przerażona. Bałabym się, że będzie 
obserwował, jak używam sztućców, czy się ubrudzę. To było-
by dla mnie coś strasznego. Jeśli ktoś zaproponowałby na po-
czątku wyjście do restauracji, to prawdopodobnie robiłabym 
wszystko, żeby to odwołać. Ewentualnie zgodzi łabym się 
na pizzę, ale jak trafisz na takiego, który je pizzę nożem i wi-
delcem, to też będzie głupio.

Na co dzień nie mam problemu ze swoim wyglądem. Czasami 
denerwuje mnie, że mam taką dziecięcą urodę, jestem dość 
niska. Nie lubię przez to chodzić w sukienkach, bo jak usiądę 
w tramwaju, to nogi wiszą mi w powietrzu. To dla mnie krę-
pujące i wkurzające. Czuję się wtedy jak mała dziewczynka. 
Ludzie często zakładają, że jestem dużo młodsza. Czasami 
zwracają się do mnie jak do dziecka: „Maleńka, przyniosę ci 
do stoliczka, nie martw się, mama zaraz przyjdzie”. Nie wiem, 
czy to wynika z podejścia do niepełnosprawności, czy z mojego 
wyglądu. Pewnie po części z jednego i z drugiego.



70

Mam też delikatnie asymetryczne oczy. To wynik powi-
kłań tych zabiegów z dzieciństwa. Jeden oczodół zwyczajnie 
się zniekształcił. Ale i tak kiedyś to wyglądało znacznie go-
rzej. Po skończeniu technikum zdecydowałam się na operację 
plastyczną. To nie było moje widzimisię, tylko pilne zalecenie 
lekarza. Zaczęła wypadać mi jedna proteza. Musiałam bardzo 
szybko dostać się do poradni chirurgii plastycznej, bo inaczej 
oko zarosłoby mi całkowicie. Ostatecznie przeszłam dwie 
operacje, ponieważ pierwszy przeszczep skóry się nie przyjął. 
Do dziś mam lekki problem z tym okiem, ale wizualnie wy-
gląda to lepiej.

Wcześniej mama strasznie nalegała, żebym to zakrywa-
ła. Nosiłam takie bardzo duże ciemne okulary. To miało od-
wracać uwagę widzących od tych zniekształconych oczu, ale 
w praktyce działało na odwrót. Dzieciaki były przez to jeszcze 
bardziej ciekawe. „Czemu ona ma te okulary, skoro i tak nie 
widzi? A co ma pod tymi okularami?”. To było w gimnazjum. 
Podchodzili do mnie i mówili: „Ej, ściągnij okulary. Pokaż, 
jak wyglądasz bez nich. A co ty masz z oczami, że je nosisz?”. 
Wcześniej nie zadawali takich pytań, bo od razu widzieli moją 
twarz. Ewentualnie były pytania, czy widzę na to jedno oko, któ-
re wygląda w miarę normalnie. Mówiłam, że nie widzę na oba, 
ale to drugie się zdeformowało. I już wszystko było jasne, koniec 
tematu. A przez te okulary pojawiły się jakieś dziwne domysły.

W technikum wiele osób mówiło mi, że one są bardzo niefaj-
ne. Jeszcze przez jakiś czas nosiłam okulary kolegi, w których 
ponoć było mi do twarzy. Ale potem zaczęłam pytać ludzi, czy 
to naprawdę aż tak źle wygląda. Każdy mówił, że to nie rzuca 
się tak bardzo w oczy. Że trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby za-
uważyć różnicę. Wtedy przestałam je nosić. Poza tym one były 
trochę niewygodne. Każdemu musiałam się tłumaczyć, każdy 
był ciekawy, jak wyglądam bez nich. Stwierdziłam, że skoro 
i tak co chwilę je ściągam i pokazuję się ludziom, to może 
w ogóle przestanę je zakładać.

Teraz znów będę musiała nosić okulary, ale to zupełnie z in-
nego powodu. W pracy fruwa mnóstwo pyłów, a mnie bardzo 
łatwo zaprószyć oczy. To od razu podrażnia mi spojówki, może 
dojść do zakażenia. Ale nie chcę już takich ciemnych, tylko 
lekko przyciemniane. Ładne, dobrane do twarzy. A nie jakieś 
plastiki za 20 złotych z marketu. Tylko teraz mam problem, 
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bo muszę poprosić jakąś zaufaną osobę, która przejdzie się 
ze mną do optyka i coś mi podpowie. Moja przyjaciółka Anita 
za słabo widzi i mówi, że boi się doradzać mi w tej kwestii.

Najłatwiej zamaskować się w Internecie. Mam dużo wirtual-
nych znajomości. Jeśli sama nie postanowię ujawnić tego, że nie 
widzę, to nikt nie zorientuje się z takiego zwykłego pisania. 
Czasami rozmawiało się naprawdę ciekawie, pisaliśmy o mu-
zyce, o sporcie. Mówiłam, że jeżdżę na rowerze, ale nie doda-
wałam, że to tandem. Bo wtedy od razu byłoby pytanie: A co to? 
A czemu tak? Specjalnie nie mówiłam o takich szczegółach. 
Kiedy czułam, że jest fajnie, to w pewnym momencie stwier-
dzałam: „No dobra, powiem o tym, zobaczymy, co będzie”.

Praktycznie na sto przypadków dwie osoby zachowały się 
w miarę normalnie, ale potem ten kontakt i tak się urwał. 
Często pierwsze pytanie brzmiało: „To jak ty w ogóle ze mną 
piszesz?”. Jak nie mam nastroju, to odpowiadam, że piszę rę-
koma. Na początku jest taka chwila zaciekawienia. Zaczynam 
im tłumaczyć różne rzeczy. Ale nagle oni przestają mnie odbie-
rać jak kobietę czy dziewczynę, którą poznali przez Internet. 
Przestaje ich interesować wszystko inne i zostaje tylko samo 
niewidzenie. Bywały też naprawdę głupie intymne pytania 
w stylu: „Jak ty jako osoba niewidoma możesz uprawiać seks?”. 
Najczęściej kończy się właśnie na takiej rozmowie o tym, jak 
sobie radzę, jak to jest nie widzieć i tak dalej. Na drugi dzień 
już nie ma takich typowych wiadomości: „Cześć, co tam u cie-
bie?”. Po prostu już ich nie ciekawię.

Jeśli ktoś proponuje mi włączenie kamerki, to mnie krępuje. 
Dla mnie to są nie do końca równe szanse, bo przecież ja go nie 
widzę, nie wiem, czy coś pokazuje, czy robi gesty. To byłoby nie 
fair. Zawsze wymyślałam jakieś wymówki, że kamerka wysiad-
ła albo że jej nie mam. Nie bardzo też dzielę się swoimi zdjęcia-
mi, bo nie wiem, co ta osoba z nimi zrobi. Co mi po tym, że ona 
w zamian wyśle swoje?

Nie zawsze jest tak, że widzący od razu odrzucają osoby niewi-
dome. Zdarzają się też bardzo pozytywne sytuacje. Jak udzie-
lałam się w projekcie Niewidomi na Tandemach, to poznałam 
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sporo osób, które jeździły z nami jako piloci na różne wycieczki. 
Czasami to były jednodniowe trasy, czasami konkretne wyprawy. 
Na początku to polegało na tym, że można było się zapisać na stro-
nie jako osoba niewidoma albo przewodnik. To była taka baza 
kontaktów. Niektóre osoby miały swoje tandemy, inne musiały 
wypożyczać. Można było umówić się między sobą w konkretnym 
mieście. Jak to zrobiło się głośne, to faktycznie zgłosiło się sporo 
widzących. Ja najwięcej jeździłam z ludźmi ze Szczecina. W pew-
nym okresie tamtejszy klub rowerowy co tydzień organizował 
takie jednodniowe rajdy z tandemami. To bardzo fajnie działało.

Dwa lata po rozpoczęciu akcji Waldek z Bolesławca razem 
z bratem zorganizowali wyprawę od ujścia Wisły do Gdańska. 
Dla niewidomych. Mnóstwo ludzi na to pojechało. Podczas tej 
wyprawy powstała idea, żeby stworzyć fundację. Waldek szyb-
ko wziął się do działania. W pewnym okresie z nim pracowa-
łam. Do tej pory zdarza się, że pomagam w organizacji różnych 
wydarzeń. Bardzo mnie to kręci, nawet jeśli sama nie biorę 
udziału w tych wyprawach.

Najbardziej cieszy mnie to, że możemy w ten sposób 
spotkać się nie tylko we własnym środowisku. Zawsze jest 
nas pół na pół – widzących i niewidomych. Często są to nowe 
osoby, więc i nowe znajomości. Poza tym są genialne pomysły 
na zwiedzanie różnych rzeczy po drodze. Nie chodzi tylko o to, 
żebyśmy cisnęli na pedały i robili kilometry, tylko żeby jeszcze 
zobaczyć coś fajnego przy okazji.

Na tych wyjazdach nie czuć uprzedzeń. Ludzie jednak wie-
dzą, na co się zgłaszają, więc raczej nie mają większych oporów. 
Niektórzy piloci na początku zapominali, że ta druga osoba 
nie widzi. Zatrzymywaliśmy się na postojach, a oni zostawiali 
nas przy tandemach i szli do reszty grupy. Czasami trzeba było 
im przypomnieć, że nie widzimy, więc trzeba nas gdzieś pod-
prowadzić, coś opowiedzieć, odezwać się. Raz miałam bardzo 
fajnego pilota, który nie krępował się i zadawał mi przeróżne 
pytania. O sny osób niewidomych. O postrzeganie kolorów. 
Zauważyłam, że takie tematy bardzo nurtują widzących. 
Czasami ludzie chcą wer yfikować jak ieś popularne mit y 
na nasz temat. Albo pytają o technologie, z których korzystamy.

Nas wszystkich połączyła pasja rowerowa. Pewnie też dlate-
go było trochę łatwiej oswajać się ze sobą. Ale co ciekawe, prob-
lem pojawiał się zwykle w przypadku takich indywidualnych 
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w yjazdów tandemow ych. Ciężko było znaleźć kogoś, kto 
chciałby pojechać gdzieś jeden na jeden. Jeśli nie masz takiej 
naprawdę bliskiej osoby, z którą możesz umówić się na wy-
cieczkę, to raczej sobie nie pojeździsz.

Ogólnie zauważyłam, że ludzie są do mnie lepiej nasta-
wieni, jeśli mieli już jakiś kontakt z osobami niewidomymi. 
Dostrzegam wręcz taką regułę. Przyjęli mnie do normalnej 
szkoły podstawowej, bo dyrektor znał się ze studiów z tym nie-
widomym sąsiadem, który odradzał mojej mamie wysłanie 
mnie do ośrodka. W podstawówce miałam jedną dobrą koleżan-
kę, bo ona z kolei miała niedowidzącą kuzynkę. Poznaję kogoś 
w pociągu, fajnie się gada i za chwilę okazuje się, że ta osoba 
brała udział w jakimś projekcie dla niewidomych albo ma ko-
goś takiego w rodzinie. Trudno tak od razu trafić do kogoś, kto 
nie miał żadnej styczności z tym tematem. Przypuszczam, 
że tę twoją książkę też przeczytają przede wszystkim tyflope-
dagodzy, może sami niewidomi, może ktoś z ich rodziny. Ale 
kto jeszcze? Kogo to interesuje?

* * *

Po lekturze rozdziału Monika dodała aktualizację:

Jakiś czas po naszych rozmowach znowu musiałam się przeprowadzić, 
ponieważ mieszkanie mojej znajomej poszło na sprzedaż. Na szczęście 
dość szybko udało mi się znaleźć nieco mniejszą kawalerkę przy tej 
samej ulicy. Mam świetny kontakt z właścicielką, która kompletnie nie 
ingeruje w moje życie prywatne, nie sprawdza mnie. Jestem jej wdzięcz-
na za zaufanie do mnie. Sama powiedziała, że nigdy nie miała kontaktu 
z osobą niewidomą. Stwierdziła jednak, że skoro do tej pory tak świetnie 
sobie radziłam, to znaczy, że nie będzie ze mną żadnych problemów. 
Wszelkie formalności związane z pocztą ze spółdzielni czy spisywaniem 
liczników załatwiamy telefonicznie. Wysyłam jej zdjęcie dokumentu lub 
licznika, ona to odczytuje i przesyła mi informacje, które powinny mnie 
interesować. Jeśli zdjęcie jest niewyraźne, bo na przykład było za ciem-
no albo źle wcelowałam aparatem, to prosi o poprawkę. Tak się dogadu-
jemy. Jak widać, da się.
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Ewa – Co u Ciebie dobrego?

Ludzie nadal mają dziwny stosunek do osób niewidomych. 
Myślą, że skoro nie widzimy, to na pewno mamy jakieś nadprzy-
rodzone zdolności. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że sobie radzi-
my, chodzimy po ulicach, wsiadamy do autobusu? Dla nich to jest 
ogromny wyczyn. Przechodzę przez pasy i słyszę: „Wow! Ale 
pani sobie poradziła”. Staram się tłumaczyć, że przez brak wzro-
ku muszę wspierać się innymi zmysłami, muszę je uaktywniać. 
To nic niezwykłego. Muszę bardziej koncentrować się na oto-
czeniu, zapisywać w pamięci wszystkie szczegóły jakiejś trasy. 
Za każdym razem odtwarzam sobie te punkty. Mówię ludziom, 
że te umiejętności nie spadły z nieba, musiałam się przecież ich 
nauczyć. Mimo to nadal dziwi ich, że potrafię rozpoznawać i li-
czyć pieniądze. Albo że umiem sama się ubrać i uczesać.

Ciągle trafiam na podobne w yobrażenia. To jest strasz-
nie dziw ne. Jest przecież t yle różnych a kcji, które mają 
na celu uświadamiać widzącym, że niewidomi mogą sobie ra-
dzić w takich czy innych sytuacjach. To jednak do ludzi jakoś 
nie dociera. Nie przyjmują tego do wiadomości, wolą pozostać 
przy swoich wyobrażeniach.

Czasami się we mnie gotuje. Nie umiem tego ukryć. Nie 
potrafię tłumić swoich emocji. Dobrych, zł ych, jakichkol-
wiek. Kiedy kolejny raz słyszę, że to niemożliwe, że nie widzę, 
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to czasem ze złości ściągam okulary i mówię: „Proszę sobie 
popatrzeć w moje oczy”. Wtedy jest milczenie. Od razu jest 
mi głupio, próbuję to jakoś załagodzić. Tłumaczę, że naprawdę 
nie widzę, nie wymyślam sobie tego.

Bardzo doceniam to, że ludzie mi pomagają. Jestem im 
za to wdzięczna. Ale też proszę ich, żeby starali się mnie 
zrozumieć i wczuć się w moją sytuację. Na ulicy często ktoś 
do mnie podchodzi i pyta, czy jakoś mi pomóc. Nie odżegnuję 
się od tego, nawet jeśli dobrze znam trasę i poradziłabym sobie 
sama. Uważam, że taki gest może akurat w tym człowieku wy-
zwolić dobro. W ludziach drzemią ogromne pokłady dobra, ale 
trzeba umieć to z nich wydobyć. I dawać im okazje, aby oni też 
umieli to w sobie odkryć.

Jeśli ktoś proponuje, że mnie trochę podprowadzi, to dla 
mnie jest taki właśnie moment szansy. Próbuję wtedy nawią-
zać kontakt z tą osobą. Żeby nie było tak, że sobie idziemy 
i milczymy, to zawsze pytam, co u niej dobrego. Co u Pana 
dobrego? Co u Ciebie dobrego? To proste pytanie powoduje w lu-
dziach małą konsternację. Łatwiej jest narzekać albo mówić, 
że tu mnie boli, tam mnie strzyka. Albo że jestem taka biedna, 
bo nie widzę. Wypracowałam sobie taki sposób na ludzi.

Z reguły nie odrzucam pomocy, ale też nie oczekuję, że ktoś będzie 
mi stale pomagał. Cenię niezależność. Nie chcę wysługiwać się in-
nymi. Czasami mam takie pokusy, oczywiście, że tak. Ale staram 
się to odrzucać. Wolę odrzucić pokusę niż żeby mnie odrzucił jakiś 
człowiek. Jeśli proszę kogoś o pomoc, to staram się wyczuć mo-
ment, kiedy mogę to zrobić. To wymaga takiej dyplomacji z mojej 
strony. Żeby nie narzucać się drugiej osobie. Niestety, są sytuacje, 
w których nie jestem w stanie poradzić sobie sama.

Nie mogę liczyć na pomoc rodziny, dlatego muszę polegać 
na obcych ludziach albo na znajomych. Bardzo brakuje mi tej 
rodzinności. Przyjaciele mogą dać wiele, ale nigdy nie dadzą 
tego, co rodzina. To są więzy krwi. Tego nie da się niczym za-
stąpić. Ale co ja mogę, kiedy oni tego nie potrzebują? Kiedyś 
dzwoniłam do nich częściej, pytałam. Teraz nie chcę się narzu-
cać. Jednocześnie bardzo mnie ciągnie do domu. Nieraz myślę, 
że chciałabym tam pojechać. Ale nie jadę. Przecież wystarczył-
by zwykły telefon od siostry albo ojca. Żyjesz? Jak tam u ciebie?

Do zobaczenia
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Dwa lata temu po bardzo długiej i ciężkiej chorobie zmarła 
moja mama. Po jej pogrzebie pojechałam do domu rodzin-
nego i w takim geście pojednania wyciągnęłam do nich rękę. 
Przeprosiłam za moje winy. Wzięłam wszystko na siebie. 
Powiedziałam, że wybaczam im to wszystko, co złego od nich 
doświadczyłam. Chciałam dać im szansę na poprawienie na-
szych relacji. To zdarzenie niestety niczego nie zmieniło. Ale 
na pewno zmniejszyło mój żal do nich. Poczułam się wtedy 
wewnętrznie wolna. Początkowo odrodziła się we mnie taka 
nadzieja, że oni się zmienią, przypomną sobie o mnie. Ale 
czasami nie można już naprawić pewnych rzeczy, nawet jeśli 
bardzo się tego pragnie.

Właśnie dlatego najbardziej nie lubię weekendów. Staram 
się zaplanować je w taki sposób, żeby nie zostawać samej 
w domu, nie myśleć o tym, że nie ma przy mnie rodziny. Nigdy 
też nie poznałam nikogo, z kim chciałabym nawiązać taką in-
tymną, głęboką relację. Niektórzy znajomi twierdzą, że jestem 
zbyt konserwatywna i tym zniechęcam mężczyzn. Ale trudno, 
mam swoje zasady i nie będę z nich rezygnować. Chciałabym 
kogoś poznać, spotkać. Ale nic na siłę. Nie za wszelką cenę.

Jestem pierwszą z trzech córek moich rodziców. Śmieję się, 
że powstałam z ich wielkiej, młodzieńczej miłości. To wszyst-
ko wydarzyło się szybko. Najpierw sakrament małżeństwa za-
wierany w pośpiechu, a zaraz potem moje narodziny. Okazało 
się, że przyszłam na świat długo przed terminem. I właśnie 
to jest przyczyną mojego niewidzenia. Zdiagnozowano u mnie 
retinopatię wcześniaczą. W inkubatorze było za dużo tlenu. 
To wyniszczyło mi oczy.

Wiadomość, że nie będę widzieć, musiała być dla nich bardzo 
mocnym ciosem. Mieli wtedy po dwadzieścia lat, skończyli tylko 
szkołę podstawową. Myślę, że trudno było im odnaleźć się w tej sy-
tuacji. Podejrzewam też, że zarówno rodzice, jak i dziadkowie nie 
zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji, nie wiedzieli, co tak na-
prawdę oznacza to moje niewidzenie. Ale jestem pewna, że robili 
wszystko, aby wychowywać mnie tak, jak inne dzieci w rodzinie.

Przez pierwsze lata żyłam z nimi na wsi. Mogę śmiało powie-
dzieć, że moje dzieciństwo było kolorowe i radosne. Miałam 
dużo swobody. Myślę, że to właśnie dzięki temu mam w sobie 

Opowieści niewidomych kobiet
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odwagę pokonywania fizycznych i nie tylko fizycznych prze-
szkód. Moja mama, już nieżyjąca, nie wiedziała przecież, jak 
to jest wychowywać niewidzące dziecko. To była prosta, wiej-
ska kobieta, niemająca ani wykształcenia, ani żadnego przygo-
towania do tej roli. Robiła, co mogła.

Lubię wracać do tych wspomnień z dzieciństwa. Nawet jak 
się przewróciłam czy uderzyłam, to nic się nie działo, wiedzia-
łam, że tak ma być. Przecież inne dzieci też się przewracały. 
To było fajne, że nikt mi wtedy nie stawiał takich wyraźnych 
ograniczeń. Nie było: Tego ci nie wolno! Tego nie ruszaj! Nie 
możesz, bo nie widzisz.

Nie dostawałam żadnych sygnałów od innych dzieci, że je-
stem od nich gorsza. To jest bardzo ciekawe. Próbowałam być 
z nimi na równi – biegać, chodzić po drzewach, zrywać owo-
ce. One mnie wszędzie zabierały. To było przeważnie moje 
kuzynostwo, ale też dzieci sąsiadów. Nie było czegoś takiego, 
że jestem inna, jestem gorsza, bo nie widzę. Kuzynki zabierały 
mnie w pole, zbierałyśmy razem kwiatki, pokazywały mi, gdzie 
rosną mlecze dla królików, jak zaplata się wianki. Wszędzie 
chodziliśmy za rękę.

To wszystko skończyło się w momencie, gdy poszłam do Kra-
kowa do szkoły specjalnej. Wtedy zrobiło się inaczej. Była inna 
grupa dzieci, inni niewidomi, nie było widzących. Poszłam tam 
do pierwszej klasy podstawówki.

Ale poczekaj, musimy cofnąć się o rok. Jak miałam sześć 
lat, mama dowiedzia ła się o istnieniu Polskiego Związku 
Niewidomych. Został yśmy zakwalifikowane na turnus dla 
rodziców niewidomych dzieci. Podczas tego wyjazdu pewna 
kobieta powiedziała mamie, że mam dużo różnych zdolności, 
jestem muzykalna i że rodzice powinni oddać mnie do ośrod-
ka specjalnego. Dla mamy to było coś niew yobrażalnego. 
No bo jak – takie małe dziecko oddać do szkoły z internatem, 
między obcych ludzi, do innego miasta? To było dla niej nie 
do pomyślenia.

Jakiś czas potem zaproponowano nam, żebyśmy przyjecha-
ły do Krakowa i obejrzały tę szkołę. W pierwszym momencie 
bardzo mi się tam spodobało, było dużo dzieci i dużo zaba-
wek, których nie miałam w domu. Myśmy żyli biednie, to była 
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zwykła wiejska rodzina. Pamiętam, że mimo to nie chciałam 
tam zostać, wolałam wracać do domu. Ale decyzja zapadła. 
Już wtedy wiedziałam, że to będzie dla mnie bardzo trudne, 
bo teraz będę daleko od domu, od rodziców, od wszystkiego, 
co było dla mnie ważne.

W ośrodku uczyłam się osiem lat. To były lata osiemdzie-
siąte. Rodzice odwiedzali mnie bardzo rzadko. Nie mieli ta-
kich możliwości, nie mieli samochodu, mieli gospodarstwo, 
którym trzeba było się zajmować. W międzyczasie przyszły 
na świat moje dwie młodsze siostry, więc to głównie im po-
święcali uwagę. Przyjeżdżałam do domu na wakacje, na świę-
ta, więc nie miał yśmy ze sobą dobrego kontaktu. Niestety 
ma to swoje konsekwencje w życiu dorosłym – nie ma między 
nami żadnych relacji.

Już w wieku siedmiu, ośmiu lat zaczynałam czuć tę różnicę 
między sobą a dziećmi z rodziny i sąsiedztwa. Robiło się mię-
dzy nami inaczej, bo ja nie widziałam, a oni widzieli. Później, 
jak byłam nastolatką, to stawało się coraz bardziej dotkliwe. 
Moje koleżanki chwaliły się, że wychodzą w soboty na dysko-
teki, na imprezy. A ja nie szłam. Nie zabierały mnie ze sobą, 
a sama nie chciałam się wpraszać. One miały swoje towarzy-
stwo, a ja byłam na zewnątrz. Wcześniej tego nie czułam. Przed 
wyjazdem z domu byłam jedną z nich.

Pobyt w ośrodku był dla mnie bardzo trudny emocjonalnie. 
Bardzo brakowało mi tej rodzinności. Teraz mam w sobie taką 
lukę – w swoim sercu, w świadomości – która wytworzyła się 
przez brak więzi z rodziną, z rodzicami, z siostrami. W inter-
nacie czułam się trochę jak w domu dziecka. Myślę, że jestem 
w stanie zrozumieć, co czują dzieci, które mieszkają w takich 
placówkach. W ośrodku nie da się zbudować prawdziwego 
domu, nawet jeśli niektórzy wychowawcy próbowali to robić. 
Jeśli w grupie było 10 albo 12 dzieci, to cóż mógł zrobić ten je-
den wychowawca?

Niektóre wychowawczynie zabierały mnie do siebie do domu 
na soboty i niedziele. Najpewniej widziały, że tak strasznie bra-
kowało mi tej rodzinności i poczucia bezpieczeństwa. Tego nie 
da się stworzyć w żadnym internacie. W takie specjalne week-
endy było super. Te panie miały mężów, dzieci. Widzące dzieci. 
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Czułam się z nimi bardzo dobrze, wchodziłam w to otoczenie. 
Wymyślaliśmy sobie różne zabawy, wygłupy. Nie przypominam 
sobie, żeby zabierały też inne dzieci z internatu.

Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Ośrodek też. To, 
że w tamtym czasie uczyłam się takiej zaradności i samodziel-
ności, ma swoje odbicie w moim teraźniejszym życiu. Już wtedy 
musiałam radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, byłam 
bardziej zdana na obcych ludzi niż na rodzinę. To wytworzyło 
we mnie taką otwartość na ludzi. Branie ludzi takimi, jakimi 
są. I ryzykowanie. Albo ktoś mi pomoże na ulicy, albo nie po-
może. Zrozumie albo odrzuci moją prośbę. Robię wszystko, 
żeby sobie tych ludzi zjednywać.

Wymyśliłam, że jak skończę podstawówkę, to będę robić wszy-
stko, żeby dostać się do średniej szkoły bliżej domu i uczyć się 
razem z widzącymi. To był mój pomysł, nie rodziców. To wy-
nikało z mojego pragnienia, aby być bliżej rodziny. Udało się, 
trafiłam do szkoły z internatem 20 kilometrów od mojej miej-
scowości. W domu byłam prawie na każdy weekend.

Szybko zorientowałam się, że pobyt w ośrodku specjal-
nym nie przygotował mnie do życia w środowisku widzących. 
Na początku było mi bardzo trudno. Na szczęście wtedy była 
nieco inna młodzież. Wszyscy byli na jednakowym poziomie, 
zarówno jeśli chodzi o naukę, jak i poziom materialny. Nie 
było k las rozszerzonych, wszyscy szli jednym tokiem na-
uczania. Młodzież była bardziej bezinteresowna, nie tak jak 
dzisiaj, że pomaga się niepełnosprawnym w ramach wolon-
tariatu, za który dostaje się punkty w szkole. Dla nich to moje 
niewidzenie nie było jakąś wielką sensacją. Po prostu przyjęli 
to do wiadomości. To była taka prosta informacja: ona nie 
widzi, czasami trzeba jej pomóc. Oprócz tego miałam fajne 
koleżanki w internacie. Przy liceum funkcjonowało studium 
pielęgniarskie, więc było dużo dziewczyn. One mi często po-
magały, robiłyśmy razem notatki, dyktowały mi z książek albo 
z zeszytów od innych.

Dawniej w ośrodku nie było prawdziwych zajęć z orientacji 
przestrzennej. Nie wiem, jak jest teraz. Owszem, wychowaw-
cy uczyli nas różnych rzeczy. Jednak na zajęciach praktycz-
nych z reguły wybierali tych uczniów, którzy coś tam jeszcze 
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widzieli. Tak było najłatwiej. Jako dziecko nie odczuwałam tego 
w ten sposób. Ale teraz widzę to wyraźnie. Myśmy jako niewi-
dome dzieci byli tam trochę z boku. I albo staraliśmy się czegoś 
dowiedzieć na własną rękę, albo nie. Nie mówię, że wszyscy tak 
robili. Ale była grupa wychowawców, która szła na łatwiznę.

Z tego powodu w liceum nie poruszałam się tak swobodnie, 
jak dzisiaj. Wolałam, żeby ktoś przy mnie był i mnie podpro-
wadził. Dopiero pod koniec szkoły zaczęłam chodzić w miarę 
samodzielnie. Bardzo mi to doskwierało. Nie byłam jeszcze 
tak asertywna. Przyznaję, że wtedy odpowiadało mi takie by-
cie zaopiekowaną. Dzisiaj nie pozwoliłabym sobie na pewne 
rzeczy. Wyobraź sobie, że oni prowadzili mnie za dwie ręce 
po korytarzu. Z jednej strony była jedna osoba, z drugiej dru-
ga. A ja po środku bez laski. Bardzo mało było takich sytuacji, 
w których używałam białej laski.

Po tych wszystkich doświadczeniach wiem, że ostatecznie je-
stem za integracją w szkołach, ale dopiero w pewnym wieku. 
To musi być robione z głową. Czasami dzieci niepełnosprawne 
trafiają do szkół masowych tylko dlatego, że rodzice tak za nie 
decydują. Mimo wszystko jestem za tym, żeby nauczanie roz-
poczynać w takich ośrodkach, nawet z internatem. Tylko może 
lepiej, żeby to nie było zbyt daleko od domu, żeby ten kontakt 
z rodzicami był zachowany. Na takiej zasadzie, że jak dziecku 
jest smutno i źle, to zawsze może zadzwonić do rodziców, żeby 
po nie przyjechali, zabrali albo odwiedzili. Ja zupełnie nie mia-
łam takich możliwości. Mogłam pisać listy. Pisałam je w brajlu, 
a pani przepisywała na czarnodruk. Ale co mogłam pisać im 
o sobie? Uczę się, tu byłam, to widziałam.

My żyliśmy na zupełnie innych płaszczyznach, w innych 
światach. Oni mieli swoje życie, swoje problemy, troski i rado-
ści, a ja swoje. I one zaczynały się coraz bardziej różnić. Tutaj 
nie chodziło nawet o to, że ja nie widziałam, a oni widzieli. 
Tego się nie da opowiedzieć. Z roku na rok nasze więzi stawa-
ły się coraz bardziej luźne. Oni żyli swoim rytmem, cały czas 
na gospodarstwie, na roli. A ja miałam zupełnie inne doświad-
czenia – byłam w szkole, w wielkim mieście, mieliśmy wyjścia 
do kina, do teatru, na koncerty. Dla nich to było nie do pojęcia. 
U mnie w najbliższej rodzinie jako jedyna mam maturę. Żyłam 
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innym życiem, miałam zupełnie inne cele, ambicje, chciałam 
coś osiągnąć. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Ta sytuacja 
też. Bo z jednej strony nie mam tych więzi z rodziną, ale z dru-
giej mam bardzo jasne wartości i się ich trzymam.

Jak poszłam do liceum, to przez cztery lata był we mnie taki 
plan, żeby studiować. Ale brakowało mi wsparcia ze strony 
moich rodziców. Im tak bardzo nie zależało, żebyśmy z sio-
strami się uczyły, żebyśmy były wykształcone. Jak zoriento-
wałam się, że nie mam ich zrozumienia, poczułam się mocno 
zagubiona i pozostawiona sama sobie. Nie miałam do kogo 
się z tym zwrócić. Moje kuzynki miały już wtedy swoje życie. 
Nie były w stanie mi pomóc czy nawet gdzieś ze mną pojechać. 
W szkole też nie miałam takiej osoby, która by mnie wspierała 
w tych dążeniach.

Ostatecznie nie udało mi się podjąć studiów. Po zdaniu ma-
tury zamieszkałam w domu rodzinnym. Żeby nie siedzieć cały 
czas w domu, starałam się szukać dla siebie jakichś form ak-
tywności. Jeździłam na kursy dla osób niewidomych, na szkole-
nia komputerowe. Uczono nas różnych czynności codziennych, 
orientacji przestrzennej. Oprócz tego udzielałam się sportowo, 
grałam w kręgle. Brałam udział w ogólnopolskich turniejach 
dla osób niewidomych i słabowidzących w tej dyscyplinie. Parę 
razy udało mi się stanąć na podium.

W weekendy w yjeżdża łam do Tarnowa do znajomych. 
To z reguły byli znajomi ze środowiska osób niewidomych. Byli 
też widzący, ale nie było ich za wielu. Chodziliśmy na spotka-
nia z duszpasterstwa niewidomych. Lubiłam się tam udzielać. 
Jak była msza, to śpiewałam. Do dzisiaj śpiewanie jest dla 
mnie bardzo ważną częścią życia. Dzięki niemu radzę sobie 
z pokonywaniem stresów. Kiedyś nawet nagrałam płytę solową 
– „To jest mój świat”. Byłam w takim projekcie artystycznym. 
Udało mi się zaprosić do współpracy Eleni, którą bardzo lubię 
jako piosenkarkę, ale też jako osobę. Pomagała mi przy powsta-
waniu nagrań, użyczyła swoich piosenek i aranżacji. Myślę, 
że także dlatego ta płyta miała duże powodzenie. Dzisiaj nie 
można jej nigdzie dostać. Chciałabym jakoś ją wznowić, ale nie 
wiem, jak się za to zabrać.
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Między tymi wyjazdami i projektami cały swój czas spędza-
łam w domu. Starałam się jakoś w nim zaistnieć. Próbowałam 
angażować się w różne czynności domowe, sprzątanie, zmy-
wanie, pomoc przy obiedzie. Chciałam czuć się użyteczna. 
Moje siostry były wtedy jeszcze małe. Pomagałam im trochę 
w nauce. Ale szczerze mówiąc, ten okres mojego życia nie 
owocował w wydarzenia, które bym teraz pamiętała. Jak pró-
buję to sobie przypomnieć, mam w głowie pustkę. Szukałam 
możliwości wyrwania się stamtąd i nawet je znajdowałam, ale 
to zawsze było na chwilę. A potem znowu wracałam.

Poza tym te wszystkie wyjazdy były okupione moim cier-
pieniem wewnętrznym, ponieważ rodzice mieli mi je za złe. 
Nie potrafili zrozumieć, że ja też chcę mieć swoje życie. Chcę 
być wśród innych ludzi, a nie tylko w domu. Narastał między 
nami konf likt. Im mocniej chciałam wybywać z domu, tym 
bardziej rodzice mi to uprzykrzali. Zwłaszcza ojciec. Oni nie 
mieli wobec mnie żadnych oczekiwań oprócz tego, że będę 
w domu i że będę taką marionetką. Głównie chodziło o pienią-
dze. Miałam rentę. Oni woleli, żeby ona była wydawana na dom, 
a nie na moje wyjazdy. To były dla mnie trudne sytuacje.

Mieszkając w domu, nie miałam szans na stanie się oso-
bą samodzielną. Nie mogłam sama wyjść z domu, podjechać 
do miasta. Nie miałam z kim i jak. Wyjazdy polegały na tym, 
że prosiłam mojego tatę, żeby podwiózł mnie na przystanek, 
z którego jechał autobus do Tarnowa. On z reguły nie chciał, 
marudził, wymyślał tysiąc wymówek. Ostatecznie ulegał moim 
prośbom, ale ile musiałam się przy tym nasłuchać... Przystanek 
był daleko, nie było szansy, żebym nauczyła się trasy i chodziła 
tam sama. Byłam od niego totalnie uzależniona.

Taką naprawdę moją rzeczą było wtedy prowadzenie korespon-
dencji w języku rosyjskim. Jak jeszcze uczyłam się w Krakowie, 
to otrzymywaliśmy korespondencję z innych ośrodków dla 
niewidomych z krajów byłego Związku Radzieckiego. Prze-
chwytywałam te listy i odpisywałam na nie. One były w brajlu. 
Prosiłam panią od rosyjskiego, żeby mi pomogła. To też mo-
tywowało mnie do nauki tego języka, bo wcześniej nie bardzo 
się do niej przykładałam. Później te osoby pytały, czy mogą 
przekazać mój adres swoim znajomym z innych k rajów. 
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Tak nawiązywały się te kontakty. To było bardzo fajne. Jak by-
łam w domu, to pisałam z blisko trzydziestoma osobami.

Dzięk i t y m znajomościom była m nawe t w Mosk w ie 
i w Petersburgu. Dostałam zaproszenie od jednego kolegi. To był 
1992 rok. Tata pojechał tam ze mną. On też był ciekaw, jak tam 
jest, więc tym razem wyjątkowo nie musiałam go prosić. Dla 
niego to też była przygoda. Choć ostatecznie uznał, że mu się 
tam nie podoba. Mnie też średnio. Wtedy byłam za mało otwar-
ta na takie kontakty. Byłam w tym trochę zagubiona. Przez cały 
czas czułam nad sobą obecność ojca. Nie byłam tam do końca 
sobą. Myślę, że teraz to wszystko wyglądałoby inaczej. Do dziś 
mam kontakt z chłopakiem z Moskwy, który mnie wtedy zapro-
sił. Nie piszemy już listów, tylko dzwonimy do siebie.

Nie pamiętam jednego konkretnego momentu, w którym posta-
nowiłam, że chcę wyprowadzić się z domu. Ale wiem, że miałam 
już dość tego miejsca i bardzo szarej codzienności, jednostajno-
ści życia, bez żadnych wydarzeń, bez możliwości samego wyjścia 
z domu. Bo gdzie ja mogłam iść sama? Na podwórko, do pomiesz-
czeń gospodarczych, do sąsiadów, do pobliskiego sklepu, wokół 
którego było pełno meneli? Nawet do kościoła było za daleko, 
żeby iść samemu.

Długo zastanawiałam się, czy chcę, żeby ta opowieść znala-
zła się w twojej książce. Ale teraz czuję, że jestem już gotowa. 
Nie mam potrzeby tego zatajać. To było w 1998, może w 1999 
roku. Wiedziałam, że w Laskach funkcjonuje zakład dla dzieci 
niewidomych prowadzony przez siostry zakonne. Zawsze wy-
dawało mi się, że siostry zakonne to takie wyjątkowe osoby. 
Nawet nie tyle święte, ale w jakiś sposób lepsze od zwykłych 
śmiertelników. Zapragnęłam być w tym świecie. Zaczęłam do-
wiadywać się na temat tego zgromadzenia. W tamtym momen-
cie uznałam, że to będzie sposób na moje życie.

Nawiązałam kontakt z siostrami. Zaprosiły mnie do sie-
bie. Jeździłam do nich kilka razy, zanim podjęłam ostateczną 
decyzję o wstąpieniu do zgromadzenia. Jako że miałam tylko 
średnie wykształcenie, siostry zaproponowały, żebym najpierw 
podjęła naukę w jakimś studium. Żeby nie było tak, że przycho-
dzę do nich bez żadnego fachu w ręku. Zdecydowałam się wte-
dy na przeprowadzkę do Warszawy, na Piwną. Tam jest takie 
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miejsce dla niewidomych dziewcząt i kobiet. Rozpoczęłam na-
ukę w szkole masażu. To był roczny kurs. W międzyczasie po-
magałam siostrom w kuchni, w duszpasterstwie. Przyuczałam 
się do tego życia i funkcjonowania według ich norm.

Moi rodzice wiedzieli, że uczę się w Warszawie, ale nie 
powiedziałam im dokładnie, jaki jest mój prawdziwy cel. Nie 
dociekali. Nigdy nie byli ciekawi, co się u mnie dzieje. Kiedy 
z nimi mieszkałam, to pieniądze z renty nie przychodziły 
do mnie, tylko pobierał je mój ojciec. On mi wydzielał moją 
część, przelewał mi na konto tyle, ile mu pasowało. Nie tyle, ile 
potrzebowałam. Wszystko rozbijało się o pieniądze. Może spot-
kałeś się z tym podczas badań, może nie, ale w rodzinach osób 
niepełnosprawnych zdarza się coś takiego, że tym opiekunom 
bardziej zależy na pieniądzach z renty niż na samych dzie-
ciach. O tym się głośno nie mówi. Niestety, czułam, że u mnie 
jest podobnie.

Po ukończeniu nauki masażu przyjechałam do domu i po-
wiedziałam rodzicom, że chcę trafić do zgromadzenia sióstr 
Franciszkanek. Mój tata powiedział tylko: „No idź, ale na pew-
no długo tam nie zabawisz. Jak chcesz, to idź”. Dał mi swoje 
przyzwolenie, ale nie wyrokował powodzenia.

To był etap mojej formacji – duchowej i ogólnie życiowej. 
Uczyłam się wtedy bardzo wielu rzeczy, przez co z miesiąca 
na miesiąc stawałam się coraz bardziej samodzielna. W końcu na-
uczyłam się orientacji, miałam sposobność, żeby poczuć tę prze-
strzeń. Mogłam liczyć na osoby, które pokazywały mi trasy. 
Po pewnym czasie byłam w stanie sama poruszać się po najbliż-
szej okolicy.

Byłam tam dwa i pół roku. Kiedy przyszedł drugi etap for-
macji, w połowie roku stwierdziłam, że to jednak nie dla mnie. 
Po różnych rozmowach z siostrą, która nas prowadziła, wróci-
łam do domu. Nie widziałam siebie w tym miejscu. Nie umiałam 
tak bardzo podporządkować się regułom, jakie tam panowały.

Do dzisiaj mam kontakt z siostrami. To nie jest tak, że ode-
szłam i drzwi zatrzasnęły się za mną na dobre. One chciały 
mnie zatrzymać, bo jednak uważały, że nadaję się do tej roli. 
Kilka razy w roku jeżdżę do Lasek albo do Warszawy na wspól-
ne kolędowanie, rekolekcje, różne spotkania. Kilka razy byłam 
z siostrami na takich wyjazdach turystyczno-pielgrzymko-
wych. Byliśmy we Włoszech, w Portugalii. To nadal są osoby 
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bliskie memu sercu. Pobyt w zgromadzeniu był dla mnie bardzo 
dobry. Pod każdym względem. Podbudowałam i umocniłam się 
duchowo. Nauczyłam się dużo różnych rzeczy, których nikt nie 
pokazał mi w domu ani w szkole. Z punkt widzenia religijnego 
poczytuję sobie ten czas za ogromną łaskę. Nie zmarnowałam 
tego głosu. Trafiłam tam w odpowiednim czasie i zostałam 
tyle, ile było mi pisane.

Po powrocie do domu odczuwałam czasem, że ojciec próbuje 
nade mną triumfować. W jego opinii miał rację, przecież mó-
wił, że mi się nie uda, że wrócę do domu. Nie rozumiał, jak wiele 
zyskałam przez te dwa i pół roku. W tamtym czasie moje relacje 
z mamą były skoncentrowane przede wszystkim na jej choro-
bie, nawet nie tyle na niej samej jako osobie, ale właśnie na cho-
robie. Ona była wyłączona z takiej domowej codzienności.

Chciałam jakoś zaistnieć w domu, poczuć się potrzebna. 
Zajmowałam się synkiem siostry, kiedy ona chodziła do pracy. 
Nikt inny nie był w stanie tego robić. Ojciec był zajęty gospo-
darstwem, mama chora. Była jeszcze babcia, ale nią też trzeba 
było się zająć. Wtedy byłam już nauczona tej samodzielności 
i zaradna w zajmowaniu się domem. Ale nie czułam się za to do-
ceniana. Nie miałam takich znaków ze strony rodziny.

Po jakimś czasie zapragnęłam coś zmienić. Wiedziałam, 
że nastąpiła we mnie ważna zmiana, ale nie umiałam jej zago-
spodarować. Najtrudniejsze było to, że wszędzie było daleko. 
Do najbliższego miasteczka 15 kilometrów. Do Tarnowa 40 
kilometrów. W końcu namówiłam ojca, żeby zawiózł mnie 
do urzędu pracy. Spotykałam się z doradczynią zawodo-
wą. Podczas kolejnej wizyty powiedziała mi, że w okolicach 
Tarnowa znajduje się zakład, w którym są zatrudniane osoby 
niepełnosprawne. Pomogła mi sporządzić CV i całą dokumenta-
cję do rekrutacji. Był jednak jeden problem – musiałabym gdzieś 
zamieszkać. Nie miałam takiej możliwości, żeby codziennie 
dojeżdżać. I wtedy jedni znajomi zaproponowali, że jeśli dosta-
nę tę pracę, mogą mi wynająć pokój w swoim domu.

Złożyłam papiery w czerwcu 2008 roku. Dzwoniłam tam 
co miesiąc. W końcu w grudniu powiedzieli, że zakład otrzy-
mał jakąś rezerwę finansową na utworzenie nowych stanowisk 
pracy i żebym się zgłosiła. Zadzwoniłam do znajomych, żeby 

Do zobaczenia
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zapytać, czy ich propozycja jest nadal aktualna. Spakowałam 
torbę. Wzięłam tyle rzeczy, ile byłam w stanie. Nie mówiłam 
nic w domu, pojechałam tam pod pretekstem spotkania sylwe-
strowego. Pamiętam, że wtedy był taki siarczysty mróz. Nie 
chciałam niczego zdradzać w domu, bo bałam się, że ojciec 
znów będzie mnie ograniczał, gasił we mnie ten zapał do pracy.

W pracy okazało się być bardzo fajnie. Nowe miejsce, nowe 
obowiązki, nowi ludzie. Oczywiście, był taki lęk przed nie-
znanym, ale tak jest zawsze. Byłam bardzo zadowolona. Rano 
wstawałam, wiedziałam, co mam robić. To było monotonne, 
ale mnie to nie przeszkadzało. Odbyłam trzymiesięczny okres 
próbny. W międzyczasie jeździłam do domu. Ale rodzice nie 
dopytywali, co tam robię. Naprawdę. Wiedzieli, że mieszkam 
u znajomych, ale nie wiedzieli, co robię. Powiedziałam im do-
piero po trzech miesiącach, że mam pracę. Wtedy miałam już 
umowę na dłuższy okres.

Pracowałam tam dziewięć lat. W tym czasie przeprowadzałam 
się czterokrotnie. W końcu trafiłam do mojego małego miesz-
kanka, które dostałam od miasta. W jego otrzymaniu pomogła 
mi znajoma, która znała się na tych sprawach. Podejrzewam, 
że bez jej pomocy dalej musiałabym coś wynajmować, tułać się 
po dziwnych miejscach, wykłócać się z właścicielami.

Razem ze mną zwolnili kilka innych osób. Nikt mnie do 
tego nie przygotował. Ktoś mógł do mnie podejść i powiedzieć: 
„Słuchaj Ewa, jest taka sprawa, kończy ci się umowa i może być 
różnie, nastawiaj się na to, że nie przedłużą ci umowy”. Nikt mnie 
nie uprzedził. I właśnie to było dla mnie najgorsze. Nie to, że stra-
ciłam pracę. Najgorszy był sposób, w jaki zostałam potraktowana.

Krótki czas przed tym wydarzeniem wzięłam sobie urlop, 
w yjechałam do Modjugorie. Wróciłam, poszłam do pracy. 
Po dwóch dniach wołają mnie do biura. K ierownik mówi, 
że jest mu bardzo przykro, ale nie ma mowy o moim dalszym 
zatrudnieniu. Umowa wygasa z ostatnim dniem tego miesiąca. 
A ponieważ mam jeszcze kilka dni urlopu do wykorzystania, 
to dobrze byłoby to zrobić.

Nie byłam w stanie nic odpowiedzieć. Cała zdrętwiałam. 
Nie wiem, jak to powiedzieć, ale jakbym wewnętrznie stra-
ciła przytomność. Czułam się tak, jakby ktoś mnie zamienił 

Opowieści niewidomych kobiet
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w kamień. Nie byłam w stanie ani płakać, ani się śmiać, ani 
uśmiechać, ani cokolwiek powiedzieć. Wszystko we mnie 
zamarło. Wyszłam z gabinetu, poszłam do szatni, stanęłam 
w kącie. I sama nie wiedziałam, co mam robić, co mam mówić, 
gdzie mam iść. Dali mi coś do podpisania, więc podpisałam. 
Gdybym miała przytomny umysł, to bym powiedziała, że nie 
biorę żadnego urlopu i nic nie podpisuję. Ale to był dla mnie 
za duży cios, za duży szok. Nikogo przy mnie wtedy nie było, 
nikogo. Byłam sama.

Na początku miałam takie myśli, żeby wrócić do domu. 
Ale od razu ogarniało mnie przerażenie. Wrócić i co? To samo, 
co wcześniej? A może gorzej? Byłam w stanie wszystko poko-
nać, ze wszystkim się zmierzyć, żeby tylko tam nie wracać. 
To jest nie do opowiedzenia, co wtedy przeżyłam. Poleciało 
mi zdrowie, zaczęłam mieć stany trudne, depresyjne. Jakoś 
udało mi się to przetrwać, ale sama nie wiem jak. Pomogła 
mi taka duchowa moc. Wracałam do domu, kładłam się spać. 
I w pewnym momencie wybudzała mnie myśl, że rany boskie, 
nie mam pracy. I było już po spaniu.

Po utracie pracy długo szukałam jakiegoś zajęcia. Musiałam 
żyć z samej renty, więc nie było łatwo. Ale ja mam szczęście 
do ludzi. Coś powoduje, że ludzie mi bardzo pomagają. Nie 
ukrywam, że przez ten okres bez pracy miałam dużą pomoc 
od różnych osób, na przykład właścicieli moich osiedlowych 
sklepików. Czasem to było też wsparcie materialne. Oni wie-
dzieli, w jakiej jestem sytuacji. Wymyślili, że będą się składać 
na obiady dla mnie. Albo dawali mi pieniądze, żebym mogła 
sobie coś kupić do ubrania albo coś, co sprawi mi przyjemność.

W końcu po roku trafiłam na projekt zawodowy dla osób nie-
pełnosprawnych. Jedna z prowadzących zachęciła mnie, żebym 
starała się o staż jako masażystka w Domu Pomocy Społecznej. 
Wiedziała, że mam szkołę masażu i kurs uzupełniający. To był 
świetny pomysł. Pojechałam na rozmowę. Pani dyrektor chciała 
mnie przyjąć na staż, ale miała różne obawy związane z moją 
niepełnosprawnością. Nie miała wcześniej do czynienia z oso-
bami niewidomymi i nie bardzo wyobrażała sobie, jak będę tam 
pracować i odnajdywać się w tym budynku. Obawiała się, 
że wszyscy rehabilitanci będą musieli mi pomagać, wszędzie 
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zaprowadzać, pokazywać, wyręczać w wielu sytuacjach. Pewnie, 
że początkowo trzeba było mi wszystko pokazać, bo przecież 
to jest dla mnie zupełnie nowe miejsce. Ale to wszystko jest kwe-
stią opanowania i oswojenia przestrzeni. Ostatecznie okazało 
się, że i tak nie mogę chodzić sama po tych oddziałach, bo to jest 
miejsce dla osób chorych psychicznie. Tutaj chodzi już o kwestie 
bezpieczeństwa. W pomieszczeniu, w którym wykonuję masaże, 
jestem w stanie poradzić sobie sama.

Miałam pewne obawy, rozpoczynając ten staż. Nie znam do-
kładnie historii choroby każdego z mieszkańców, ale na pewno 
one mają podłoże psychiczne. Kiedy jakaś osoba przychodzi 
do mnie na masaż po raz pierwszy, to oczywiście mam taki de-
likatny lęk. My zostajemy jeden na jeden, to jest osobny gabinet. 
Próbuję znaleźć jakiś sposób oswojenia się ze sobą. Na przykład 
pytam, jakiej muzyki lubi słuchać. Staram się dotrzeć do niej 
rozmową. Z reguły to działa.

Lubię pracować z ludźmi, choć tutaj to jest dość trudne 
środowisko. Uśmiecham się do nich i myślę, że to też zachęca 
ich do uśmiechu. Traktuję ich normalnie. Mówię do nich tak: 
„Do mnie trzeba się odezwać, bo ja ciebie nie widzę”. Do większo-
ści mówię po imieniu, nigdy po nazwisku. Do starszych na pan 
czy pani. To z szacunku. Przychodzę i mówię: „Ania, wstań już. 
Wiem, że ci się nie chce, ale zobaczysz będzie fajnie, wyjdziesz 
na korytarz, włączymy fajną muzykę, poruszamy się trochę. 
Mnie też nie chciało się dziś wstawać. Ale wstałam, bo pomyśla-
łam sobie o was, że do was przyjadę”.

Początkowo obawiałam się różnych nieprzewidywalnych zacho-
wań. Czasami faktycznie zdarzały się niełatwe dla mnie sytua-
cje. Pewnego dnia czekałam na pacjenta w gabinecie masażu. 
Przychodzi facet. Jesteśmy sam na sam. On kładzie się na leżan-
ce, zaczynam go masować. On zaczyna się kręcić, wiercić. Patrzy 
się na mnie i wyjeżdża z takim tekstem:

– Podobasz mi się. Lubię na ciebie patrzeć. Podnieca mnie to. 
Ja jestem chory, mógłbym wstać i coś ci zrobić. Wiesz co móg-
łbym zrobić?

– Domyślam się, ale raczej bym tego nie chciała.
– Ale nawet jakbym to zrobił, to nikt by mnie za to nie uka-

rał, bo jestem chory psychicznie.
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Jasne, że się tego przestraszyłam. Dzisiaj już wiem, że nie 
mogę im pokazywać swego lęku. To trzeba mówić zdecydowa-
nie: „Ja się ciebie nie boję”. I to często działa. Nawet jeśli się 
zdarzy, że oni są agresywni, to usprawiedliwiam to chorobą, 
ich stanem psychicznym. Tego nie zmienię.

Miałam też takie obawy, że czasami nie będę umiała na-
dążyć za zmiennością ich nastrojów. Niektórzy z nich mają 
coś takiego. To nie jest do końca wyjaśnione. Nie chodzi tylko 
o leki, ale też o inne rzeczy, które na to wpływają. Jest fajnie, 
rozmawiamy, a za chwilę ta osoba wpada w złość, furię, za-
czyna krzyczeć: „Nie mów do mnie! Nie mów, co mam robić!”. 
Wtedy próbuję spokojnie się wycofać: „Okej, to bądźmy cicho. 
Jak będziesz chcieć porozmawiać, to proszę do mnie podejść”.

Mimo że nie widzę, jestem w stanie coś im zaoferować, oprócz 
samego masażu. Mogę z nimi porozmawiać, mogę ich cierpliwie 
wysłuchać. Mogę im w czymś pomóc, rozwiązać trudne sytua-
cje. Ale oczywiście tylko wtedy, gdy oni zechcą mi o tym mówić. 
Staram się nawiązać z nimi jakiś kontakt. Czasem niekoniecznie 
słowny, bo zdarza się, że ktoś nie chce mówić albo ma trudności 
z mówieniem. Wtedy podchodzę, witam się, uśmiecham, biorę 
ich za ręce, głaszczę. Staram się stworzyć taki bliski kontakt, 
znieść bariery, które mogą stanąć między nami.

Staram się dostosować swoją komunikację do poziomu 
każdej osoby, którą tam spotykam. Wczuć się w ich położenie 
intelektualne i psychiczne. To nie są górnolotne rozmowy, ra-
czej proste tematy. Niektórzy opowiadają mi o sobie, o swojej 
sytuacji osobistej, rodzinnej. Niektórzy mówią wprost, że nie 
czują się dobrze w tym miejscu. Ale co ja mogę powiedzieć ta-
kiej osobie? Jak się źle czujesz, to zmień to? Przecież ona nie 
jest w stanie tego zmienić.

Kiedyś przychodził do mnie pan, pięćdziesiąt parę lat. Chory 
na schizofrenię. Nie wiem, na ile jego opowieści były prawdzi-
we, a na ile przefiltrowane przez chorobę. Mówił mi, że czuje 
się tam zniewolony. Kiedyś miał gospodarstwo, pracował, ale 
w pewnym momencie zepsuło się coś w rodzinie i oni umieścili 
go w tym domu. Przy okazji ubezwłasnowolnili go sądownie. 
Jak z nim rozmawiałam, to wydawał się całkiem normalnym 
człowiekiem. Nie mówił nic takiego, co mogłoby budzić moje 
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wątpliwości. Bardzo mnie to poruszyło. Myślałam sobie: ale 
fajny człowiek. On sam powiedział, że przez pobyt w DPS-ie 
traci chęć do życia, do wszystkiego. Nie widzi sensu. Wie, że już 
stamtąd nie wyjdzie. Jest na lekach, a to przecież też powoduje 
zmiany w mózgu.

Zdarzają się osoby, które są bardzo nadpobudliwe i one nie 
wytrzymują tych 20 minut na leżance. Wtedy robimy krótsze 
spotkania. W takich wypadkach to nie jest typowy masaż, ale 
takie bardziej głaskanie, gładzenie, uspokajanie. Czasami też im 
śpiewam. Niektórzy podejmują to śpiewanie. Często to są ludowe, 
biesiadne piosenki. Głęboka studzienka. Przyśpiewki. Czerwone 
jagody. Próbuję rozweselić ich tym sposobem.

Jest tam jedna pani, która ma na imię Mirosława, ale lubi, 
żeby mówić do niej Lalunia. Ona też na mnie mówi Lalunia. 
A na mężczyzn mówi Laluś. Zawsze przychodzi na rehabilita-
cję i mówi: „Posiedź ze mną, zagrzej mi ręce, bo mam zimne”. 
Biorę jej ręce w moje i sobie tak siedzimy. I to jej wystarczy.

Nie mam takiego teoretycznego przygotowania ani studiów 
z psychologii. Bardziej to biorę intuicyjnie, próbuję po swoje-
mu znaleźć wyjście z tych różnych sytuacji. Codziennie rano 
mówię sobie, że muszę mieć dużo spokoju i cierpliwości do tych 
ludzi, żeby ich do siebie nie zrazić. Żeby wytworzyć w nich ta-
kie poczucie bezpieczeństwa w mojej obecności. Przygotowuję 
się duchowo do spotkań z nimi. Jak to robię? Dużo się modlę. 
Proszę Pana Boga o światło. Dla mnie wiara jest takim fun-
damentem, który pomaga mi zdobywać różne doświadczenia 
i mierzyć się z trudnymi sytuacjami. Na tym to u mnie polega. 
Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Staram się też być 
w dobrej relacji z moim Aniołem Stróżem. Przyjaźnię się z nim 
od dziecka. W pewnym stopniu zawdzięczam to mamie i babci, 
które od zawsze dbały o moją religijność.

W maju tego roku miałam nawet spotkanie z papieżem 
Franciszkiem, takie bardzo osobiste. Nie spodziewałam się 
takiego wyróżnienia. Zostałam po prostu wyrwana z tłumu 
i doprowadzona do niego przez papieskich ochroniarzy. Dzięki 
temu odnowiły się we mnie siły duchowe. Jego osobiste błogo-
sławieństwo dało mi dużo wewnętrznego spokoju. To jest dla 
mnie ważne i zawsze będzie w tych trudniejszych momentach.



92

Staż skończy się za kilka tygodni. Pani dyrektor powiedziała, 
że nie przewiduje dla mnie możliwości zatrudnienia w tej pla-
cówce. Nie ma na to pieniędzy. Zaproponowała, że mogę tam 
przyjeżdżać jako wolontariuszka. Tylko że dla mnie wolonta-
riat to jest raczej posługa polegająca na wspólnym spędzaniu 
czasu, rozmowie, spacerach, a nie na pracy fizycznej. Masaż 
to jest naprawdę w ymagające zajęcie. Nie chcę tego robić 
za przysłowiowe „Bóg zapłać”. Do tego trzeba by doliczyć do-
jazdy, czas, mój stres związany z pokonywaniem tej trasy.

W tym mieście nie mam alternatyw. I to jest najgorsze. 
Praca przez Internet raczej nie wchodzi w grę, bo nie mam 
umiejętności obsługi komputera. W życiu nie miałam takiego 
naprawdę dobrego szkolenia w tym zakresie. Nikt mnie tego 
nie nauczył. A sama jakoś nie mam zdolności, żeby do tego 
usiąść. Tutaj nie ma takich możliwości pracy dla osób niewido-
mych jak w większych miastach. Chyba że znowu trafi się jakiś 
projekt i wyślą mnie na kolejny staż. Ale ja nie mam 20 ani 30 
lat. Kiedyś więcej mi się chciało. Staram się podejmować różne 
wyzwania, ale tylko ja wiem, ile mnie to kosztuje. Jeśli miała-
bym wsparcie ze strony rodziny, to byłoby zupełnie inaczej. Oni 
nie są ciekawi tego, co u mnie, jak sobie radzę. Kiedy nie ma się 
takiego wsparcia, to człowiek może stracić motywację i chęć 
do wszystkiego.

Z całym szacunkiem do ciebie i ludzi zdrowych, ale wy nie 
jesteście w stanie tak do końca zrozumieć sytuacji osoby nie-
widomej. Nawet jak mówicie, że nas rozumiecie, nawet je-
śli próbujecie nam pomagać, to i tak nie wiecie, jak to jest 
naprawdę. Bo wiedzieć coś teoretycznie, a coś przeżywać i mieć 
to na co dzień, to są zupełnie różne rzeczy. Czasami ktoś mówi: 
Ja rozumiem, jak to jest, kiedy się nie widzi. – Co ty rozumiesz? 
Ty nie przeżywasz tego, co ja, kiedy wychodzę z domu na uli-
cę, gdzie jeździ pełno samochodów. Tak samo z pracą. Osobie 
zdrowej jest o wiele łatwiej znaleźć pracę niż osobie niewido-
mej. A już zwłaszcza w małych miejscowościach.

Nie zrozum mnie źle. Bardzo fajnie, że piszesz tę książkę. 
Cieszę się, że mogliśmy przez to się spotkać i porozmawiać. 
Ale jeśli nie doświadczysz tego wszystkiego na własnej skórze, 
to nigdy nie będziesz wiedzieć, jak to naprawdę wygląda.
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Kinga – Historia pewnych znajomości

Dlaczego chcę ci o tym opowiedzieć? Bo uważam, że seksual-
ność niewidomych kobiet jest ważnym tematem. I na pewno 
w dalszym ciągu przemilczanym. To, że one są w jakiś sposób 
niepełnosprawne, nie wpływa na ich doznania czy orientację 
seksualną. Podobnie jak zupełnie sprawne kobiety, one też mogą 
być mniej lub bardziej otwarte seksualnie. Wszystko zależy 
od tego, czego potrzebujesz. I jaką masz szansę, żeby to znaleźć.

U mnie to zmieniało się w czasie. Ostatnio przeglądałam 
stare maile, które pisałam prawie 15 lat temu do bliskiej oso-
by. Byłam w nich totalnie otwarta. I jak teraz patrzę na siebie 
z tamtego etapu życia, to nie jestem w stanie się poznać. 
Miałam wtedy 20 lat i słowo „seks” nie przechodziło mi przez 
gardło. Byłam zupełnie poblokowana w tym temacie. Teraz 
chcę cieszyć się swoją kobiecością, czasami nawet nią emano-
wać. To są dla mnie dwie różne osoby. Normalnie przepaść. 
Gdyby to nie było zapisane, nie uwierzyłabym, że kiedyś taka 
byłam. Nie neguję tamtej siebie, bo wiem, z czego to wynikało. 
Po prostu nie mogę się nadziwić, że tak się zmieniłam.

Jak miałam 9 lat, trafiłam do ośrodka specjalnego. Przez 
pierwsze dwie klasy uczyłam się w normalnej podstawówce 
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w naszym mieście. Wtedy jeszcze coś widziałam, nosiłam takie 
grube okulary na pół twarzy. Czytałam z nosem przy kartce. 
Na początku trzeciej klasy to zaczęło znikać. Mama jeździła 
ze mną do wszystkich możliwych lekarzy, ale nikt nie umiał 
powiedzieć, co się dzieje. Ogólnie wielka panika. Po dwóch 
miesiącach wszystko zmieniło się w szare plamy. Jak to prze-
żyłam? Chujowo, a jak? Mam ci powiedzieć, że ucieszyłam się 
z tego powodu? Byłam śmiertelnie przestraszona. Zupełnie 
nie wiedziałam, co się stało. Minęły dwa lata, zanim jako tako 
doszłam do siebie.

Mama bardzo chciała, żebym dalej uczyła się w tej podsta-
wówce, ale nauczyciele nie podjęli wyzwania. Mówili, że sobie 
nie poradzę, że nikt nie nauczy mnie brajla. Na szczęście ten 
ośrodek był tylko 90 kilometrów od naszego domu, więc w prawie 
każdy piątek przyjeżdżał po mnie wujek. Nie było tak, że nagle 
straciłam więzi z rodziną. Ojciec odszedł od nas, jak miałam 
siedem lat. Nie wiem, dlaczego. Nigdy się o tym nie rozmawiało. 
Od tamtego czasu nie miałam z nim żadnego kontaktu.

Pamiętam jedno wydarzenie, które bardzo dużo mówi o ośrod-
ku. Może nawet nie o samym ośrodku, bo nie było tam znowu 
tak strasznie. Ale na pewno o niektórych ludziach, którzy tam 
pracowali. Długo nikomu o tym nie mówiłam. Zaczęłam nie-
dawno, kilka lat temu. Kiedyś bardzo się tego wstydziłam.

Jak miałam trzynaście lat, to zaczęłam odkrywać, że mam 
potrzeby i pragnienia seksualne. To jest normalny etap w roz-
woju. Niektóre dziewczynki przechodzą to nawet wcześniej. 
Po prostu zaczęłam badać swoje kobiece narządy. Dość szybko 
odkryłam, że jeśli w odpowiedni sposób się tam dotykam, 
to jest mi fajnie. Pamiętam, że któregoś dnia w internacie po-
szłam do pokoju, w którym były same niewidome dziewczynki. 
Położyłam się na łóżku i przykryłam się jakąś kołdrą czy kocem. 
Wiedziałam, że one mnie nie widzą, więc czułam się w miarę 
swobodnie. Zaczęłam bardzo cicho się dotykać. Jednocześnie 
rozmawiałam z nimi jak gdyby nigdy nic. Umiałam to zrobić 
tak, żeby nic nie słyszały.

Nagle weszła wychowawczyni. Bez żadnego pukania. I zaczęła 
mówić podniesionym głosem: „Kinga, gdzie ty się tam dra-
piesz? Wstrętna jesteś! Tak się nie robi. Wstyd!”. A ja marzę 
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tylko o tym, żeby zniknąć. „Gdzie ty trzymasz tę rękę między 
nogami? To jest ohydne! Co ty robisz!?”. I tak mnie opierdoliła 
przy tych koleżankach. Po tym zdarzeniu bałam się myć tych 
miejsc, bałam się tam dotykać, skoro to takie ohydne. Przez 
kilka następnych lat myślałam, że te narządy są nieczyste, 
brudne. Ona mi zupełnie zepsuła obraz mojego ciała. Co inne-
go, gdyby wzięła mnie na bok, wytłumaczyła, że to, co robię, 
jest normalne, ale żebym nie robiła tego, kiedy jestem wśród 
ludzi. Ale nie, lepiej zafundować opierdol przy wszystkich. 
To było dla mnie bardzo silne doświadczenie, które na wiele lat 
nacechowało mój stosunek do tych tematów.

Zaczęłam na nowo przekonywać się do swojego ciała, kiedy 
miałam 22 lata. To było na studiach. Poszłam na anglistykę 
do Poznania. Miałam fajną grupę, większość traktowała mnie 
normalnie, czasami chodziliśmy razem na piwo. Z niektórymi 
przyjaźnię się do dzisiaj.

Na trzecim roku dołączyła do nas Bogna, która przenio-
sła się z zaocznych. Szybko złapałyśmy wspólny język, dużo 
ze sobą gadałyśmy między zajęciami, pisałyśmy wiadomości, 
dzwoniłyśmy do siebie. Po jakimś czasie powiedziała, że jest 
w związku z dziewczyną. Opowiadała, że gdzieś razem poje-
chały, coś tam zrobiły, posprzeczały się. Takie codzienne spra-
wy. I dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że dziewczyny mogą 
być z dziewczynami. Nie wiedziałam, że może być coś takiego, 
ale zupełnie mi to nie przeszkadzało.

Może to śmiesznie zabrzmi, a le ja k byłam w liceum, 
to w ogóle nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak homosek-
sualizm. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z takim pojęciem. 
Nie gadałam z koleżankami na ten temat. Nikt na wychowaniu 
do życia w rodzinie nie powiedział nam, że są różne orientacje 
seksualne, że jest coś takiego jak heteroseksualność, homo-
seksualność, biseksualność. Nie mówiąc już o aseksualności, 
bo o tym w ogóle mówi się bardzo mało. To było takie założenie 
– rodzina to mężczyzna i kobieta, seks jest tylko między męż-
czyzną i kobietą. Nie zastanawiałam się nad tym.

Nie brałam pod uwagę tego, że mogą pociągać mnie inne 
dziewczyny. W liceum podobał mi się jeden chłopak. Ale głównie 
dlatego, że był bardzo wrażliwy, trochę kobiecy. Zawsze pięknie 
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pachniał. Czasami nawet mylili go z dziewczyną, mówili do nie-
go na pani. Miał też przepiękny głos. Myślałam o nim bardzo 
długo, może dwa lata trwałam w takim zauroczeniu. Ale nie 
powiedziałam mu o tym. Potem nie miałam już takich sytuacji.

Po ostatnich egzaminach Bogna i jej dziewczyna wyciągnęły 
mnie na taki mały festiwal filmowy. Były tam też ich znajome, 
same dziewczyny. Wszystkie widzące, tylko ja byłam niewidoma. 
Chodziłyśmy zawsze grupą. Wtedy jeszcze nie było mowy o żad-
nej audiodeskrypcji, więc zawsze któraś z tej ekipy opowiadała 
mi do ucha, co dzieje się na ekranie. To było świetne, bo każda 
robiła to zupełnie po swojemu, intuicyjnie. Nikomu z widowni 
to nie przeszkadzało, a przynajmniej nikt tego nie pokazywał.

W ten sposób poznałam Olę. Jak w ychodziliśmy razem 
na seanse albo po prostu na miasto, to ona sama z siebie py-
tała mnie, czy idziemy razem. Nie musiałam prosić o pomoc 
ani przypominać im o sobie. To było takie naturalne. Chodź, 
idziemy. Z Olą zajebiście nam się gadało. Po powrocie z fe-
stiwalu często ze sobą pisałyśmy. Po dwóch tygodniach za-
prosiła mnie do siebie do Słupska. Powiedziała, że jej rodzice 
wyjeżdżają na wakacje do Włoch, więc będziemy miały cały 
dom dla siebie. Nie wahałam się ani przez sekundę. Czułam, 
że muszę to zrobić.

Spędziłyśmy razem pięć dni. Któregoś wieczoru Ola spytała, 
czy podobały mi się kiedyś dziewczyny. Powiedziałam, że nie 
wiem, chyba nie. Ogólnie dawno nikt mi się nie podobał. I tak 
zaczęłam opowiadać jej o swoim życiu. O kolegach z ośrodka, 
którzy po pijaku mieli lepkie ręce, a ja strasznie źle się czułam, 
jak ktoś dotykał mnie w ten sposób. O tym, że nie miałam komu 
tego powiedzieć, bo innym koleżankom podobało się, kiedy im 
tak robili. O tej sytuacji z wychowawczynią. O wstydzie, który 
czułam przez lata. To była pierwsza osoba, której się zwierzy-
łam. Ola wysłuchała tego wszystkiego, a potem wzięła mnie 
na kolana i powiedziała, żebym niczego się nie bała, bo tutaj nikt 
mnie nie skrzywdzi. Tak sobie siedziałyśmy i było zajebiście.

W ostatni dzień pojechałyśmy razem na dworzec. Miałam 
już wsiadać do pociągu, kiedy Ola pocałowała mnie w usta 
i powiedziała: „Kocham cię, będę za tobą tęsknić”. Poczułam 
wtedy taki prąd, który przeleciał przeze mnie od głowy do stóp. 
Zupełnie nie wiedziałam, co o tym myśleć. Jak już ochłonęłam 
po paru godzinach, to zadzwoniłam do niej i powiedziałam, 

Do zobaczenia



97

że chyba też ją kocham. To były takie bardzo młodzieńcze emo-
cje. Miałam już te dwadzieścia kilka lat, ale u mnie to widocz-
nie wszystko było opóźnione.

Od tego czasu pisałyśmy i gadałyśmy ze sobą niemal codzien-
nie. Zaczęłam też częściej do niej przyjeżdżać. Czułam, jak 
zbliżamy się do siebie. I właśnie wtedy pierwszy raz w życiu 
przeżyłam takie prawdziwe zakochanie, nie mogłam spać 
w nocy, miałam te słynne motyle w brzuchu. Wystarczyło, żeby 
ona napisała, że tęskni i żebym do niej przyjechała, i ja po pro-
stu pakowałam się i jechałam tego samego albo kolejnego dnia. 
Ona też przyjeżdżała do mnie do akademika. Często wyjeżdża-
łyśmy gdzieś razem.

Był tylko jeden problem. Jak byłyśmy razem w jej domu albo 
u mnie w pokoju, to było super. Ale jak tylko wychodziłyśmy, 
to już nie mogłam się do niej przytulić, nie mogłam jej pocało-
wać. Pytałam dlaczego. Ona mówiła, że na razie tak musi być. 
Myślę, że po prostu nie mogła pogodzić się z tym, że znowu 
weszła w taką relację. Wcześniej już miała jakąś dziewczy-
nę, ale nie była do końca ukierunkowana w tę stronę, była też 
z chłopcami.

Tutaj zupełnie nie chodziło o moje niewidzenie. Wiem, 
że to nie miało dla niej żadnego znaczenia. Ona prawie 10 lat 
spędziła w Kanadzie, chodziła tam do szkoły. Wychowała się 
w zupełnie innym świecie niż tutaj. Miała tam niewidomych 
znajomych, znała osoby na wózkach. Nie kolegowali się bardzo 
blisko, ale mieli ze sobą częsty kontakt. Ona nie przyswoiła 
sobie takich typowych uprzedzeń do osób niepełnosprawnych. 
Dla niej to nie był żaden problem. Brała to takim, jakim jest.

Po ośmiu miesiącach spotykania się, kiedy byłam w niej już bar-
dzo zakochana, Ola oznajmiła mi przez telefon, że jednak nigdy 
nie będzie z dziewczyną i że to nie ma sensu. Po czym odłożyła 
słuchawkę. Byłam wtedy jak naćpana. Miałam przy sobie tyl-
ko 50 złotych i wiedziałam, że bezpośredni pociąg do Słupska 
kosztuje mnie ponad 30 złotych. Więc pojechałam do niej oso-
bowymi, na które miałam większą zniżkę. Jechałam 10 godzin 
z trzema przesiadkami. Upał był niesamowity. Pogubiłam się. 

Opowieści niewidomych kobiet
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Dojechałam wieczorem i zadzwoniłam do niej. Powiedziałam, 
że jestem na dworcu i zapytałam, czy mogłybyśmy się spotkać. 
Odpowiedziała tylko, że nie. Że już mi wszystko wytłumaczyła 
i żebym wracała do domu. Najbliższy pociąg powrotny miałam 
dopiero nad ranem, więc siedziałam z żulami na dworcu i czu-
łam, że świat mi się zawalił.

Po powrocie strasznie długo nie mogłam sobie z tym po-
radzić. Zastanawiałam się, co zrobiłam źle, gdzie popełniłam 
błąd. Zapytałam ją nawet, czy chodzi o to, że nie zadowoli-
łam jej w łóżku. Dużych, perwersyjnych seksów między nami 
nie było. To wynikało głównie z tego, że nigdy wcześniej nie 
miałam doświadczeń seksualnych. Nie wiedziałam, jak to się 
robi. Choć przy niej nie czułam wstydu, ogólnie było mi do-
brze. Dla mnie to było nowe. Trochę bałam się, bo nie wie-
działam, gdzie i jak mogę ją dotykać. Nie wiedziałam, na ile 
mogę sobie pozwolić.

Najbardziej na św iecie ba łam się odrzucenia. Bardzo 
chciałam jej dotykać, uwielbiałam jej ciało. Ale nie do końca 
wiedziałam, jak mam to robić, żeby nie stracić jej za szybko. 
Wyobrażałam sobie, że skoro ona była wcześniej w jakichś 
związkach, to pewnie miała już dużo lepsze doznania sek-
sualne. A ja nie umiałam zrobić wielu rzecz. Teraz już wiem, 
że to tak nie działa. Jeśli zaczynasz coś z nową osobą, to zawsze 
jest jak pierwszy raz. Na początku nigdy nie wiesz, co ona lubi, 
jak zareaguje, jaki dotyk jej się spodoba, a jaki nie. Ola uwiel-
biała na przykład, jak głaskałam ją po włosach, po głowie. A po-
tem inne dziewczyny zupełnie tego unikały.

Długo dochodziłam do siebie po tym wszystkim. Czasem 
jeszcze po paru latach zakłuło mnie coś w środku, kiedy o niej 
pomyślałam. Nie chciałam zrywać z nią kontaktu, bo dla mnie 
była wartościowym człowiekiem. Była oszałamiająco inteligen-
tna. I jak teraz patrzę na swoje wszystkie związki, to widzę, 
że zakochuję się w osobach bardzo inteligentnych. One są czę-
sto o wiele bardziej inteligentne niż ja. To jest niesamowite.

Oprócz tego Ola była ładna. To odróżniało ją od niektórych 
dziewczyn, z którymi wchodziłam później w relację. Była 
szczupła, miała długie włosy, śliczny owal twarzy, zawsze pięk-
nie pachniała, miała cudowne dłonie, bardzo zmysłowe. Piersi 
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miała bardzo ładne, małe, mieściły się do dłoni. I miała fajne 
pośladki. Uwielbiałam jej skórę. Była jednocześnie miękka 
i jędrna. Miała cudowne plecy. Mogłabym ją dotykać godzina-
mi. Jak teraz o tym mówię, to czuję to wszystko pod palcami, 
w dłoniach. Ty pewnie widzisz takie rzeczy w oczach, a ja czuję 
w dłoniach jej skórę. Dla mnie była piękna.

Dopiero po czterech latach od rozstania z Olą zaczęłam spo-
tykać się z kimś innym. Poznałyśmy się na takim forum dla 
lesbijek. Skoro już wiedziałam, że podobają mi się dziew-
czyny, to dokładnie ukierunkowałam swoje poszukiwania. 
Stwierdziłam, że to najprostszy sposób, żeby kogoś poznać.

Od pewnego czasu już nie wchodzę na te fora. Co prawda 
poznałam tam kilka fajnych osób, ale większość ogłoszeń mnie 
zasmuca. One dotyczą z reguły tego, że ktoś chce na seks. Są też 
takie: „Poszukuję do związku. Numer telefonu. Mężatkom i bi 
dziękuję”. Poważnie. To jest całe ogłoszenie. Takich była więk-
szość, może trzy czwarte. Dlatego zawsze pisałam w kategorii 
„towarzyskie”. Tam możesz wybrać kategorię „kobieta szuka 
kobiety”. Albo „inne”. I ja zawsze wybierałam to „inne”. Moje 
pierwsze ogłoszenie było o tym, że chciałabym nauczyć się 
języka niemieckiego i czy jest tutaj ktoś, kto może mi pomóc. 
Chciałam poznać ciekawe osoby, ale niekoniecznie od razu szu-
kać związku.

Odezwała się Magda. Napisała, że mieszka w Berlinie i że mo-
głaby pouczyć mnie języka. Oczywiście, jak to zwykle bywa, 
zaczęłyśmy gadać o wszystkim innym. Te maile miały po parę 
stron, a pisałyśmy do siebie pięć, sześć razy dziennie. Tylko 
czekałam, kiedy przyjdzie kolejna wiadomość. Ten proces 
zauroczenia opierał się właśnie na słowach, na pisaniu. Ujęło 
mnie to, w jaki sposób ze mną rozmawiała. I dlatego później 
ta cielesność była już tylko takim dodatkiem do tej znajomości.

Po jakimś czasie zaproponowałam, że przyjadę do niej 
do Berlina. Ona wyszła po mnie na dworzec. Mieszkała z przy-
jaciółką, też lesbijką, ale twierdziła, że nic ich nie łączy. Na  
początku nie działo się nic. Gadałyśmy, spacerowałyśmy. Ale 
później, kiedy wróciłam do domu, zaczęły się maile w stylu: 
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„Pościel pachnie tobą. Czy lubisz być blisko? Jak lubisz?”. Te li-
sty zaczynały się robić bardzo intymne. Pytała mnie o seks. Czy 
mi nie brakuje? Czy się z kimś spotykam? Ona była 9 lat starsza 
ode mnie. Wtedy to robiło różnicę.

Pamiętam, że pewnego razu Magda z tą swoją koleżanką 
Klaudią przyjechały do mnie do Poznania. Wypiłyśmy wino, 
połaziłyśmy. Kiedy zrobiło się późno, pojawiło się pytanie, 
co robimy dalej. Mieszkałam wtedy na stancji u takiego starszego 
małżeństwa. Miałam mały pokoik z pojedynczym łóżkiem, aneks 
kuchenny i swoją łazienkę. Wyszło tak, że Klaudia spała na pod-
łodze, a ja z Magdą na tym maleńkim łóżku. Ona była dość pokaź-
nej postury, wysoka i masywna, więc miejsca nie było za wiele.

Niby poszłyśmy spać, ale zaczęło się dotykanie mnie, przy-
tulanie, bardzo seksualne rzeczy. Powiedziałam jej, że nie chcę, 
bo nie jestem gotowa, boję się. Ona, że w porządku. Ale ręce da-
lej jej chodziły, już nie tak nachalnie, ale nadal. Drugiego dnia 
Klaudia poszła zwiedzać miasto, a my zostałyśmy same w po-
koju. Sama nie wiem, jak to się stało, ale położyłam się na łóż-
ku, ona koło mnie. Zaczęła mnie całować. Nie chciałam tego, 
ale jednocześnie zupełnie nie wiedziałam, co zrobić. To było 
takie dziwne. Zaczęła mówić, że jestem taka piękna, że uwiel-
bia moje ciało, że nie mogła się już doczekać, kiedy go dotknie. 
Teraz pewnie bardzo dobrze bym się bawiła, ale wtedy – kurwa, 
co się dzieje!? Nawet z Olą nie byłam tak blisko cieleśnie. Magda 
mnie po prostu rozebrała. Ale najgorsze było to, że zrobiła, 
co tam chciała zrobić, i mówi: „Dobra, to weź się szybko ubie-
raj, bo wychodzimy”. A ja idę do łazienki, zamykam się i w ryk. 
Nie mogłam się uspokoić. Poczułam się odarta z czegoś bardzo 
mojego. Poczułam, że zrobiłam coś złego. Przypomniały mi się 
słowa tej wychowawczyni z ośrodka, że jestem ohydna. Od razu 
wrócił jej głos. Ogarnęłam się jakoś i wyszłyśmy.

Następnym razem nocowała u mnie przy okazji powrotu 
z jakiejś delegacji. Myślę, że to właśnie seks był głównym powo-
dem, dla którego się u mnie zatrzymała. Nie chciałam się z nią 
kochać, ale liczyłam na to, że kiedy już zrobi swoje, to będzie 
mnie przytulać. Stwierdziłam, że mogę się poświęcić, jeśli 
później dostanę trochę czułości. Marzyłam o tym, żeby ktoś 
mnie przytulał, całował, ale żeby to było takie bardzo delikatne 
i subtelne. A ona od razu z grubej rury. I znowu ryczałam pół 
nocy, bo nie widziałam, co mam ze sobą zrobić. Rano ubrała 
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się i powiedziała tylko: „Dobra, pa, ja lecę. Możesz mnie odpro-
wadzić na dworzec”. Odprowadziłam ją, wsiadła do pociągu, 
drzwi się zamknęły, a ja znowu w płacz. Nie dlatego, że już mu-
siała jechać, ale z tego wszystkiego, co się stało.

Potem rozmawiałyśmy przez komunikator. I wtedy powie-
działa mi, że nigdy ze mną nie zamieszka, ani nie będzie ze mną 
w związku. Ale jeśli mi to nie przeszkadza, to ona chciałaby być 
ze mną w relacji friends with benefits. Bo bardzo ją pociągam, 
jestem piękna i inteligentna. Jej to pasuje, ale nie chce two-
rzyć związków. Z nikim. Ja się temu poddawałam. Mówiłam, 
że może poczekajmy. Stwierdziła, że nie ma na co czekać.

Takie sytuacje powtarzały się jeszcze kilka razy. I ja ciągle 
ryczałam. Ona pytała z wyrzutem: „Czemu ty wciąż płaczesz?”. 
Odpowiadałam, że nie wiem, że dziwnie się czuję. To trwało 
niemal pół roku. Po tym wszystkim zaczęły mi wracać objawy 
depresyjne i psychiatra skierował mnie na dzienny oddział 
psychiatryczny. Jak już do tego doszło, to uznałam, że trzeba 
to w końcu uciąć. Zebrałam się w sobie i powiedziałam jej, że nie 
chcę się tak spotykać. Ona, że w porządku. Ale po kilku miesią-
cach znów się odezwała z pytaniem, czy nie mogłaby u mnie no-
cować, bo ma jakiś wykład, a nie znalazła noclegu. Zgodziłam 
się. Wieczorem kładę się spać i czuję, że ktoś mnie dotyka. 
I wyobraź sobie, że ona pomimo tego, że już nie byłyśmy razem, 
przeleciała mnie. I powiedziała na koniec: „Mam nadzieję, 
że nie będziesz płakać”. Nie wierzyłam w to, co się dzieje.

Jakiś czas później odezwałam się do niej i zapytałam, dlacze-
go to wszystko robiła. Wtedy powiedziała mi, że jest psychopat-
ką. Że ma to potwierdzone przez psychiatrę. Dla niej jedynym 
celem było moje ciało. Spodobałam jej się tylko i wyłącznie fi-
zycznie. Wiedziała, że na mnie działają słowa, jakieś romantycz-
ne gesty, więc na początku mi to dawała. Ale jak już tylko dostała 
to, na czym jej zależało, to byłam dla niej tylko przedmiotem.

Dzisiaj ta relacja jest dla mnie bardzo czytelna. Byłam dla 
niej prywatną, darmową prostytutką. Tyle. Przychodziła, jak 
chciała seksu. Robiła oczywiście te wszystkie podchody, kocha-
nie, skarbie i tak dalej. Ale zawsze musiało się na tym kończyć. 
Nie było jednego spotkania, na którym nie doszło do seksu.

Teraz jestem już zupełnie inną osobą, trochę w yuzda-
ną, otwartą seksualnie. Mam teraz dużą radość z mojego 
ciała, bardzo się z niego cieszę. Odbijam sobie to, co zabrali 
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mi w tym internacie. Co z tego, że mówię o seksie, że lubię 
o tym mówić? Przecież to nic złego. Przez to mogę być bar-
dziej sobą, bez tych kajdan i łańcuchów. Ale jeszcze pięć lat 
temu to było dla mnie emocjonalnie ciężkie. Przypuszczam, 
że nawet nie dotknęłabym tych tematów. Musiałam do tego 
dojrzeć, przyznać się sama przed sobą, że zgodziłam się być 
dla kogoś obiektem seksualnym, darmową dziwką. Ta świa-
domość bardzo mnie bolała. Przecież ja czegoś takiego nie 
szukałam, nie chciałam być czymś w takiej roli. Ale mimo 
to zgadzałam się na wszystko.

Zgubiło mnie to, że ona była inteligentna. To mnie w niej 
pociągało. Nie była atrakcyjna fizycznie. Gdybym miała na nią 
polecieć fizycznie, to nie, w życiu. Nic by nie było. Miała krót-
k ie włosy, dużą t warz, nie podoba ło mi się jej cia ło. Nie 
chciałam jej dotykać w miejscach intymnych. I nie robiłam 
tego. K iedyś powiedziała mi: „Może nie powinnam ci tego 
mówić, ale jesteś najpiękniejszą kobietą, z którą poszłam 
do łóżka, a miałam ich już trochę. Kocham patrzeć na twoje 
ciało”. Nigdy nie rozmawiałyśmy o moim niewidzeniu. To nie 
był temat. Tylko raz powiedziała coś takiego: „Może gdybyś 
mnie widziała, to by było inaczej”. Mówiła, że chciałaby mieć 
dziewczynę, która wygląda tak jak ja.

Po latach napisałam do niej długiego i szczerego maila, żeby 
opisać dokładnie, jak się z tym wszystkim czułam. Odpisała, 
że wie, że mnie skrzywdziła, ale nie może już na to nic po-
radzić. I że przeprasza. To nie były ciekawe przeżycia, ale 
na pewno ważne. Dały mi dużo do pracy nad sobą samą. Dzisiaj 
nie zgodziłabym się na taki układ. Ale tak zawsze się gada. Nie 
wiadomo, co wyszłoby naprawdę. Wolałabym nie sprawdzać 
tego w rzeczywistości.

Mój trzeci związek był z Martyną. Niedługo miną trzy lata 
od naszego rozstania. Strasznie długo. Poznałyśmy się przez 
Inter net. To było for u m Kobiet y Kobietom. Napisa ła m, 
że chcę jechać w góry. Odezwała się. Okazało się, że mieszka 
pod Poznaniem, ale pracuje w mieście. Zaproponowała w y-
jazd do Kotliny K łodzkiej. Zaplanowała wszystko w najdrob-
niejszym szczególe. Spędziłyśmy świetny weekend, ale bez 
żadnych podtekstów.
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Jak piszę coś takiego na forum, to od razu zaznaczam, że je-
stem niewidoma. Po pierwsze, nie wstydzę się tego. A po drugie, 
nie chce mi się wymieniać z kimś miliona wiadomości, a później 
tłumaczyć się z tego, że nie widzę, bo nagle okazuje się, że dla 
kogoś to jest problem. Wolę, żeby ta druga strona o tym wiedzia-
ła. Jeśli to komuś przeszkadza, po prostu się nie odezwie. A jeśli 
ktoś chce nawiązać znajomość, to niech ma świadomość, czego 
się spodziewać. Z reguły dostawałam mało odpowiedzi, ale dzię-
ki temu trafiałam na bardzo otwarte osoby. Wiedziałam, że sko-
ro piszą, to nie mają w sobie tych uprzedzeń.

W sumie to dziwne, bo Martyna na początku zupełnie mi się 
nie podobała. Wyobrażałam sobie, że możemy zostać koleżanka-
mi. Ona miała taki pragmatyczny styl bycia. Zupełnie inny niż 
mój. Była uporządkowana, umiała wszystko dokładnie zorgani-
zować. To było dla mnie ciekawe. Lubiłam ją jako osobę. Ale nawet 
nie przeszło mi przez myśl, że to może przerodzić się w coś innego.

Podobało mi się to, że Martyna od początku traktowała 
mnie zupełnie normalnie. To niewidzenie nie było dla niej 
tematem tabu, ale też nie była wścibska. Pamiętam, że raz od-
bierałyśmy razem moją przesyłkę i ona zapytała: „Kurwa, jak 
ty to wszystko ogarniasz sobie sama?”. Mówię, że przecież nie 
jestem zupełnie sama, mam znajomych, proszę o pomoc prze-
chodniów, kiedy potrzebuję oka. „– Ale ja bym się wkurwiała. 
– Ja też często się wkurwiam, ale co mam zrobić?”. Takie miały-
śmy dialogi w pierwszej fazie znajomości.

A potem ona zaczęła się częściej odzywać, pisałyśmy maile. 
Ja też inicjowałam te kontakty. Napisała, że jedzie na niedaleką 
wycieczkę nad jezioro. „– Może pojedziemy razem? – Bardzo 
chętnie”. Opowiadałam jej o internacie. Była ciekawa tego 
świata. Poprzednie dziewczyny nie otwierały się w ten sposób 
na moje niewidzenie. Magda w ogóle nie była ciekawa niczego 
poza moim ciałem. Jeśli coś jej mówiłam, to pewnie z grzeczno-
ści słuchała, ale nigdy nie zadawała pytań. A Martyna dopyty-
wała, ale nie jak na przesłuchaniu. Bardziej jak ty teraz.

Minęło kilka dni i znów spotkałyśmy się na jakiejś kolacji, 
na obiedzie. To się tak rozkręcało. Pojechałyśmy na kolejną wy-
cieczkę. Pamiętam, że siedziałyśmy na ławce i strasznie długo 
czekałyśmy na autobus powrotny. I jakoś tak wyszło, że przytu-
liłam się do niej. Pomyślałam: „Boże, jak fajnie! Jest mi dobrze. 
Chciałabym tak zostać”.
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Od tego wyjazdu zaczęłyśmy spotykać się coraz częściej. 
W końcu zaprosiłam ją do siebie na kolację. Wtedy mieszkałam 
już w kawalerce na Grunwaldzie. Sama wszystko ugotowałam. 
Co było zajebiste, nie spotkałyśmy się pod pretekstem samej 
kolacji, tylko umówiłyśmy się, że ona poczyta mi książkę. 
To był piękny czas.

Pewnego razu oglądałyśmy u mnie jakiś film. Mówię: „Chodź 
bliżej”. Przytuliłam się. Wtedy pierwszy raz została na noc. 
Zapytałam, o czym teraz myśli. „Nie chciałabyś wiedzieć. – 
Powiedz. – Przeleciałabym Cię najchętniej”. Chyba nic na to nie 
powiedziałam. Trochę się zawstydziłam. „Przecież nie zrobię 
tego bez twojej zgody”. Odpowiedziałam, że spotkałam już 
jedną taką, która też tak obiecywała. Ale nie czułam lęku. 
Pozwoliłam jej przytulać się tyle, ile chciała. Trochę na próbę, 
a trochę z nadzieją, że nic się nie stanie. I faktycznie całą noc 
tak leżałyśmy. Nic mi nie zrobiła, kompletnie. Nigdzie mnie 
nie dotknęła. Rano sama zaczęłam się do niej przytulać, ale już 
tak, że nawet chciałabym, żeby stało się coś więcej. Żeby mnie 
pocałowała. Ale ona stwierdziła, że to za szybko. Że mam jakieś 
dziwne traumy z przeszłości, więc poczekajmy.

Wróciła kolejnego dnia po pracy. I znowu mnie przytulała. 
Nie czułam, żeby miała złe zamiary. Mówiła, że dopóki sama 
nie będę gotowa, to nic się między nami nie stanie. Szybko opo-
wiedziałam jej wszystko o Magdzie. Zależało mi na tym, żeby 
wiedziała, że chcę być z nią blisko, ale mam złe doświadczenia 
i dlatego tak bardzo się boję. Czułam się totalnie bezwartoś-
ciowa, kiedy ktoś mnie dotykał. Trochę zrobiło mi to w głowie. 
Dużo czasu minęło, zanim poczułam, że strasznie chcę kochać 
się z Martyną. Nasz pierwszy raz wyszedł ode mnie, bo napraw-
dę poczułam taką potrzebę. Leżałam którejś nocy i zaprag-
nęłam, żeby mnie dotknęła, była blisko. To było tak zajebiste 
uczucie, że aż popłakałam się ze wzruszenia.

Z czasem coraz bardziej podobała mi się fizycznie. Pociągała 
mnie jej siła. Była wyższa ode mnie. Nie miała parcia na su-
kienki, obcasy. Okazało się, że w tym związku to ja byłam oso-
bą, która bardziej interesuje się stroną wizualną, wyglądem. 
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Potrafiła wziąć śrubokręt, klucz i dokręcić jakąś rurę w łazien-
ce. Miała takie bardzo praktyczne nastawienie. Czułam się 
z nią bardzo bezpiecznie. Wiedziałam, że jak coś mi odpadnie 
w mieszkaniu, to nie muszę latać po sąsiadach, tylko ona to na-
prawi po pracy.

Bardzo lubiłam w niej to, że miała w sobie ogromną kre-
atywność. Na jedne urodziny kupiła mi grę zręcznościową, 
w którą można grać bez wzroku. Ona często mia ła takie 
pomysły, szukała sposobów przystosowania różnych rzeczy 
pode mnie. Ale też nie miała takiego chorego stosunku do nie-
pełnosprawności. Czasami zdarzało się, że dzwoniła, żebym 
odebrała jej przy okazji paczkę albo załatwiła jakieś inne rze-
czy. Traktowała mnie jak partnera. Nie zakładała, że skoro nie 
widzę, to nie można mnie prosić o takie przysługi. To dla mnie 
było zajebiste. Nie dawała mi żadnych forów. Jak szłam do skle-
pu pod blokiem, to nie rzucała się do pomocy. Mówiła, żebym 
kupiła jej to czy tamto i wracała do swoich rzeczy. Nie czułam 
z jej strony takiej nadmiernej opiekuńczości.

Uwielbiałam, jak mówiła do mnie Dekielku. To było ta-
kie bardzo inteligentne. Wymyśliła to specjalnie dla mnie. 
Pamiętam, że pierwszy raz zrobiła tak w sytuacji, kiedy chcia-
łam naprawić prysznic, ale on jeszcze bardziej się zepsuł. 
Przytuliła mnie wtedy, pogłaskała po włosach i powiedziała: 
„Mój Dekielku”. To było takie urocze. Nie poczułam się tym 
urażona. To takie połączenie czułości i inteligentnego żartu, 
które bardzo lubię. Podobało mi się też, że umiała olewać te 
wszystkie moje jazdy. Im bardziej się wkurwiałam, tym ona 
bardziej mówiła: „O, jaki Dekielek jest wkurwiony. Kieluniu się 
denerwuje. I co, Kieluniu dalej jest zły?”. I w końcu to mnie tak 
rozśmieszało, że już wszystko mi przechodziło.

Miała w sobie też delikatną stronę, o której nikt nie wie-
dział. Potrafiła przytulić się bez powodu. Była wrażliwa na naj-
drobniejsze ruchy mojego ciała. Nigdy nie przegapiła spięcia 
moich mięśni. Wyczuwała to i mówiła, że jeśli coś się u mnie 
dzieje, to możemy się tylko przytulać i nie iść dalej. To było 
super. Chciała mi pokazać, że seks jest fajny. Że to wszystko, 
co dzieje się w tej sferze intymnej, powinno zależeć tylko ode 
mnie. A jeśli komuś to nie pasuje, to żebym go olała. Uczyła 
mnie takiego szacunku do własnego ciała. Prosiła, żebym za-
wsze mówiła wprost, jeśli coś mi nie gra.
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Pamiętam, że od początku zaznaczała, żebym uważała z emo-
cjami, bo ona zazwyczaj wiąże się na krótko. Nie było takiego 
momentu, w którym powiedziałyśmy sobie: dobra, teraz jeste-
śmy razem. Chciałam wiedzieć, na czym stoję, prowokowałam 
rozmowy na ten temat, ale ona nigdy się nie określiła. Nigdy nie 
powiedziała, że jestem jej dziewczyną.

Nocowała u mnie prawie codziennie, czasami tylko musiała 
ogarnąć coś w swoim domu. Stwierdziłam, że okej, nie mówi 
tego wprost, ale skoro mieszkamy ze sobą, uprawiamy seks, 
mamy wspólne plany na wyjazdy, więc chyba jesteśmy parą. 
Można tego nie nazywać, ale jesteśmy razem.

Problem w tym, że im częściej się widziałyśmy, tym częściej 
i mocniej się na mnie wkurwiała. Bardzo dobrze ukrywała, 
że sama ma problemy ze sobą, że nie do końca panuje nad włas-
nym życiem. Pracowała w aptece, więc miała dostęp do różnego 
rodzaju leków. Brała sobie antydepresanty. Nie była pod żadną 
kontrolą lekarza. Sama ustaliła dawkę. W jakiś sposób to trzy-
mało ją w pionie. Próbowałam ją namówić, żeby poszła do psy-
chologa, może do psychiatry. Odpowiadała, że nie mam pojęcia 
o tym, co czuje.

Życie z Martyną nie było łatwe. Zawsze jej coś we mnie nie 
pasowało, nawet jeśli ciągle próbowałam ją zadowolić. Jak coś 
poprawiłam, zmieniałam się dla niej, to zaczęła jej przeszka-
dzać kolejna rzecz. To była taka niekończąca się spirala. Myślę, 
że mimo wszystko to mogło jakoś wiązać się z moim niewidze-
niem, choć nigdy nie powiedziała tego wprost. Denerwowała 
się, że nie mogę czegoś znaleźć, że znów nie mogę trafić do ja-
kiegoś miejsca, że się zgubiłam. Często wkurzała się, że czegoś 
nie ogarniam.

Później już nie chciała spędzać ze mną tyle czasu. Nigdy nie 
zabrała mnie do siebie do domu, więc nie poznałam jej rodziny. 
Trzymała mnie z daleka od swoich znajomych. Już nie chciała 
jeździć ze mną na wypady w góry. Mówiła, że ma od tego swoich 
przyjaciół, z którymi może odpocząć. Raz wymusiłam na niej, 
żeby mnie ze sobą zabrała, ale wszystko skończyło się moją hi-
sterią. Kazała mi wracać do domu.

Na tych w yjazdach była też jej poprzednia dziewczyna, 
z którą nadal miała zajebistą relację. Widziałam o tym i czułam 
się trochę zagrożona. Że okażę się tą gorszą, mniej atrakcyj-
ną. Teraz wiem, że to był mój problem. Gdybym miała silne 

Do zobaczenia
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poczucie własnej wartości, to stwierdziłabym, że trudno. Jeśli 
kogoś pozna, to pozna, to jest jej wybór. Ale to nie znaczy, 
że ze mną jest coś nie tak. Ale wtedy naprawdę miałam coś 
takiego, że cały czas muszę zabiegać o jej uwagę, o to, żeby nie 
stać się dla niej nudną.

Mimo tych wszystkich trudnych sytuacji uważam, że to był 
mój najszczęśliwszy związek. Najbardziej pełny. Martyna da-
wała mi bardzo dużo od siebie. Owszem, to nie było idealne, ale 
spełniało większość moich potrzeb, które są dla mnie ważne 
podczas bycia z drugim człowiekiem. Do dzisiaj czasem za nią 
tęsknię. To był naprawdę fajny czas. Trudny, ale dobry.

Po naszym rozstaniu musiałam wyprowadzić się z Poznania, 
bo wszystko mi ją tam przypominało. Byłam totalnie rozjeba-
na. Myślę, że wyparłam dużo rzeczy z tego okresu. Pamiętam, 
że ponad miesiąc spędziłam u przyjaciół w Gnieźnie. Załatwiali 
mi prywatnie psychiatrów, żebym dostała zwolnienie z pra-
cy. Gdyby nie oni, to nie wiem, co by się wtedy ze mną stało. 
Zupełnie nie miałam kontroli nad tym, co robię. Brałam tab-
letki nasenne co dwie godziny. Nie chciałam się zabić, tylko 
chciałam ciągle spać. Nie przyszło mi do głowy, że to się kumu-
luje w organizmie. Nie patrzyłam na zegarek, nie wiedziałam, 
która jest godzina. Nic nie robiłam w domu.

Moja rodzina nie wiedziała, że nie chodzę do pracy. Kiedy 
nie odbierałam od nich telefonów, napisała do mnie Martyna. 
Zaniepokoili się i zadzwonili do niej. Byłam z nią kilka razy 
w domu rodzinnym, więc wiedzieli, że jesteśmy koleżankami. 
Nawet teraz pytają czasami, co tam u Martyny. Powiedziałam, 
że w yjecha ła do Niemiec, bo zna lazła tam lepszą pracę. 
I że urwał nam się kontakt.

Oni nie wiedzą o mojej orientacji. Podejrzewam, że moja 
ma ma mog łaby to nawet zaa kceptować. A le w ujek i ca ła 
reszta są takimi krypto homofobami. Niby są tacy otwarci, 
niby wszyscy mają w yższe w ykształcenie, ale między wier-
szami sł ychać, że traktują to jak zboczenie. Kocham moją 
rodzinę, a le nie mam potrzeby w puszczać jej w te rejony 
mojego życia. Zupełnie mi tu nie pasują. Nie czuję, żeby oni 
sami byli tym zainteresowani. Nikt nigdy nie zapytał, kim 
jest dla mnie Martyna.

Opowieści niewidomych kobiet
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Ogólnie nie odsłaniam się tak bardzo z moją orientacją. 
To wszystko zależy od towarzystwa. Czasami nie chce mi się 
tego tłumaczyć, bo szkoda czasu i energii. Z reguły mówię, że by-
łam w kilku związkach. Ale jeżeli ktoś jest otwarty na dyskusję, 
to mówię, że miałam różne doświadczenia. Bardzo bliscy znajo-
mi wiedzą. Ale po co mówić o tym wszystkim dokoła?

Coraz bardziej zastanawiam się nad wyjazdem za granicę, 
może do Niemiec. W tym kraju nie mogę czuć się w pełni bez-
piecznie i swobodnie. Jestem już tym zmęczona. Nie jestem 
bardzo zagorzałą patriotką, żeby siedzieć tutaj mimo wszystko, 
bo Polska jest najważniejsza. Wolałabym nie doczekać chwili, 
w której zrobi się tutaj bardzo źle. Nie chciałabym doświadczyć 
na własnej skórze tej nienawiści do osób homoseksualnych.

Teraz mam strasznie dziwny okres w życiu. Sama nie wiem, 
jak to ze mną jest, czego chcę, co czuję. Zastanawiam się, czy 
czasem nie jestem biseksualna. A może próbuję się oszukać, 
bo skoro już tyle razy nie wyszło mi z dziewczynami, to trzeba 
spróbować z mężczyznami. Ale to takie gdybanie. Tak napraw-
dę zupełnie nie wiem, o co mi chodzi. Mam straszny chaos. 
To jest trudne, bo przecież już ułożyłam sobie w głowie, że je-
stem homo. To mi pasuje, zaakceptowałam taką siebie. I teraz 
znowu coś się rozpierdala. Z jednej strony czuję, że chciała-
bym być z dziewczyną, ale z drugiej chciałabym mieć dziecko, 
więc prościej być z facetem i założyć z nim rodzinę. Muszę 
to sobie poukładać. Co jakiś czas mam taki rozpierdol, więc 
przyzwyczaiłam się do tego. Niczego nie ograniczam. To się 
samo okaże.

* * *

Bohaterka opowieści zdecydowała się na zachowanie anonimowości, 
a także poprosiła o zatuszowanie najbardziej charakterystycznych wąt-
ków jej historii.
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Beata – Zbyszek

Decyzję o kierunku studiów podjęłam już w podstawówce, 
w czwartej klasie. Miałam głębokie poczucie, że w przyszło-
ści będę zajmować się dziećmi, które potrzebują specjalnego 
wsparcia. W szkolnym internacie dzieci spały razem. Była 
tam jedna grupa, tak zwana specjalna, i dwie grupy w tak 
zwanej normie intelektualnej. Już wtedy Pan Bóg podsuwał 
mi te bardziej potrzebujące przedszkolaki. Pamiętam je po ko-
lei z imienia i nazwiska. Miałam duże kłopoty z zasypianiem, 
więc siostra, która z nimi spała, dawała mi różne zadania. 
Pozwalała roznosić bieliznę, ubrania. Każde dziecko miało 
obok łóżka swoje krzesełko, na którym składało się ubrania. 
Oprócz tego prosiła mnie, żebym chodziła z tymi słabszymi 
do toalety, w nocy czy wieczorami. Bardzo to lubiłam.

Po podstawówce w ośrodku przeniosłam się do prywatnego li-
ceum dla widzących dziewcząt. Mieszkałam w internacie. To było 
pod Radomiem, więc miałam stamtąd dużo bliżej do domu. 
W trzeciej klasie zdecydowałam się na dobre wrócić do Kielc i do-
kończyć naukę w zwykłym liceum. Trafiłam do szkoły, w której 
wcześniej uczyło się już kilkoro niewidomych. Wybrałam ją ce-
lowo. Poza tym była blisko mojego domu. Traktowali mnie tam 
w porządku. Po maturze od razu rozpoczęłam studia. Nie zmie-
niłam planów z dzieciństwa – poszłam na pedagogikę specjalną.
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Choć przez cały pobyt w ośrodku tęskniłam za rodzica-
mi i rodzeństwem, po powrocie nie w ytrzymałam w domu 
zbyt długo. Wyprowadziłam się na pierwszym roku studiów. 
Na własnych warunkach. Wzięłam dwa kubki, dwa talerze, dwie 
łyżki i wyszłam. Okazało się, że to miejsce wcale nie jest takim 
domem, jaki chciałabym mieć. To były bardzo ciężkie czasy 
przełomu. Dzisiaj mówi się o biedzie, ale to, co było na początku 
lat dziewięćdziesiątych, to była prawdziwa bieda. Jak nie miało 
się na chleb, to szło się do parafii. Ale i tam często nic nie było, 
bo ludzie nie mieli tyle pieniędzy, żeby wspomagać biednych. 
Moja rodzina bardzo tego doświadczyła, rodzice pracowali 
w spółdzielni inwalidów przez lata. Kiedy spółdzielnie zaczę-
ły się sypać, to niemal z dnia na dzień stracili zatrudnienie. 
A pamiętaj, że mieli na utrzymaniu troje dzieci. Musieliśmy 
wszyscy wyżyć z dwóch rent dla niepełnosprawnych, z których 
ojciec coś tam jeszcze przepijał.

W klasie maturalnej poznałam mojego obecnego męża. Trochę 
śpiewałam, miałam taki artystyczny epizod. Potrzebowałam 
akompaniatora. Tak się poznaliśmy. To moja pierwsza i – mam 
nadzieję – ostatnia miłość. To była osoba, która mnie rozumia-
ła, była spokojna, nie podnosiła głosu. Spotkaliśmy się na ja-
kimś polu, mieliśmy wspólne sprawy i tematy.

Stawaliśmy się sobie coraz bliżsi, dlatego bardzo chciałam za-
legalizować nasz związek. Tak po prostu należało zrobić i tak się 
stało. Po półtora roku wzięliśmy ślub. Miałam wtedy niecałe 22 
lata. Nie chciałam czekać do końca studiów. Po co? Wiedziałam 
też, że jak małżeństwo, to i rodzicielstwo. Naturalna kolej-
ność. Nie widziałam powodu, żeby czekać z tym na cokolwiek. 
Wiedziałam, że jeśli będę żoną, to będę i matką. Nie przyszło 
mi do głowy, że studia mają mi w tym jakkolwiek przeszkodzić.

Nie myślałam o dziedziczności siatkówczaka. Sama odzie-
dziczyłam tę chorobę po mamie. Kiedy miałam rok, byłam już 
niewidoma. Najpierw było jedno oko, a po siedmiu miesiącach 
drugie. Moi rodzice byli niewidomi. Mama zupełnie, ojciec trosz-
kę widział. Dla rodziców to była wielka tragedia. Oni prawdo - 
podobnie nie wiedzieli, że choroba mamy jest dziedziczna. 
To była końcówka lat 70. Moja siostra też urodziła się z siatków-
czakiem, ale jej udało się uratować jedno oko.
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Siatkówczak nie sprowadza się jedynie do tego, że się nie 
widzi. To jest obciążenie na całe życie. I też zagrożenie wielo-
ma innymi nowotworami. To jest trochę takie życie na bombie. 
U mnie siatkówczak nie odezwał się w inny sposób. Jeszcze nie. 
Czuję, że to może się zdarzyć. Moja mama jeszcze dwa razy cho-
rowała na raka. Trzeba być dobrej myśli. Ona miała inny styl 
życia, więcej stresu. Sama nie mam go mało, ale sobie radzę.

Wiedziałam o tym wszystkim, ale to w żaden sposób nie ha-
mowało moich planów. Brałam pod uwagę, że dziecko może być 
niewidome. Ale byłam o tyle w lepszej sytuacji niż moi rodzi-
ce, że miałam tę wiedzę. Moje dziecko nie czekałoby pół roku 
na diagnozę. Wiedziałabym, co robić.

Zbyszek urodził się z zespołem Downa. Wiedziałam, czym jest 
zespół Downa, bo przerabialiśmy takie tematy na studiach. 
Na tej podstawie miałam jakiś plan. Zakładałam, że on pójdzie 
do szkoły specjalnej, a ja do pracy. To wszystko potoczyło się 
jednak inaczej. Okazało się, że ten zespół Downa bardzo mocno 
ogranicza go fizycznie, bardzo utrudnia chodzenie. Z tego po-
wodu nie może iść do takiej zwykłej szkoły specjalnej. Okazało 
się też, że nie mówi. Ta mowa nie rozwijała się z jakiegoś po-
wodu. I nie rozwinęła się do dziś. Trzeba było szukać innego 
rozwiązania. Zawsze mówiłam, że miałam plan na Maćka 
z „Klanu”, a mam Rain Mana.

Początki były trudne. Kiedy miał trzy lata, nadal był bardzo 
maleńkim dzieckiem, rozwojowo na etapie niemowlęcia. Takie 
też miał potrzeby. Przez pierwszy okres po prostu pozwalałam 
mu się wykrzyczeć. Czasami mnie pogryzł. Wiedziałam, że je-
żeli w takich sytuacjach będę reagowała w negatywny albo ner-
wowy sposób, to nie zbudujemy domu. Takie podejście pomału 
działało. Bezwarunkowa akceptacja jego wszystkich zachowań, 
łącznie z pogryzieniem łóżeczka i rzucaniem klockami. On się 
po prostu nie umiał inaczej bawić. Powoli jako tako zaczęło się 
wszystko budować od początku.

Dek laruję się ja ko osoba w ierząca i dzisiaj już w iem, 
że w życiu nie ma przypadków. Po prostu od dzieciństwa byłam 
prowadzona do takiego rodzicielstwa, jakie zostało mi dane. 
Jestem o tym absolutnie przekonana. Zawsze były jakieś dzie-
ci, którymi chciałam się opiekować. A jeśli akurat nie miałam 
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żadnego pod ręką, to znajdowałam w innych grupach inter-
natowych czy gdziekolwiek indziej. To były nierzadko dzieci 
niemówiące albo niesłyszące. Nie wiem, skąd mi się to brało. 
Z Nieba po prostu.

Zbyszek nie jest naszym biologicznym dzieckiem. Od razu 
po ślubie zaczęliśmy starać się o potomstwo. Ale mijał jeden  
miesiąc, drugi, trzeci, czwarty i nic się nie wydarzało. Zupełnie 
nie wiadomo, z jakiego powodu. Kolejny miesiąc za miesią-
cem. Nic. Dlatego zaczęliśmy szukać innej drogi. Okazało się 
jednak, że proces adopcyjny jest dla nas nie do przejścia. Nikt 
nie chciał z nami o tym rozmawiać. Nikt w tym kraju nie wy-
obraża sobie niewidomych kandydatów na rodziców adopcyj-
nych. I koniec rozmowy.

Pewnego dnia zdarzyło się coś, co zupełnie odmieniło na-
sze losy. Na studiach mieliśmy akurat zajęcia z resocjalizacji, 
w ramach których poszliśmy do domu dziecka na tak zwaną 
hospitację. Nie chciałam tam iść, ale z jakiegoś powodu po-
szłam. Na miejscu dziewczyny rozbiegły się do tych wszystkich 
wózków, a ja stałam na środku jak sierota. To był dla mnie zu-
pełnie obcy teren, nie wiedziałam, gdzie, co i jak. W pewnym 
momencie pan od resocjalizacji wziął mnie za rękę i powiedział: 
„Zobacz, tu jest taki mały krasnoludek”. Krasnoludek siedział 
sobie w wózku, bawił się grzechotką. Był jednym z tych dzieci, 
które nie reagowały krzykiem na mój dotyk. Dowiedziałam się, 
że ma na imię Zbyszek.

To dziecko zapadło mi w pamięć. Tego samego dnia powie-
działam mężowi, że chciałabym tam wrócić i dopytać o tego 
chłopca. Trzy dni później weszłam do gabinetu pani kierownik 
i zapytałam, czy są jakieś dzieci do adopcji. Odpowiedziała, 
że nie ma żadnych wolnych dzieci. Niektóre są w procesie 
adopcyjnym, inne mają nieuregulowane prawa rodzicielskie. 
„– A Zbyszek? – Ale wiesz, Zbyszek ma zespół Downa...”. On był 
bardzo mały. W tamtym momencie nie byłam w stanie wyczuć 
tego dotykiem. Kiedy to usłyszałam, zrobiło mi się trochę sła-
bo. Ale jednocześnie głupio mi było powiedzieć: „Aha, to dzię-
kuję, do widzenia”. Nie chciałam wycofać się w taki sposób. 
Byłam naprawdę zdeterminowana. Nie w yobrażałam sobie 
życia w małżeństwie bez dziecka.
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I tak to się zaczęło. Tylnymi drzwiami weszliśmy do systemu 
adop cyjnego, ponieważ uparliśmy się, że chcemy go stamtąd 
wyciągnąć. Rozpoczął się bardzo długi, żmudny i wyczerpujący 
proces. Poza kilkoma osobami, które nam kibicowały, wszyscy 
byli przeciw. Ale i tak przetrwaliśmy ponad roczny proces wal-
ki o Zbyszka. Zabraliśmy go do domu w jego trzecie urodziny. 
Poznałam go, kiedy miał rok i 10 miesięcy.

W sądzie mieliśmy bardzo poważne kłopoty, ponieważ pani 
sędzia stwierdziła, że nie ma obowiązku wiedzieć, co to jest 
zespół Downa, ani jak żyją osoby niewidome. I to my mieliśmy 
jej udowodnić, że u nas dziecku nie stanie się żadna krzywda. 
Bardzo nas przeczołgano. Ale jakoś się udało.

Ostatecznie pomogli nam biegli. Jednym z nich był taki 
starszy pan psycholog, który powiedział, że to jest jedyna 
szansa na dom dla tego dziecka. Nie będzie miał innej. I rze-
czywiście sąd wydał nam Zbyszka. Ale później przez kolejne 
dwa lata mieliśmy kuratora. Na początku co drugi dzień, nawet 
w święta. Z racji kierunku studiów funkcjonowałam trochę 
w środowisku pedagogiczno-kuratorskim, więc mieliśmy aku-
rat znajomego kuratora, o czym sędzia nie wiedziała. I on nam 
dopiero potem powiedział, że miał nakaz, żeby zaglądać nam 
do lodówki. Nigdy tego nie zrobił.

Sędzi wydawało się pewnie, że kurator daje zbyt pozytyw-
ne opinie na nasz temat, więc nagle któregoś dnia w ysłała 
do nas inną osobę. Ja nie byłam za przeproszeniem głupia. 
Wiedziałam, że kuratorzy mają swoje rejony. Wiedziałam też, 
że ta babka, która do nas przyszła, nie pracuje w tej okolicy. 
Okazało się, że pani sędzia prywatnie poprosiła ją o tę wizytę. 
Takie rzeczy nie powinny były się wydarzać. Mam wrażenie, 
że ostatnią rzeczą, na której zależało sędzi, było dobro dziecka. 
Najbardziej zależało jej na tym, żeby chronić siebie w razie cze-
go. Jednocześnie ona nie miała żadnej wiedzy w tym temacie, 
ani też potrzeby, aby ją zdobyć. Sama nie potrafiła doprecyzo-
wać, co dokładnie miałoby się stać dziecku w naszym domu.

Jej pytania podczas rozpraw były dla mnie upokarzają-
ce. Na przykład: „Skąd pani wie, że ziemniaki się gotują?”. 
W tamtym okresie miałam takie momenty, w których nie chcia-
ło mi się wstawać z łóżka. Myśmy dość szybko przeszli przez 
ośrodek adopcyjny. Powiedziano nam, że kiedy złożymy wnio-
ski do sądu, to w takich sytuacjach sąd wydaje dziecko przed 
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sprawą. Byłam przekonana, że u nas będzie tak samo. Myśmy 
już mieli łóżeczko pościelone, pampersy na półce, wszystkie 
kosmetyki pod ręką, ubranka poskładane. Poszliśmy do sądu 
i nagle okazało się, że w naszym przypadku zdecydowano ina-
czej. Przez cały rok nosiliśmy to łóżeczko w tę i z powrotem, 
jeździliśmy do dziecka dwa razy dziennie, budowaliśmy z nim 
tę więź i znów musieliśmy je opuszczać.

Nie złamaliśmy się. A przecież mogliśmy. Bardzo chciałam 
mieć dziecko. Mężczyźni mają trochę inne motywacje niż kobie-
ty. One pewnie jakoś się uzupełniają. Mój mąż podchodził do tego 
z większym spokojem. Chciał dobrze dla mnie. Mężczyzna jest 
w stanie przeżyć życie bez dziecka. A kobieta na ogół nie.

To wszystko na wiele lat odebrało nam radość z rodziciel-
stwa. Byliśmy cały czas sprawdzani i pilnowani. Bardzo źle 
potraktowano nas prawie na każdym etapie tego procesu. W są-
dzie powołano biegłych, za których kazano nam zapłacić. Nie 
odstąpiono od tych kosztów. A myśmy nie śmieli pisnąć, bo za-
łożyliśmy, że gdy tylko poprosimy o jakiekolwiek ulgi, to ktoś 
nam zarzuci, że nie będziemy mieli z czego zaopiekować się 
dzieckiem. To było bardzo trudne.

Wiem, że Zbyszek pochodzi z wielodzietnej rodziny. Tam była 
duża bieda. I alkoholizm. Bardziej bezradność niż psychopa-
tologia. Miał być skierowany do domu dziecka aż do momentu, 
kiedy w jego rodzinie poprawią się warunki. Ale ponieważ 
wymagał operacji serca, instytucja wystąpiła o pozbawienie 
ich praw rodzicielskich. Rodzice się zgodzili. Według mnie za-
chowali się rozsądnie, bo inaczej byłby problem z operacją. On 
dosyć długo był w domu dziecka. Gdyby nie był w procesie adop-
cyjnym, to poszedłby do domu opieki, a stamtąd bardzo trudno 
byłoby go wyciągnąć.

W pewnym momencie ośrodek zwrócił się o alimenty od bio-
logicznych rodziców. Myśmy szybciutko ucięli ten temat. Po 13 
latach od umieszczenia go u nas jakaś instytucja wymyśliła, 
że ci biedni rodzice powinni alimentować dziecko. Uważam, 
że to było pogwałcenie ich praw. To musi być bardzo trudne, 
kiedy z takich powodów nie można w ychow y wać swojego 
dziecka. Podejrzewam, że nie ma matki, która się nad tym nie 
zastanawia, nie pamięta o jego urodzinach, imieninach. Myślę 
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o tych rodzicach z dużym szacunkiem i empatią. To musiała 
być dla nich trudna decyzja. To, że pozwolili sobie odebrać pra-
wa rodzicielskie i potem nie upominali się o nie, jest dla mnie 
pewnym rodzajem bohaterstwa. Dali mu szansę na nowy dom. 
Na tyle, na ile mogli i potrafili to zrobić.

Nigdy nie miałam potrzeby ich poznawać, nawiązy wać 
z nimi kontaktu. Do czego mi to potrzebne? My zawsze byliśmy 
dla Zbyszka jedyną rodziną. On nie ma świadomości żadnej in-
nej rodziny. I tak jest dobrze.

Po przeprowadzce do nas Zbyszek miał wielogodzinne napa-
dy krzyku, płaczu. Jakby na nowo się narodził. Przecież on 
był zamknięty przez trzy pierwsze lata życia. Najpierw kilka 
miesięcy w szpitalu, a potem w domu dziecka. To było jak ży-
cie w jakimś getcie, w więzieniu niemalże, w którym nagle się 
pojawiłam. Najpewniej był przekonany, że przyszłam pobawić 
się z nim przez chwilę. Pewnego dnia rozebrałam go, ubrałam 
i po prostu stamtąd zabrałam. W tamtym momencie wcale nie 
czuł się z tym dobrze.

Początkowo Zbyszek był nie do okiełznania. Chodził i wspi-
nał się po meblach, uciekał. Podobnie na ulicy. Był bardzo po-
budliwym dzieckiem, nie umiał usiedzieć przez minutę. Raz 
pojechałam z nim do Lasek na wakacje. Miał wtedy siedem lat. 
Akurat był tam jakiś remont, wymieniali okna w jednym z bu-
dynków. On chodził po placu zabaw, od jednej drabinki do dru-
giej. Ale już trzecia okazała się drabiną budowlaną, na którą 
wszedł bez żadnych oporów. Byłam wtedy z przewodniczką, 
która od razu ruszyła w jego stronę. Im szybciej biegła, tym on 
szybciej się wspinał. Był już na wysokości pierwszego piętra. 
Robotnik, który pracował na dachu, pomógł mu wejść do końca. 
Cyrk na cały ośrodek. Jak mi go sprowadzili z powrotem, to cała 
się spłakałam. To był jeden z tych momentów, w którym pomy-
ślałam, jaką rację mieli ci, którzy mówili, że sobie nie poradzę.

Właśnie wtedy postanowiłam sobie, że wypracuję z nim 
bezwzględne posłuszeństwo, które ma służyć tylko i wyłącznie 
jego bezpieczeństwu. I jakoś mi się udało. Do dzisiaj jest tak, 
że w momencie, w którym puszczam jego rękę, tracę nad nim 
kontrolę. On jest w zasadzie bezdźwięczny, więc nie mogę sobie 
na to pozwolić.
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U Zbyszka nie rozwinęła się mowa. To jest kwestia zaniedba-
nia różnych aspektów jego zdrowia we wczesnym dzieciń-
stwie. Gdyby dostawał leki na tarczycę od szóstego miesiąca 
życia, a nie od szóstego roku, to byłoby inaczej. Ale już trud-
no, jest jak jest.

On komunikuje się ze mną inaczej, a z otoczeniem inaczej. 
Najpewniej nie wie, że nie widzę. O tym jestem przekonana. 
Ale wie, że reaguję na dźwięki i dotyk. Równocześnie wie, 
że pan Przemek w szkole reaguje na gest. On to bardzo ładnie 
sobie poukładał. Jak jesteśmy w domu i potrzebuje pić, to stuka 
w kubek. A w szkole nie musi tego robić, więc tylko pokazuje 
na kubek. Zaczęło się od tego, że kiedy czegoś szukałam, on 
sam podawał mi to do ręki. Orientował się, że coś mi upadło 
i podnosił. Przypuszczam, że na początku to były elementy jego 
garderoby, ponieważ chciał, żebym pomogła mu się ubrać. I do-
brze, warto dbać o zaspokajanie swoich potrzeb.

Zbyszek uczy się przez doświadczenie. Zawsze znajdzie so-
bie taki kod, który będzie dla mnie zrozumiały. Jeśli ma brudną 
koszulkę albo chce się kąpać, to bierze mnie za rękę i podnosi 
nią swoje ubranie. To jest znak, że chce iść do wanny czy do ła-
zienki. Jak chce pić, to stuka w kubeczek. Jeśli nie ma kubecz-
ka, to idzie do kuchni i go szuka. Bardzo długo trwało, zanim 
wypracowaliśmy sobie taki język, ale on z reguły szybko się  
nie frustruje.

Kiedy mówię, żeby coś zrobił, i on to robi, to wiem, że mnie 
rozumie. Nigdy nie miałam takiego specjalnego planu, jak 
budować z nim komunikację. Przeszłam przez wszystkie 
nowoczesne formy komunikacji z osobami upośledzonymi 
i żaden z nich nie był dla nas dobry. Wszystkie były dedyko-
wane widzącemu rodzicowi i widzącemu dziecku. Są różne 
formy komunikacji na piktogramach. Jest program Mówik, 
który działa na tablecie. Tylko żeby się skomunikować, trzeba 
znaleźć w domu to urządzenie, otworzyć, nacisnąć. Zbyszek 
dostał je do ręki dosyć późno. Gdyby uczył się tego od małego, 
być może to stałoby się jego naturalną formą komunikacji. On 
umie tego używać, ale nie ma takiego odruchu. Ja też nie mam 
parcia, żeby na siłę mu ten odruch wyrabiać. Może robię źle. 
Nie wiem.

Do zobaczenia
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Zbyszek miał bardzo uszkodzony aparat ruchu. Przez wiele 
lat jeździ ł na wózku. W pew nym momencie zaczęło mnie 
to bardzo frustrować. K iedy mój mąż był w domu, nie było 
spraw y. Szliśmy we trójkę na spacer z wózkiem. Ale potem 
mąż zaczą ł tracić wzrok, a następnie zmienił y mu się go-
dziny pracy. Okazało się, że popołudniami byłam po prostu 
uwięziona w domu. Zbyszek wracał ze szkoły i nie mogliśmy 
nigdzie wyjść.

Wtedy pomyślałam, że nauczę go chodzić o kulach. Robiłam 
to stopniowo i konsekwentnie, ze wsparciem pani z ośrodka. 
Zaczął chodzić o kulach, ale tę uszkodzoną nogę miał przy-
kurczoną pod kolanem, cały czas zgiętą. To bardzo utrudniało 
mu poruszanie. W 2019 roku przeszedł operację, która miała 
za zadanie wyprostować tę nogę w kolanie i ułatwić mu cho-
dzenie. Okazało się, że dostał ciężkiego zakażenia, trzeba 
było robić drugą operację. Nikt nie był w stanie przewidzieć 
tych powikłań. Na obecnym etapie musi chodzić w ortezie, 
ale dzięki temu porusza się bardzo stabilnie o dwóch kulach. 
Prawdopodobnie będzie musiał przejść jeszcze jeden zabieg.

To nam naprawdę otworzyło świat. Już sam fakt, że wy-
chodzimy z domu we dwoje, bez pomocy osób sprawnych, jest 
dla mnie po prostu cudem. Za każdym razem, jak idę z nim 
na spacer i cali wracamy do domu, niejednokrotnie załatwiając 
w tym czasie jakieś sprawy, traktuję to jak cud. Nie spodziewa-
łam się, że dojdziemy do takiego momentu. Dzisiaj on nie tylko 
chodzi, ale też ogarnia to intelektualnie. Siedzi na przystanku, 
siedzi w autobusie, współpracuje ze mną. Wyobraź to sobie 
tak na chłodno: ja nie widzę nic, nawet światła, on nie mówi, 
ma problem z poruszaniem i jest niepełnosprawny intelektu-
alnie w znacznym stopniu. Wyobraź sobie taki duet w mieście. 
Nie na łące, tylko w wojewódzkim mieście. Jak biorę to na logi-
kę, to dla mnie takie bezpieczne i spokojne wyjście jest za każ-
dym razem wielkim wydarzeniem.

Kiedy jesteśmy razem na zewnątrz, to paradoksalnie po-
trzebuję mniej pomocy. On mi realnie pomaga. Nie wprowadzi 
mnie na słup, widzi, gdzie są pasy, gdzie schody. W jakimś sen-
sie jest dla mnie przewodnikiem. Mnie łatwiej się z nim chodzi 
niż bez niego. Ale i tak zawsze chodzimy tylko takimi trasami, 
które wcześniej poznałam samodzielnie. Nie mogę kazać mu 
iść w nowe miejsca. To już by była brawura.

Opowieści niewidomych kobiet
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Bez względu na to, co świat o tym myśli, biorę to moje ka-
lekie dziecko, biorę laskę i idę. Wchodzę, gdzie mi się podoba. 
To ludzie muszą się zmierzyć z tą sytuacją. Co – wygonią mnie? 
Ochronę wezwą? Jakoś się muszą odnaleźć. Należy ludzi nieja-
ko zmuszać do tego, żeby wyszli ze swojej strefy komfortu i we-
szli z nami w interakcję. Wystarczy tak zrobić raz, drugi, trzeci 
i potem to już normalnieje.

K ielce są niewielkim miastem. Myślę, że ludzie już na-
uczyli się, żeby mnie i nas zostawić w spokoju. Jeśli ktoś pyta 
na ulicy o moje niewidzenie albo niepełnosprawność Zbyszka, 
to po prostu nie chcę o t y m rozmaw iać. Mów ię w prost, 
że to moja sprawa. Ludzie na ogół tłumaczą, że to z troski. Ale 
mnie taka troska nie jest potrzebna. Jak pani chce mi pomóc, 
to proszę następnym razem podać numer autobusu, o który 
pytam. Nieraz zdarzyło mi się usłyszeć pytanie, czy wiedzia-
łam w ciąży, że on ma zespół Downa albo dlaczego nic z tym 
nie zrobiłam. Ludzie posuwają się do takich impertynencji. Nie 
godzę się na to i nie będę temu ulegać. Nie przyjmuję do wiado-
mości, że ktoś mógł zachować się wobec mnie nie w porządku, 
bo nigdy nie miał do czynienia z ludźmi niewidomymi albo 
niepełnosprawnymi. To nie jest żaden argument. Można nie 
mieć wiedzy w kontakcie z lwem. W takiej sytuacji to jest jakieś 
usprawiedliwienie. Ale w kontakcie z drugim człowiekiem?

Zbyszkowi generalnie zawsze jest dobrze. Lubi życie, lubi mu-
zykę. Niewiele trzeba, żeby sprawić mu przyjemność czy ra-
dość. Wystarczy pójść z nim na frytki. Może chodzić codzienne 
w to samo miejsce. Cieszy się, że zje sobie te frytki i popatrzy 
na ludzi. I już. Nie trzeba mu organizować zagranicznych 
wycieczek, żeby był zadowolony. Dostanie colę i też się cieszy. 
Może nawet tak samo, jak ktoś inny z wystawnej kolacji.

Chcę, żeby miał komfortowe życie. Robię wszystko, żeby 
nie doświadczał przykrych i stresujących sytuacji. Sprawnemu 
dziecku dyskomfort jest potrzebny do rozwoju. Ale jemu nie 
jest. W życiu pojawia się wiele trudności, które są niezależne 
od naszej woli, na przykład to, że Zbyszek ma problemy z cho-
dzeniem. Nic z tym nie zrobię, choć bardzo się staram. Ale 
po co dokładać mu dyskomfort w innych sytuacjach? Dla niego 
to rzadko bywa konstruktywne doświadczenie.
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Staram się nie pokazywać mu drzwi, które są przed nim za-
mknięte. Właśnie po to, żeby nie cierpiał. Bardzo przeżył swoje 
unieruchomienie przy okazji operacji. Już wie, jak to jest nie mieć 
takiej podstawowej sprawności. Pani ortopeda powiedziała przy 
nim do mnie, że operacja się nie udała, bo on jest rozpuszczony, nie 
ćwiczy. Miała kiedyś pacjentkę z zespołem Downa i wtedy wszyst-
ko poszło dobrze, więc najwyraźniej to jego wina. Wyszliśmy 
z gabinetu i on się rozpłakał. Wiem, że rozumiał to wszystko. 
Nieważne, czy głową czy sercem. On czuje, kiedy ktoś źle go trak-
tuje. Ale czy czuje się inny? Chyba nie. Podejrzewam, że bierze 
świat w takim zakresie, w jakim jest mu to potrzebne. I tyle.

Bardzo długo kształtowało się w nim poczucie własności, 
ponieważ przez pierwsze dwa, trzy lata życia nie miał nic swo-
jego. Teraz jest z tym coraz lepiej. Chodzi ze swoim plecakiem 
do szkoły i z nim wraca. Już o tym pamięta. Choć jeszcze niedaw-
no zdarzyło się, że dziewczynka w busie wyciągnęła mu wszystko 
z plecaka i zabrała do domu. On się tym nie przejął, nie umiał się 
obronić. Kiedy zorientował się w domu, że plecak jest pusty, to był 
trochę zaskoczony. Ale co może z tym zrobić, jeśli nie mówi?

Zbyszek jest bardzo przywiązany do swojej smyczki. To taka 
zwyczajna zawieszka do kluczy czy telefonu. On z nią wstaje 
i zasypia. Nic do niej nie przypina, po prostu musi mieć ją za-
wsze przy sobie. Teraz ma taką z napisem „Wódka Żołądkowa 
Gorzka”. Jak kończy się zapas smyczek, to piszę na fejsie, żeby 
ludzie przysłali nowe. Smyczka musi spełniać pewne para-
metry, być odpowiednio szeroka, mieć plastikową klamerkę 
i karabińczyk. Ale nie musi mieć konkretnego koloru ani napi-
su. Równie dobrze może być na niej napisane „Szczęść Boże”. 
Jemu to nie przeszkadza. Żeby go dobrze skonsolidować z nową 
smyczką, trzeba mu schować poprzednią.

Nie pamiętam, jak zaczęły się te smyczki. Nie wiem, kto 
dał mu pierwszą. Tej rzeczy nie oddałby nikomu. Oprócz tego 
podzieli się z innymi swoją ostatnią koszulą. Po prostu nie 
ma problemu, jeśli ktoś bierze jego rzeczy. Specjaliści mówili 
mi, żeby nie dawać mu tych smyczek, żeby zabierać, bo w taki 
sposób się stymuluje. Że to takie dziwne, nietypowe, auty-
styczne. Zawsze odpowiadam, że jedni palą papierosy, a inni 
stymulują się smyczką. Czy wszystkich dorosłych wysyła się 
do specjalisty i każe oduczać się tego czy tamtego? Przecież 
wszyscy jesteśmy zbudowani z nawyków.



120

Nie wiem, jak Zbyszek kategoryzuje ludzi. Ale myślę, że lubi 
osoby, które są z nim w relacji, ale nie takiej nachalnej. Dlatego 
zawsze mówię, żeby nie zmuszać go do tak zwanej zabawy 
z dziećmi. Ani nie zmuszać dzieci do zabawy z nim. On tego 
nie potrzebuje. Jeśli chce, to sam podejdzie. Uważam, że nie 
ma obowiązku nawiązywania kontaktu z otoczeniem. Inicjuje 
kontakt z osobami, które zna i z którymi czuje się dobrze. 
Bardzo nie lubi hałasu. Generalnie jest ciekawy, ale ma dużą 
nadwrażliwość na różne bodźce. To na pewno utrudnia mu 
funkcjonowanie.

Gdy wychodziliśmy gdzieś z mężem, nigdy nie zostawia-
liśmy go w domu z opiekunką. Wszędzie go ciągaliśmy. Jeśli 
szliśmy na koncert czy wieczór poetycki, to szedł z nami. 
Jak był mniejszy, to brało się go po prostu w dziecięcy wózek. 
Gdzie my, tam i on. Zdarzało się, że płakał. Wtedy wychodzili-
śmy na zewnątrz, czekaliśmy, aż się uspokoi. Nie wracaliśmy 
do domu, nie zamykaliśmy się. Widzę, że pomalutku, poma-
lutku to przynosi efekty. Jego nadwrażliwość nie zniknęła, ale 
na pewno się zmniejszyła. Zaczęła przeważać w nim ciekawość 
świata. Stopniowo się otwiera. Już sam daje znać, że chce 
gdzieś zostać. Siedzi z zatkanymi uszami, ale nie ucieka. Wie, 
z czym musi się zmierzyć, gdzie są jego słabe punkty.

Bardzo bym chciała doprowadzić go do takiego stanu, żeby 
bez ortezy chodził tak, jak teraz w ortezie. Nauczyliśmy go 
we współpracy z ośrodkiem posługiwać się pieczątką i parafką. 
Marzy mi się, żeby ktoś go nauczył robić zdjęcia. Z jakiegoś po-
wodu, którego nie umiem wyjaśnić, wydaje mi się, że to może 
być dla niego fajne. Tak mi przyszło do głowy. Na razie jeszcze 
przez cztery lata będzie chodził do szkoły, a potem – mam 
nadzieję – zostanie w tym ośrodku. Może powstanie tam śro-
dowiskowy dom pomocy. On ma mieć dobrze w życiu, ma być 
szczęśliwy. To jest moje jedyne zadanie.

Przez wiele lat nie myślałam o tym, co będzie ze Zbyszkiem, 
kiedy odejdę z tego świata. Nie mam na to wpływu, nie jestem 
w stanie nic zrobić. Uważam, że każdy ma swoje życie do prze-
życia. Moim obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby jemu było 
teraz dobrze. Nie wiem, kiedy to się skończy. Zadręczanie się 
tym nic mi nie pomoże, a jemu nie poprawi komfortu życia.
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Po studiach właściwie nie pracowałam zawodowo. Przy goto-
wałam kilkoro dzieci niepełnosprawnych do pójścia do szkoły 
integracyjnej. Opieka nad Zbyszkiem oraz prowadzenie domu 
zaczęło wymagać ode mnie tyle uwagi, że po prostu musiałam 
z tego zrezygnować. Wyszłam za mąż i to jest dla mnie prio-
rytet. Żeby ten dom wyglądał tak, jak wygląda, muszę włożyć 
w to duży wysiłek. My nie mamy żadnego wsparcia, ani z opieki 
społecznej, ani od rodziny. Mam znajomych, których mogę po-
prosić o kupienie mi czegoś przy okazji albo pojechanie ze mną 
na zakupy. To się zdarza.

Bardzo bronię się przed wejściem w system opieki społecz-
nej. Póki mogę, nie korzystam z takich rozwiązań. Publiczne 
usługi opiekuńcze w tym mieście są na poziomie minus jeden. 
Mnie to nie odpowiada. Moja mama z nich korzystała. Ludzie 
schorowani, niewidomi, samotni nie mają większego wyjścia. 
Dlaczego tak krytycznie to oceniam? Po pierwsze, te usługi 
są świadczone przez osoby bardzo słabo przeszkolone. A jeżeli 
już mają jakieś umiejętności, to jedynie w zakresie takich pod-
stawowych czynności opiekuńczych. Po drugie, ja nie potrze-
buję opieki. Potrzebuję kogoś z dobrym wzrokiem, kto będzie 
chciał pójść ze mną w różne miejsca i pomóc mi w urzędzie czy 
banku. Te usługi świadczą często emerytki, które już nie mają 
siły tak chodzić. Są też bardzo nisko opłacane.

Ludzie często zakładają, że mamy w domu kogoś do pomocy. 
Że mamy opiekę zewnętrzną. To zwalnia ich z odpowiedzial-
ności. Idziemy do urzędu i słyszymy: „– To nie może ktoś pani 
wypełnić tego wniosku? – Ktoś, czyli kto? – Dlaczego nie macie 
państwo notarialnego pełnomocnika?”. Jakbym powiedziała, 
że codziennie przychodzi do nas pani Marysia na siedem godzin 
i robi za nas to czy tamto, to ludzie mieliby spokojne sumienie. 
Okej, była pani niewidoma z niepełnosprawnym dzieckiem, ale 
ma opiekę. I wszyscy mają spokój.

Nauczyłam się, że do pewnych miejsc chodzę sama. Mój 
mąż widzi naprawdę bardzo niewiele. Ale kiedy idziemy gdzieś 
razem, to ludzie czują się zwolnieni z odpowiedzialności. Dla 
nich człowiek jest albo widzący, albo niewidomy. I Zygmunt 
jest często traktowany właśnie jako widzący. A jeśli idę sama, 
to podchodzę do jakiegokolwiek okienka i proszę, żeby ktoś 
z pracowników zaprowadził mnie na piąte piętro, pod po-
kój 508. I koniec.
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Nie chcę, żeby ktoś zostawał ze Zbyszkiem pod moją nieobec-
ność. Nie ma takiej potrzeby. Bardzo pilnuję, żeby wszystkie 
jego prawa były szanowane. Ludziom naprawdę trudno jest 
zrozumieć, że nawet jeśli on nie mówi i jest ograniczony umy-
słowo, to i tak nie można mu niczego narzucać. Oczywiście, tak 
byłoby prościej, ale ja tego nie chcę. Nie po to pracowałam tyle 
lat na rozwój Zbyszka, żeby ktoś to zepsuł.

Jak jest wszystko dobrze, on nie choruje i nie mamy żadnych 
operacji czy zabiegów, to między godziną 7 a 14 jest w ośrod-
ku. Wtedy mogę pozałatwiać swoje rzeczy, wyjść gdzieś sama, 
zorganizować obiad. Po powrocie mogę wziąć laskę, on kule, 
i możemy jeszcze iść sami na lody. Rzadko zostawiam go sa-
mego w domu. Mogę wyjść na pół godziny do sklepu i nic się nie 
stanie. Mogłabym pewnie nawet na cztery godziny i wszystko 
byłoby w porządku. Ale tego nie robię. Mam poczucie, że gdy-
bym nie umiała mówić i ktoś zostawiłby mnie samą w domu, 
to byłby to dla mnie duży stres. Na przykład gdyby zadzwonił 
domofon czy coś takiego. Dlatego tego unikam. Jeśli idę do skle-
pu i on nie chce, to zostaje. Ale na ogół chce.

Nie czuję się nieszczęśliwa. W trakcie procesu adopcyj-
nego miałam takie momenty, kiedy już nie wiedziałam, czy 
to udźwignę. Czy lepiej do tego dziecka chodzić czy zostawić 
je w spokoju i nie dawać mu nadziei na inne życie? Teraz mar-
twią mnie już zupełnie inne rzeczy. Stan jego zdrowia. Trzeba 
podejmować z lekarzami decyzje o kolejnych zabiegach. Nigdy 
nie wiesz, jak to się skończy. Bierzesz za człowieka odpowie-
dzialność. Inaczej decyduje się o samym sobie, o swoim włas-
nym zdrowiu, a inaczej względem drugiego człowieka, który 
ma ograniczone możliwości w tym względzie.

Nie myślę o tym w ten sposób, że poświęciłam całe życie 
dla Zbyszka. Powiedziałabym raczej, że oddałam mu siebie. 
Poświęcenie to nie jest dobre słowo. Ale rzeczywiście odda-
łam domowi całe życie. Dziecku i mężowi. Zdaję sobie sprawę 
ze swoich możliwości intelektualnych i cały czas mam ochotę 
studiować. Jeśli się nie uda, to trudno. Nie mogę teraz zawrócić 
z tej drogi. Nie ma mnie kto zastąpić. Nie chcę robić sobie przy-
jemności kosztem męża, który musiałby zwolnić się z pracy, 
żebym mogła podjąć studia. To już nie ten czas w życiu. Tak się 
nie robi.



123

Mój mąż był dojrzałym człowiekiem, kiedy braliśmy ślub. Nie 
miał dwudziestu lat. Jest ode mnie sporo starszy. Mówiąc ko-
lokwialnie, nie po to brał sobie młodą żonę, żeby się zajmować 
cudzym, kalekim dzieckiem. Taka jest prawda. A jednak to zro-
bił. I nigdy się z tego nie wycofał. Myślę, że nie był do końca 
świadomy, co nas czeka. I to go uratowało. My raczej nie roz-
trząsamy i nie dyskutujemy tych kwestii. To opiera się bardziej 
na takim milczącym zaufaniu i akceptacji tej sytuacji.

Zbyszek i Zygmunt mają swoją więź. Ona ma inny charak-
ter. Nie chodzi o to, że jest słabsza czy silniejsza. Ja jestem za-
wsze w domu, a mój mąż jest często w pracy. Obecnie pracuje 
popołudniami w tygodniu, w weekendy też. Zygmunt rytual-
nie zaprowadza Zbyszka do busa do szkoły i potem odbiera go 
z busa. Robi śniadania w sobotnie poranki. To są takie rytuały, 
które istnieją u nas od zawsze. To działa dobrze.

Ktoś z nas musi pracować. To jest nie do przeskoczenia. 
Ponieważ oni często się mijają, nie mają w yrobionych tylu 
kanałów komunikacyjnych. Wiem, że Zygmuntowi jest bar-
dzo ciężko z tym niemówieniem Zbyszka. Myślę, że w relacji 
ojca i syna ta możliwość porozmawiania się jest bardzo waż-
na. Dla mnie to nie jest taki problem, bo kobieta ma w natu-
rze to, że kocha swoje dziecko bezwarunkowo. Szczęśliwie 
Zbyszek robi się coraz bardziej elastyczny, potrafi dogadać 
się z nami obojgiem. Nie ma takiego problemu, że nie mogę 
zostawić ich samych w domu. Chorowałam poważnie trzy 
lata temu. Musieli sobie poradzić, kiedy byłam w szpitalu. 
I sobie poradzili.

Co jest dla mnie najtrudniejsze w wychowywaniu niepełno-
sprawnego dziecka? Szarpanie się z systemem. Nic nie sprawia 
mi takiego kłopotu. Ani to, że muszę mu pomóc w toalecie czy 
przygotować nawet najprostsze jedzenie. Ani to, że nie mówi 
i jest niepełnosprawny intelektualnie. Przeszkadza mi, że mu-
szę o wszystko walczyć. Nie będzie dostawał od października 
500+ dla niepełnosprawnych, bo nie ma odpowiedniego wpisu 
w orzeczeniu. Muszę zawalczyć o ten wpis, iść do lekarza, coś 
wypełnić i wysłać. Orteza kosztuje 3500 zł, a my dostajemy 
na nią od państwa 500 zł. To są rzeczy, które nie zależą ode 
mnie. Na każdym kroku. Teraz nie przyjęli go na oddział 
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rehabilitacyjny, bo jest niesamodzielny. A mówi się w mediach, 
że osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym mają nie-
ograniczony dostęp do rehabilitacji.

Męczy mnie to szarpanie się o wszystko, te papiery, któ-
re trzeba w ypełniać. Teraz muszę organizować pieniądze 
od ludzi. Skoro dostał ortezę, która jest dla niego komforto-
wa, to od razu muszę dostać do niej specjalne buty za 800 zł, 
z czego 217 zł zapłaci NFZ. I tak w kółko. Czasami mam po-
czucie, że walczę o jego komfort, o samodzielność, o to, żeby 
żył w miarę jak każdy młody człowiek, po czym okazuje się, 
że to jest zwyczajnie śmieszne dla świata. Gdyby on był studen-
tem politechniki po wypadku, to byłoby inaczej. Ale ponieważ 
jest tylko młodym człowiekiem z zespołem Downa, to światu 
jest wszystko jedno, czy on chodzi czy siedzi.

Kiedy Zbyszek bardzo chorował w tym roku, to ludzie wpła-
cali pieniądze na zbiórkę na pomagam.pl. Bez tego wsparcia nie 
kupilibyśmy mu ortezy za 3500 zł. Pewnie nie miałby żadnej 
albo musielibyśmy wziąć kredyt. Po prostu nie mamy takich 
pieniędzy. Pomagają nam prywatne osoby, znajomi. Mieliśmy 
pomoc od Siostry Małgorzaty Chmielewskiej, Fundacji Chleb 
Życia. Generalnie nie obnoszę się z tym wszystkim i nie zwra-
cam się na każdym kroku o takie czy inne wsparcie. Wiele in-
stytucji po prostu o nas nie wie.

Teraz potrzebujemy więcej pieniędzy. W najbliższej przy-
szłości to się nie zmieni. Zbyszek jest cały czas w procesie le-
czenia. Potrzebne są sprzęty. Pewnie za kilka miesięcy znowu 
będziemy jechać na operację, a każdy wyjazd to dla nas 300, 
400 zł. Musimy wynająć samochód z kierowcą. I to jeszcze 
z kierowcą ogarniętym, który pomoże mi też jakoś na miejscu.

Generalnie nie umiem zorganizować sobie tego finansowe-
go wsparcia. Żeby zebrać pieniądze, trzeba by przedstawić na-
szą historię tak, jak ludzie chcieliby ją zobaczyć. Niekoniecznie 
tak, jak sama chcę być postrzegana. Niestety, dzisiaj albo od-
powiednio sprzedaje się swoją historię światu i ma się z tego 
realny zysk. Albo ma się pod górkę. Jestem słaba w marketingu.

Zależało ci na tym, aby czytelnicy nie od razu wiedzieli, że 
Zbyszek jest przez nas adoptowany. Ale w rzeczy wistości 
to wcale nie działa tak, że jeśli tylko ktoś dowiaduje się o tym 
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fakcie, to od razu zmienia się jego postawa i ocena sytuacji. 
Bardzo trudno jest uświadomić ludziom wartość osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną.

Z reguły o tym nie mówię. Kiedyś częściej się otwierałam 
i opowiadałam naszą historię. Ale bardzo często zdarzało się, 
że ludzie reagowali w taki sposób: To on jest adoptowany? Sami 
jesteście niepełnosprawni, po co żeście to sobie zrobili? Jeśli 
tak chcieliście, to tak macie. Macie trudno na własne życzenie. 
Do kogo macie pretensje? Kto w ogóle dał wam takie dziecko?

Stąd też biorą się moje opory przed zbieraniem pieniędzy 
dla Zbyszka. Właśnie przez to bardzo długo nie zakładaliśmy 
subkonta w żadnej fundacji. Byliśmy przekonani, że skoro tak 
sobie wybraliśmy, to nie możemy prosić ludzi o jakąkolwiek 
pomoc. Mój mąż do tej pory jest o tym przekonany. Zawsze 
powtarza, że na nas zarobi. Myśmy dostali wiele negatywnych 
sygnałów. Potem człowiek broni się już na zapas.

Ludzie są przekonani, że jako osoby niewidzące sami 
potrzebujemy ciągłej pomocy. Jeśli niewidome małżeństwo 
wzięło sobie z własnej woli kalekie dziecko, to niewiele osób im 
współczuje. On dzisiaj ma już 21 lat i ta informacja przestaje 
być istotna. Jakie to ma znaczenie dla świata? Dla ciebie ma. Ale 
dla wielu osób to jest dowód naszej nieodpowiedzialności.

* * *

Po lekturze rozdziału Beata napisała krótką aktualizację:

Zbyszek chodzi już bez kul, używając przy tym tylko aparatu ortopedycz-
nego. Operacja stopy przed nami, ale w dobie epidemii kto wie, kiedy 
to będzie? Izolujemy go, jak tylko się da. Ze swoimi chorobami współist-
niejącymi jest w grupie skazanych na ciężki przebieg albo nie wiadomo 
co jeszcze. Ratować w pierwszej kolejności go nie będą – co do tego nie 
mam złudzeń. Robimy, co w naszej mocy, żeby nic mu się nie przytrafiło 
i żeby lata naszej pracy nad jego socjalizacją i rehabilitacją nie poszły 
na marne z powodu tej izolacji.
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Ola – Nadprogramowe lata

Chciałabym opowiedzieć o rozwodzie. Nadal nie umiem mówić 
o tym bez emocji, tak zupełnie racjonalnie. Ale wiem, że trzeba 
to wypowiedzieć, bo jest wiele kobiet w podobnej sytuacji. One 
się wahają, boją się, nie wiedzą, że można. Nie wierzą, że so-
bie poradzą. Nie mówię tylko o osobach niepełnosprawnych, 
ale też o sprawnych, którym niczego nie brakuje. Jeśli kobieta 
ma pracę, jedno dziecko, to jeszcze nie ma tragedii. Ale ona się 
boi, bo mąż jej dziecko zabierze.

Jest wiele kobiet, które nie odchodzą od mężów, bo nie mają 
własnych pieniędzy albo własnego mieszkania. Takiego zaple-
cza. Boją się, że zostaną bez niczego. A jeśli pojawia się jeszcze 
niepełnosprawność, to boją się dużo bardziej. Mam znajomą 
na wózku, która mieszka u męża. On jej nieraz przyłożył. 
Ale ona nie odejdzie, bo nie ma gdzie. Rozmawiam z różny-
mi dziewczynami, które trwają w takich związkach. Zawsze 
pojawia się pytanie: Ale gdzie ja pójdę? Co zrobię? Przecież 
nie mam pracy. Jak sobie poradzę? I koło się zamyka. U mnie 
jest inaczej, bo mieszkanie jest kupione za moje pieniądze. 
Pracuję, zarabiam.

Moi znajomi dziwią się, że odeszłam. Jak ty sobie pora-
dzisz? Ale ja nie dam się poniżać. Znam swoją wartość. Koniec, 
kropka. Moje niewidzenie nie ma tutaj takiego znaczenia. Czy 



128

kobieta widzi, czy nie, nie ma sensu tkwić w takiej sytuacji. 
Na początku było jeszcze dobrze, miałam jego wsparcie. Można 
powiedzieć, że byłam zaślepiona miłością. Ale potem byliśmy 
coraz dalej od siebie. Każdy zaczął mieć swoje sprawy. Przez 
większość czasu nie było go w domu, mówił, że ciągle ma nad-
godziny. Ale ja umiem liczyć, nie jestem głupia. Potem okazało 
się, że chowa przede mną różne ważne listy. To wszystko uda-
wało się do pewnego momentu.

Niepełnosprawne kobiety zazwyczaj nie decydują się na tak 
radykalne kroki. On sam powiedział mi kiedyś, że i tak nie 
odejdę, bo sama sobie nie poradzę. Przecież nie widzę. Serio 
w to wierzył. I może to jest najgorsze, że przez tyle lat myślał 
o mnie w ten sposób. Myślał, że może robić wszystko, a ja nic 
nie powiem, bo jestem taka głupia i bezbronna. Ale trochę się 
przeliczył. Nie wiedział, na co mnie stać. Po prostu powiedzia-
łam dość. Koniec. Szybko poszło, bo na wszystko się zgodził. 
Nie walczył o dzieci. Cała czwórka została ze mną. On ich nie 
chce, nie interesuje się, nie spotyka się z nimi. Jakby próbował 
robić zamieszkanie z dziećmi, to łażenie po sądach trwałoby 
pewnie kilka lat.

Rozwiedliśmy się po 12 latach małżeństwa. Impulsem była 
jego zdrada. Nie przyznał się do niej, ale też nie zaprzeczał. 
Tylko że to wszystko sypało się już od dawna. Nie czułam się 
kochana, ale zakodowałam sobie w głowie, że tak powinno 
być i już. Że rodzina jest najważniejsza, a nie to, jak sama się 
czuję. Czasami intuicyjnie coś mi nie pasowało. Wiedziałam, 
że coś jest nie tak, ale nic z tym nie robiłam. Takie zaciemnie-
nie umysłu, przyzwyczajenie. Nie rozmawiałam o tym z ludź-
mi. Myślałam, że tylko u mnie nie jest fajnie. Ale teraz, jak 
zaczęłam się otwierać, nagle okazuje się, że takie rzeczy dzieją 
się w innych rodzinach. A czasem nawet gorsze. I nikt o tym nie 
mówi. Każdy coś ma.

Ktoś mi powiedział, że powinnam przeanalizować dobre i złe 
rzeczy w tym małżeństwie. I już to zostawić, zamknąć temat. 
Ale ja nadal się denerwuję. Nie potrafię mówić ze spokojem 
o tych dobrych rzeczach. A przecież były. Nie wszystko było źle.

Oświadczyny były w szpitalu. Wziął mnie za ręce i poło-
żył mi pierścionek na dłoni. Uklęknął i zapytał, czy za niego 

Do zobaczenia
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wyjdę. Ja w szoku. Radość niesamowita. Myślałam, że trafiło 
mi się szczęście. Że złapałam Pana Boga za nogi. Cieszyłam się, 
że mnie chciał. Podobał mi się. Miałam wtedy 19 lat. Znaliśmy 
się ze szkoły. Byliśmy razem od niedawna.

I zaraz potem był ślub. Szybko, szybko. Mama nalegała, żeby 
to było w kościele. Przyniosła mi suknię. Ja wtedy mało kon-
taktowałam. Nie byłam do końca świadoma tego, co się dzieje. 
Nie pamiętam dokładnie momentu ślubu. Wiem, że w kościele 
po bokach były rozstawione kwiaty. Takie bzdury. Pamiętam 
stęchły zapach w tym kościele. Wesele to było raczej przyjęcie, 
na podwórku. To już mi się podobało. Dało się tam potańczyć.

Na początku jak straciłam wzrok, mąż bardzo mi poma-
gał. Nauczył mnie funkcjonować. Wszystko to jego zasługa. 
Sama nie wiem, co bym zrobiła. W takich małych miastach nie 
ma kursów z orientacji, nie ma wsparcia dla nowo ociemnia-
łych osób. Wszystko pokazywał mi mąż. Na początku wszędzie 
chodził ze mną, opowiadał, co jest po drodze. Brał mnie za rękę 
i szliśmy na miasto. Pokazywał mi wszystkie przeszkody. Ja też 
mniej więcej pamiętałam to otoczenie, bo tutaj się urodziłam. 
Nie było z tym tak źle.

Po kilku latach odzyskałam taką pewność i kontrolę. Powoli 
zaczęłam sama wychodzić z domu. Pamiętam, że pierwszy raz 
wyleciałam do apteki, bo dziecko dostało gorączkę. Poleciałam, 
na nic nie patrzyłam. I jakoś później poszło. Wcześniej chodzi-
łam cały czas z mężem albo z kimś z rodziny, przez co czułam 
się takim ciężarem. Teraz sobie radzę. Jak zginę gdzieś na swo-
im terenie, to zaraz się odnajdę. Daję radę. To jest już całkiem 
co innego. Niedawno była moja rocznica. To już 16 lat, jak nie 
widzę. Tak się w to wdrożyłam, jakbym nigdy nie widziała. 
Dziwne to jest.

Jak myślę o tym dzisiaj, to widzę, że z jednej strony trudno 
było uczyć się tego wszystkiego od zera. Przecież na początku 
był ogromny stres. Nerwy. Ile razy oblałam się wodą, pobru-
dziłam jedzeniem. Wstyd. Czułam się totalnie nieporadna. 
Człowiek nie umie nic wokół siebie zrobić. Gdzie się nie ru-
szyłam, wszystko mi leciało, spadało. Ale z drugiej strony, 
to poszło mi jakoś szybko. Tak bezmyślnie. Nie przeżyłam tego 
jako tragedii. Znam ludzi, którzy stracili wzrok w później-
szym wieku i wpadli przez to w depresję. U mnie było inaczej. 
Utrata wzroku nie była taka istotna. To była drugorzędna 
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sprawa. Bo przecież mogłam nie żyć. Chodziło o to, żeby wygrać 
z rakiem, a nie żeby za wszelką cenę uratować wzrok. To też  
trudna historia.

To było na początku liceum. Źle się czułam, mdlałam, by-
łam osłabiona. Ale nie szłam do lekarza. Po co? Ignorowałam 
to prawie rok. Pamiętam, że wtedy pojechałam jeszcze na zbio-
ry wiśni do Niemiec, żeby zarobić na komputer. Wróciłam, ku-
piłam laptopa, ale nie zdążyłam się nim nacieszyć, bo od razu 
po powrocie trafiłam do szpitala. Okazało się, że mam bardzo 
złe wyniki badań. Zdiagnozowali białaczkę. Byłam już w nie-
ciekawym stanie. Pogotowiem zawieźli mnie do Wrocławia. 
Lekarze powiedzieli, że to ostatnie stadium i że nawet nie 
ma co dawać mi chemii. Myślałam, że pożyję jeszcze parę dni, 
może kilka miesięcy. Wierzyłam w ich prognozy. Ale później 
zaczęło się okazywać, że jestem bardziej świadoma, coś się po-
prawia, zaczęłam trochę odzyskiwać rozum.

Lekarze powiedzieli, że muszę zdecydować, czy leczę się 
dalej. Mówili, że tak silna chemia może mi zniszczyć nerwy 
wzrokowe i że mogę przestać widzieć. Powiedziałam, że chcę. 
Oni i tak nie dawali mi większych szans na przeżycie. Od dzie-
cka miałam problemy ze wzrokiem, słabo widziałam. A chemia 
niszczy wszystko po kolei, zaczynając od najsłabszego ogniwa. 
U mnie padło na oczy. Wiedziałam, że tak się stanie. Oni nie 
dawali dużej nadziei, że coś się uratuje. Ale ja o tym wtedy nie 
myślałam, naprawdę. Nie było czasu na takie rozważania.

Miałam czerwoną chemię. To była taka dawka, że napraw-
dę nie wiedziałam, co się dzieje. Czułam tylko, jak wbijają 
mi się w ciało. Żyły pękały. Piekło to strasznie. Raz uderzy-
łam o stół i złamałam rękę. Kości były kruche. Nawet się nie 
zorientowałam. I tak wszystko mnie bolało, więc nie czułam 
różnicy. Dają ci środki przeciwbólowe, ale to i tak nie pomaga. 
W ten sposób uzależniłam się od morfiny. Mózg mówi, że boli, 
więc musisz brać więcej i więcej. Jak narkoman. Jak już odsta-
wili mi te leki, to i tak przez kolejny rok, może dwa, czułam 
ból. Wyniki były dobre, już niby organizm wracał do normy. 
A mnie wszystko boli. Miałam wrażenie bólu kości i mięśni. 
Sztywność mięśni. Nieważne, czy się ruszasz czy leżysz, czu-
jesz to cały czas.
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Jeden cykl chemii trwał kilkanaście dni. Chwila odstępu. 
Wyniki. I znowu to samo. Aż będzie czysto. Albo aż umrzesz. 
Te dwa t ygodnie był y w y r wane z życia. Ca ł kow icie. Nie 
wiedziałam, kim jestem. Nie wiedziałam, kiedy mija czas. 
Orientowałam się po paru dniach, że zrobili mi przerwę. A póź-
niej jak zaczynałam trochę trzeźwieć, dopiero odnajdywałam 
się w czasie – co i kiedy się dzieje. Od chemii miałam też proble-
my z nerkami. Organizm przestawał pracować. Nie oddawałam 
moczu. Dawali mi środki przeciwwymiotne, żebym w ogóle 
coś jadła. Ale to działa tylko w teorii. Dużo się wymiotuje. 
Codziennie.

Co ra no prz ychodzi l i m n ie zacew n i kować. P ieluchy 
mi zakładali. Człowiek potrafi zrobić w łóżko. Czułam przez 
to ogromny wstyd. Dla pielęgniarki to jest normalne. Pyta się, 
czy był stolec. Pyta o to sto razy dziennie różnych ludzi. A ja się 
modliłam, żeby tylko nie przyszła do mnie. Za każdym razem. 
Nigdy się z tym nie oswoiłam. To jest odebranie człowieczeń-
stwa. Nie panujesz nad swoim organizmem, nad swoim życiem. 
Jesteś, ale tak naprawdę cię nie ma.

Rzadko mówię o tym tak dokładnie. Wiem, że i tak ludzie 
tego nie zrozumieją, jeśli sami przez to nie przeszli. Nie 
można wyobrazić sobie, co człowiek wtedy czuje. Kiedy wie, 
że właśnie ktoś umiera w sali obok. Kiedy zastanawia się, czy 
jutro będzie następny.

Nie wiem, czy w momentach świadomości miałam jakąś na-
dzieję. Na początku uwierzyłam lekarzom, że to już koniec, 
kilka miesięcy. Ale potem zaczęłam kontaktować, orientować 
się w czasie. Stopniowo, stopniowo człowiek wraca. Coś się 
zmienia. Wtedy zaczęłam bardziej walczyć w sobie. Myśleć, 
że to pokonam. Że ja chcę żyć. Wcześniej byłam nieświado-
ma siebie i tego, co się dzieje. Działo się, ale jakby beze mnie. 
Wszystko było mi obojętne. W szpitalu spędziłam ciągiem pół 
roku. Potem trochę przepustki. Znowu powrót, bo jeszcze 
niewyleczone, jeszcze wraca. Razem to trwało dwa lata. Aż 
było czysto.

Po wyjściu ze szpitala miałam okres względnego spokoju. 
Uczyłam się żyć od nowa, więc to było duże wyzwanie, ale mia-
łam już inną świadomość. Taki spokój. Wiedziałam, że będzie 
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jutro. Wcześniej cały czas nie miałam pewności, czy to jutro 
nadejdzie. Nie snułam żadnych planów na przyszłość. Nic. 
Bo przecież nie wiadomo. Nie potrafiłam w yobrazić sobie, 
co chciałabym robić w przyszłości, kim być. Tego nie było.

Jak miałam 27 lat, to okazało się, że jest nawrót. Znowu 
musia łam zrezygnować ze wszystk iego. Był syn, był y có-
reczki. Nie spodziewałam się, że to wróci. Myślałam o tym, 
bałam się, ale wierzyłam, że już po wszystkim. A tu nagle 
znowu to samo. Na początku bardzo się bałam, że to będzie 
przebiegać identycznie jak wcześniej. Na szczęście okazało 
się inaczej. Lekarze od razu wytłumaczyli mi, że teraz jest 
już inna chemia, krótszy okres terapii, inne dawki. Człowiek 
jest świadomy przez cały czas, nie wymiotuje tak często. Już 
nie jest tak, że wszystko cię boli. Jasne, zasypiasz, trochę nie 
kojarzysz, ale już nie tak często.

Leżałam tam pół roku z przerwami. Raz wypuścili mnie nawet 
na miesiąc. Miałam do kogo wrócić, więc nie wiedziałam, kiedy 
mi to zleciało. Jak masz dzieci, to automatycznie czujesz więk-
szą presję i motywację, żeby walczyć. One wtedy z tego niewiele 
rozumiały. Ale później jak już w yzdrowiałam i chodziłam 
na regularne badania, podczas których czasami musiałam 
leżeć trzy dni w szpitalu, to dziewczynki pytały, czy jeszcze 
do nich wrócę. Czy może mają ze mną pojechać.

Kolejny nawrót był 4 lata temu. Moja teściowa zwróciła uwa-
gę, że coś jest ze mną nie tak. „Ty jakoś źle wyglądasz, inaczej 
się zachowujesz”. Byłam wtedy w ciąży z najmłodszą córeczką. 
Poszłam do szpitala i okazało się, że mam nawrót. Zaraz po po-
rodzie miałam chemię. Byłam w izolatce. Zabraniali mi brać 
dziecko na ręce, bo mogłam się od niej czymś zarazić.

Badam się regularnie co pół roku. Jak tylko coś jest nie tak, 
to od razu wszystko robią na cito. Ostatni raz wykryłam zmia-
ny bardzo wcześnie i miałam tylko tydzień chemii. Powiedzieli, 
że jest w porządku, ale to może nawracać co kilka lat. Jak już je-
steś po tych pięciu latach, to masz większy spokój. Stwierdzili, 
że w moim przypadku najlepiej zrobić przeszczep szpiku. 
Zrobiłam to od razu. Znów miesiąc w izolatce. Ale teraz odbie-
ram to już całkiem inaczej. Nawet nie myślę o tym jak o śmier-
telnej chorobie. Przepchnę to i pójdę dalej. Później dostałam 
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tylko chemię w tabletkach, podtrzymującą, lekką. Ale to też 
wpływa na organizm. Dalej wypada dużo włosów, paznokcie się 
łamią. Osłabienie. Wysiłek fizyczny niemożliwy.

Miałam jeszcze przeciwciała w Niemczech. Za to trochę 
płaciłam. Ale tam jest inaczej niż w Polsce, gdzie nie ma refun-
dacji. To ma służyć zapobieganiu nawrotów, trochę jak szcze-
pien ie. Orga n izm ma sa modzieln ie w yk r y wać początk i 
choroby i atakować te złe komórki. Mam niemieckie ubezpie-
czenie, dlatego mogłam skorzystać z tej opcji. W Polsce nie 
miałabym na to szansy.

Dopiero kilka lat temu, jak skończyłam trzydziestkę, zaczę-
łam snuć jakieś dalsze plany. Nigdy nie myślałam, że tyle doży-
ję. Tak sobie liczę, że mam już nadprogramowych pięć lat. Taki 
bonus. Dzisiaj już nie ma we mnie obawy, że to może wrócić. 
Brałam tyle różnych leków, miałam tyle terapii. Ile można wię-
cej? Przecież to powinno działać. Ale wystarczy, że coś nie zga-
dza się w wynikach i automatycznie pojawia się stres. Ostatnio 
była taka sytuacja. Powtarzałam wszystkie badania, bo wyszło, 
że organizm z czymś walczył. To mogła być jakaś bakteria. Ale 
też białaczka. Okazało się, że to tylko przeziębienie. Teraz się 
z tego śmieję, ale wtedy trzęsłam się ze strachu. Zawsze staram 
się ukrywać takie emocje przed dziećmi. Mam nadzieję, że one 
tego nie wyczuwają.

Mam czwórkę dzieci. Syna i trzy córki. Biologiczną mamą 
syna jest dziewczyna, z którą byłam na leczeniu. To było 
za pierwszym razem. Ona zawsze powtarzała, że ja na pewno 
przeżyję. Czuła, że niedługo umrze i poprosiła mnie, żebym 
adoptowała jej dziecko. On miał wtedy trzy i pół roku. Nie zna-
łam jej dobrze. Wiedziałam, że była samotną matką. Na onkolo-
gii nie można wchodzić w takie głębsze przyjaźnie, bo jednego 
dnia z kimś rozmawiasz, a drugiego znajdujesz puste łóżko. 
Tyle w temacie. Stało się tak, jak mówiła. Przed śmiercią zdą-
żyła podpisać papiery do adopcji ze wskazaniem.

To był impuls. Wspólnie z mężem podjęliśmy tę decyzję, 
dużo o tym rozmawialiśmy. Okazało się, że jedyną opcją 
jest zapisanie dziecka na niego. Sama nie mogłam się o to 
starać ze względu na chorobę. Uznałam, że tak jest i koniec. 
Pow iedzieli po prost u, że n ie mogę. Nie dopy t y wa ła m. 
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Założyłam, że nie mam szans. Wskazanie było na mnie, ale 
to mąż został opiekunem prawnym chłopca. Ja w dokumentach 
widniałam tylko jako jego żona.

Mimo że to była adopcja ze wskazaniem, to i tak wszystkie 
procedury trwały bardzo długo, prawie cztery lata. Dopiero 
po tym czasie coś się uregulowało. Najpierw mieszkał w pogo-
towiu opiekuńczym, później była rodzina zastępcza. I to cią-
ganie dziecka w tę i z powrotem. Na weekendy. Na kilka dni 
i z powrotem. Na Święta i z powrotem. A on płacze, tęskni. Ile 
razy płakał, że nie chce już ode mnie odjeżdżać. Zamieszkał 
z nami dopiero w trzecim roku tych wszystkich procedur. Miał 
wtedy prawie siedem lat.

Przez kilkanaście lat nie starałam się o prawa do syna, 
bo uznałam, że i tak ich nie dostanę. Mąż był formalnym opie-
kunem, byliśmy razem, powiedziałam: W porządku, niech tak 
będzie. Ufałam mu. To wszystko i tak kosztowało nas bardzo 
dużo emocji. Nie było sensu rozgrzebywać tego na nowo. Nie 
było takiej potrzeby.

Ale kiedy po latach zaczęłam myśleć o rozwodzie, przypo-
mniałam sobie, że przecież nie mam żadnych praw do opieki nad 
synem. Od razu zaczęłam szukać, pytać. Bałam się, że mąż móg-
łby mi go zabrać. I to byłoby w pełni zgodne z prawem. Byłam 
u niemieckich prawników, bo już wtedy byliśmy zameldowani 
w Niemczech. Myślałam, że to jedyna droga, bo w Polsce i tak 
mi nic nie dadzą. Okazało się, że ostatecznie przekierowali mnie 
do polskiego sądu. Jedyne, czego chciałam, to mieć syna na sie-
bie. Myślę, że wtedy nawet nie rozumiałam, co do mnie mówią, 
co tłumaczą. Myślałam tylko o tym jednym. W końcu się udało.

Dopiero ostatnio zaczę łam się nad t y m zastanaw iać. 
Przeczytałam twój wpis na blogu, ten o adopcji, i komentarze 
pod nim. Jedna dziewczyna napisała, że nie ma żadnego kon-
kretnego przepisu, który zakazywałby osobom niewidomym 
adoptowanie dzieci. Coś mnie tchnęło, żeby sprawdzić parę 
rzeczy. Okazało się, że przez tyle lat żyłam w nieświadomości.

Poszłam do radcy prawnego w Niemczech, żeby dopy-
tać, jak to jest z tą adopcją i prawami opiekuńczymi w moim 
przypadku. To jest miasto przygraniczne, więc on zna się też 
na polskim prawie. Powiedział, że mogłam poczekać pięć lat 
od choroby i wtedy starać się o prawa do syna. Nikt mnie o tym 
poinformował. Wmówiono mi, że i tak nie mam na to szansy. 
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Nikomu nie zależało, żebym wiedziała, jak jest naprawdę. 
Po co jej mówić? Udało mi się, bo się zawzięłam, ale to wcale nie 
musiało tak wyglądać. Gdybym nie poszła, nie zapytała, to nie 
wiadomo, co by teraz było.

Przecież do mnie przez całe lata stale przychodziła opie-
ka społeczna. Sprawdzali mnie. Chcieli zobaczyć, jak sobie 
radzę. Czy mam czysto, czy jest obiad. Pierwsze co, to zawsze 
lecieli do kuchni. Czy dziecko ma co zjeść. Słyszałam od nich: 
„Jak pani ma czysto. Biednie, ale czysto. – A co, jak jest bieda, 
to musi być brudno?”. Tyle razy u mnie byli i kurwa nic nie po-
wiedzieli. A gdyby coś się stało synowi, w szkole albo na boisku, 
i musiałby pojechać do szpitala? Przecież męża nie było w domu 
przez większość dnia. Ja nic nie mogłabym wtedy zrobić, na-
wet poprosić o informacje na temat jego stanu zdrowia. Całe 
szczęście, że przez te wszystkie lata nic takiego się nie wyda-
rzyło. Nie wiem teraz, czy się śmiać czy płakać.

Po pierwszym leczeniu lekarze powiedzieli, że na pewno nie 
zajdę w ciążę. Po tak silnej chemii to niemożliwe. Od innych 
dziewczyn wiem, że im też mówili podobne rzeczy. Niekiedy 
lekarze radzą zamrozić komórki przed leczeniem. Nie miałam 
takiej biologicznej potrzeby, żeby być matką, więc przyjęłam 
to bez żalu. Myślałam, że będziemy żyć tylko z synem.

Przez kilka lat rzeczywiście nic się nie działo. Nie było mie-
siączki. Potem się zaczęła. Organizm powoli wracał do siebie. 
Pomyślałam, że to i tak nie ma znaczenia. Przecież lekarze mó-
wili, że nie mam szans na dzieci. Nic z tym nie robiłam.

Jak miałam 23 lata, to poszłam na studia do Wrocławia. 
Ambitnie – prawo administracyjne. Rąbanie takie, że łeb puch-
nie. Kończy się pierwszy semestr i bach! Okazuje się, że jestem 
w ciąży. Moja mama była przerażona. Ja zresztą też. I co teraz? 
W trzecim miesiącu okazało się, że to bliźniaczki. Lekarz 
powiedział, że biją dwa serca. Zapytał, czy chcę posłuchać. 
Myślałam, że zemdleję, jak to usłyszałam. To jest nie do opisa-
nia, jakie człowiek czuje wtedy przerażenie. Radość przycho-
dzi dużo później. Jakoś dobrnęłam do końca roku, zaliczyłam 
wszystkie egzaminy. Ale już dalej nie dałam rady. Wróciłam 
na stałe do domu. Sześć i pół roku później urodziła się najmłod-
sza córeczka.
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Jak daję sobie radę sama z czwórką dzieci? Nie wiem. Muszę, 
to jakoś daję. Co mam innego zrobić? Miałabym się załamać? 
I co wtedy? Co z dziećmi? Jak człowiek jest sam, to inaczej 
myśli. A jak są dzieci, to już nie ma odwrotu. Nie możesz się 
poddać. Trzeba działać, trzeba się uczyć. Nie miałam wyboru. 
Ludzie czasem zastanawiają się, jak coś zrobić. Ja nie miałam 
na to czasu.

Na samym początku pomagał mi jeszcze mąż. Poza tym nie-
daleko mieszka moja rodzina, mama, tata, najmłodsza siostra. 
Oni też mi pomagają, jak trzeba. Mama pokazała mi, jak prze-
wijać dziecko, jak karmić. Ale nie była ze mną przez cały czas. 
Musiałam radzić sobie sama. Najtrudniejsze było dla mnie cho-
rowanie dzieci, gorączki, nieprzystosowane termometry, ciś-
nieniomierze. Podawanie i odmierzanie syropów. Tego już się 
bałam, panikowałam. Najgorsze okazały się dla mnie pieluchy. 
Kiedy zmienić dziecku pieluszkę? Niestety trzeba rozpoznać 
po zapachu. To brzydziło mnie do tego stopnia, że zdarzyło 
mi się wymiotować. Do dziś mi to nie minęło. No ale człowiek 
musi. Na szczęście teraz mam już ten etap za sobą. Jeszcze tyl-
ko czasem zakładam małej na noc.

D u ż o cho d z i my w s p ól n ie. Z s y ne m cz ę s t o cho d z ę 
na większe zakupy. Najmłodsza potrafi czasem odlecieć ka-
wałek. W jednej chwili nie wiem, gdzie jest dziecko. I od razu 
panika. Dlatego kupiłam jej takie specjalne szelki i przywiązy-
wałam ją do siebie. To nie jest zrobione z myślą o niewidomych. 
Stosują to rodzice, którzy mają nadpobudliwe dzieci. Ostatnio 
jeden chłopczyk szedł tutaj z babcią, puścił się jej ręki i wbiegł 
pod samochód. Takie rzeczy się zdarzają. Dzięki tym szelkom 
ona mi nie ucieka, nie wybiega na ulicę. A właśnie to było dla 
mnie najgorsze – odbiegała kawałek, nic nie mówiła, szła cicho. 
Dziecka nie ma.

Na samym początku miałam mały problem z bliźniaczka-
mi, bo nie zawsze potrafiłam je odróżnić. Dopiero jak zaczęły 
bardziej mówić. Jak miały identyczne ubranka, to naszywałam 
im różne naszywki. Tak sobie radziłam. Teraz to już poważne 
dziewczyny. Zaczynają dorastać. Robią się jeszcze bardziej 
uparte i przekorne. To pewnie po mnie. Wszystko wiedzą naj-
lepiej. One mają 10 lat i pół roku. Jak zapomnisz o tym „pół”, 
to śmierć. Zdarza się, że próbują oszukiwać w szkole. Jedna 
jest dobra z matematyki, druga z polskiego. Zamieniają się, jak 

Do zobaczenia
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trzeba odpowiadać. Teraz dali je do dwóch różnych klas. Nikt 
mi wprost nie powiedział, ale zakładam, że za dużo od siebie 
ściągały. Strasznie się wkurzyły.

Cza sa m i próbują też g rać ze m n ą . Jed na m ia ła i ść 
do dentysty, bo bolał ją ząb. Tak zamieszały, że mało nie po-
szłam z drugą. Ta pierwsza się boi, więc przekupiła siostrę, dała 
jej 10 złotych. Zorientowałam się po zachowaniu. Głosy mają 
prawie identyczne. Bardzo łatwo się pomylić. Ale trochę ina-
czej się wypowiadają, dobierają inne słowa. To zawsze daje się 
odróżnić. Nauczycieli potrafią wkręcić, ale mnie nie. Przecież 
znam je od maleńkości.

Ostatnio uparł y się, że będą same wracał y autobusem 
ze szkoły. Czasami zajęcia dodatkowe kończą się o osiemna-
stej. Nie pozwalam im na to, bo się martwię. Twierdzą, że nikt 
nie wraca z mamą i że one będą się wstydzić. A przecież są już 
duże. Mówię, że nie, bo teraz jest jeszcze ciemno o tej godzinie. 
Wiesz, co mi odpyskowały? Że ja gówno wiem, bo nie wiem, 
kiedy się ściemnia, a kiedy jest jasno. Dość szybko się zreflek-
towały i przyszły przeprosić. Dotarło do nich, że przegięły. 
A potem najmłodsza przychodzi do mnie i pyta, czy one się głu-
pie urodziły czy głupotę nabyły. I czy ona też głupotę nabędzie, 
bo wcale nie chce. Skąd to dziecko zna takie słowa? Na szczęście 
tak nie jest codziennie.

Myślę, że bliźniaczki zaczęły łapać około trzeciego roku 
życia, że ze mną trzeba trochę inaczej, trzeba mi wytłumaczyć 
pewne rzeczy, podawać do ręki, opisywać. Miałam wrażenie, 
że najmłodsza zrozumiała to nawet wcześniej. Od począt-
ku starałam się tłumaczyć im, co to znaczy, że nie widzę. 
Mówiłam: „Zamknij oczka i wyobraź sobie, co widzisz. Ja cię 
widzę w ten sposób. Co widzisz, jak jest już noc i wyłączy się 
lampkę? Co wtedy widzisz?”.

Ca ł y czas próbowa ła m i m to obja śn iać. Mów i ła m, że  
to jest pustka. Masz różne rzeczy, przedmioty. Patrzysz przed 
siebie i masz biurko. A ja nie mam tego przed oczami. I dla-
tego prowadzą mnie za rączkę w obcych miejscach. Pokazują 
mi, gdzie są te rzeczy. To dużo ułatwia. Teraz najmłodsza 
wsz yst k i m doko ła t ł u macz y, że ma ma n ie w id zi. Ucz y 
inne dzieci, innych ludzi. Idę z nią za rączkę po chodniku, 
a ona krzyczy: „Proszę przejść, proszę zejść!”. Jest bardzo 
przebojowa.

Opowieści niewidomych kobiet
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Staram się nie być dla nich taką zaborczą matką. Jak syn 
chce wziąć na dwór najmniejszą córeczkę, to nie widzę prob-
lemu. Raz nawet poderwał w ten sposób jakąś dziewczynę. 
Sama byłam tak w ychow ywana, więc podobnie w ychowuję 
własne dzieci. Niech mają swobodę. Zależy mi na tym, żeby 
były szczęśliwe, robiły to, co lubią, co potrafią. Nie rozkazuję, 
nie żądam. Zachęcam. Stawiam na rozmowy. Żeby mi mówiły, 
co się u nich dzieje, co jest w szkole. Chcę mieć z nimi kontakt.

Kilka lat temu zaczęłam pisać bloga. Robię to w konkretnym 
celu – żeby ludzie mnie poznali. Żeby wiedzieli, jak nie po-
magać, jak pomagać, jak się zachowywać. Po prostu. Bo tego 
jeszcze brakuje. Niektóre wpisy są skierowane bardziej do osób 
niewidomych, niektóre do widzących. Tym drugim chcę wyjaś-
nić, jak podchodzić do osób niewidomych. Ale też staram się 
spojrzeć na to oczami zdrowej osoby. W jaki sposób ona to sobie 
wyobraża? Dlaczego reaguje tak, a nie inaczej? Nie muszę się 
od razu obrażać, gdy ktoś palnie jakąś głupotę. A może ta oso-
ba się wstydzi, że źle dobrała słowa. Boi się przeprosić. Wiem, 
że osoby sprawne często są speszone. Mój ogólny komunikat 
brzmi: „Nie bój się siebie. Nie bój się ludzi, którzy widzą. Nie 
bój się niewidomych. Oni cię nie zjedzą”.

Ludzie tak mało wiedzą o niewidomych, nie mają pojęcia, 
jak się zachować. Zdarzają się sytuacje, że ktoś podchodzi 
na ulicy i mnie szarpie. Trzeba tych ludzi edukować. Oni nie 
wiedzą, jak odbieram rzeczywistość, co potrafię. A z drugiej 
strony wchodzę na różne grupy osób niewidomych i okazuje 
się, że oni też mają wiele uprzedzeń, boją się czegoś. Albo nie 
mają o czymś żadnego wyobrażenia, bo nigdy nie widzieli. Nie 
wiedzą, jak coś zrobić. Czasami piszę konkretnie do niewido-
mych kobiet, żeby pokazać im, że mogą o siebie zadbać, że też 
są atrakcyjne.

Niektórzy piszą komentarze pod postami. Inni zostawiają 
mi prywatne wiadomości. Zdarza się, że odzywają się do mnie 
niewidomi mężczyźni. Czasami dostawa łam wiadomości 
w stylu: „Skoro ja jestem niewidomy i ty też jesteś, to się poznaj-
my”. Jakby to był podstawowy wspólny mianownik, z powodu 
którego mamy się poznać. Nie wiadomo, co odpisać na taką 
wiadomość. Najczęściej w ogóle nie odpowiadam.
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Niektórzy piszą, że mnie podziwiają. To raczej osoby widzą-
ce. Mam z tym problem. Lubię być taka normalna, nie wyróż-
niać się. To, co robię, jest dla mnie zwyczajne. Nie piszę po to, 
żeby ludzie mnie podziwiali. Nie na tym mi zależy. Chcę tylko 
pokazać, że można normalnie żyć, kiedy się nie widzi. Że to nie 
takie straszne. Że wystarczy trochę empatii. Wystarczy nor-
malnie się zachowywać, normalnie ze mną rozmawiać. Nie 
trzeba się niczego obawiać, nie ugryzę. Najpierw zapytać, ode-
zwać się, a nie szarpać bez pytania.

Zauważyłam, że zaczęłam inaczej pisać po rozwodzie. 
Zaczęłam się otwierać, odważniej podchodzić do pewnych te-
matów. Jakby coś się we mnie odblokowało. Pojawiło się takie 
uczucie – jakby wolność. Ulga. Można nareszcie odetchnąć.

Wiem, że mam trochę łatwiej niż wiele samotnych matek 
w Polsce. Nie mówiąc już o samotnych niepełnosprawnych mat-
kach. Pracuję w Niemczech. Zarabiam w Euro. Wszyscy śpiewa-
ją nade mną, ile to ja nie zarabiam, jak mi dobrze, jakie mam 
szczęście. Ale tak naprawdę moja wypłata starcza praktycznie 
od pierwszego do pierwszego. Policz sobie wydatki na czwórkę 
dzieci. A niech mi jeszcze któreś zachoruje. Mam zasądzone 
alimenty, z którymi stale jest problem. Czasami płaci, często 
nie. Zaległości rosną. Muszę to zgłaszać, starać się o to.

Nie wiem, jakbym to wszystko ogarnęła, gdybym nie miała 
tej pracy. Dostałabym 500+ na dzieci. Musiałabym poszukać 
jakiejś pracy za minimalną krajową. Co lepszego znalazłabym 
w tym mieście? O ile w ogóle bym znalazła. Wcześniej przez 
kilka lat starałam się w różnych miejscach. Szukali kogoś 
na recepcję. Powiedziano mi, że owszem, jestem ładna, ale oni 
potrzebują osoby reprezentatywnej. I tyle wyjaśnień. Ile ja sły-
szałam takich wymówek. Ile razy przychodziłam na rozmowę, 
po czym mówiono mi, że już nieaktualne. Miałam wrażenie, 
że nieraz zapraszano mnie tylko po to, żeby mnie zobaczyć.

Przypuszczam, że gdybym nie miała tej pracy w Niemczech, 
to nie wzięłabym rozwodu. Bałabym się. Tkwiłabym w tym 
kolejne lata. Dlatego nie oceniam innych kobiet, które mają 
podobnie do mnie. Znalezienie tej pracy na pewno było przeło-
mem. Wtedy zaczęłam więcej zauważać, myśleć, że skoro i tak 
cały czas robię wszystko w domu, to może dam radę bez niego. 
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To działa na psychikę. Pojawia się jakaś nadzieja. Jednak się da. 
Coś mogę, coś potrafię. Dziwne uczucie.

Ja k przyszła ja ko ta ka stabilizacja, to postanow i łam, 
że znów pójdę na studia. Ale na takie konkretne, po których 
mogłabym znaleźć pracę. Nie po to, żeby sobie postudiować. 
Wybrałam informatykę na Politechnice Wrocławskiej. Ciekawi 
mnie to. Lubię elektronikę. Niektóre osoby prosi ł y mnie 
o pomoc z jakimś sprzętem. Wszystkiego nauczyłam się sama. 
Czuję, że to był dobry wybór. Jedynym problemem jest mate-
matyka. To nie moja dziedzina. A muszę to zaliczyć. Żeby pro-
gramować, nie muszę znać rozbudowanej matematyki, ale ona 
i tak jest na studiach.

Teraz przez ten rozwód i kolejną przeprowadzkę musiałam 
wziąć dziekankę, ale bardzo chcę tam wrócić. Chciałbym jak 
najszybciej skończyć te studia i od razu szukać pracy w branży 
IT. To jest to, co chcę robić. Kiedy miałabym już dyplom i zrobi-
ła do końca certyfikat z języka, to nie musiałabym się martwić 
o pracę w Niemczech. Mogłabym wyjechać dalej na zachód.

Oprócz pracy muszę ogarnąć dom. Na początku musiałam na-
uczyć się wszystkiego na nowo, ale szczerze mówiąc, nie było 
z tym aż takich trudności. Znacznie gorsze było chodzenie 
po mieście. W domu mam swój porządek. Gotowanie zawsze 
mi łatwo przychodziło. Bardzo dużo nauczyła mnie babcia. 
Chodziła na Koło Gospodyń Wiejskich i wszystko mi później 
przekazywała. Teraz jak piekę, potrafię sobie wszystko na czuja 
odmierzyć i jakoś mi to wychodzi. Robię wszystko na sztuki, 
nie na wagę. Może dlatego, że nie mam gadającej wagi. Mąkę 
odmierzam na szklanki. Babcia też tak robiła. Jedyne, czego się 
obawiam, to gorącego oleju. Boję się poparzenia.

Lubię robić ciasta, biszkopty. Sama nie przepadam za sło-
dyczami, ale dzieci je uwielbiają. Z tym nie miałam większych 
problemów, może trochę na początku. Tu wychodzi różnica mię-
dzy mną a osobami niewidzącymi od urodzenia. Ja już wiedzia-
łam, jak to się robi. Miałam jakiś ogląd. Pamiętam to i po prostu 
powtarzam określone ruchy. Oni tego nie mają. Przy chodzeniu 
po swoim mieszkaniu czy na znanym terenie to też trochę dzia-
łało. Pamiętałam drogę, przeszkody, wiedziałam, czego mogę się 
spodziewać. I wtedy człowiek trochę mniej się boi.
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Podobnie było z szyciem. To jest jak z jazdą na rolkach albo 
na rowerze. Raz się tego nauczysz i potem już umiesz wykony-
wać ten ruch. Po prostu ręce same idą. Kiedy szyję, nie przy-
pominają mi się żadne obrazy z przeszłości. Siadam i wiem. 
Robię tak, jak robiłam. Nie nauczyłam się zupełnie nowych 
rzeczy po niewidomemu, ale rozwinęłam pewne umiejętności, 
lepsze ściegi, szycie z wykrojów. Ostatnio szyłam bluzkę z ko-
ronką. Miałam starą wielką bluzkę, rozprułam wszystkie szwy, 
wszystko poprzeszywałam, całkowicie ją zmieniłam. Szyłam 
od dziecka, to dla mnie naturalne. W mojej rodzinie wszystkie 
kobiety to robiły.

Po n iew idomemu zacz y na ła m od t a k ich m n iejsz ych 
uszkodzeń w ubraniach, dziurek, rozdarć na kolanach. Jak się 
ma dzieci, to ciągle trzeba coś naprawiać. Maszyna w końcu 
musiała pójść w ruch. Jeśli nie myślisz na zasadzie – nie dam 
sobie rady, tylko po prostu siadasz i robisz, to w końcu zrobisz.

Wbijam szpilki w materiał, żeby było równo. Wyobrażam 
sobie, że tu leci ta granica. Pewnie, że nieraz się pokaleczyłam. 
Raz przebiłam sobie palec. Kupiłam nową maszynę elektryczną. 
Wcześniej miałam starego Singera, niemieckiego, jeszcze po bab-
ci. Ona chodziła na pedał i tak miarowo dzióbała – dziób, dziób, 
dziób. A kiedy odpaliłam tę nową, to jak się puściła! Nie miałam 
jeszcze wyczucia. Nie wiedziałam, że to tak szaleje. Na pogoto-
wie z igłą w palcu. Krew leci. Cały paznokieć mi potem odchodził.

Nie zraziłam się. Cały czas szyję. To mnie uspokaja. Kupuję 
w lumpeksach porządne rzeczy, tylko lekko rozprute. Ludziom 
nie chce się tego naprawiać. A ja to sobie zszyję, poprawię, 
wszyję gumkę. I git.

Nie pielęgnowałam w pamięci tych wizualnych wspomnień. 
Miałam inne myśli w głowie. Stale coś trzeba było robić, dzieć-
mi się zajmować. Nie zwracasz na to uwagi, więc z czasem 
to gdzieś ulatuje. To jest coś takiego, że powoli wchodzisz w ten 
nowy świat i już w nim zostajesz. Trzeba się przystosować. 
Inaczej nie wejdziesz w to do końca.

Widzenie wraca do mnie najczęściej w snach. Albo kiedy idę 
bardzo dobrze znaną drogą i przypomina mi się, co jest doko-
ła. Pewnie teraz to wszystko wygląda inaczej, ale w wyobraźni 
mam te obrazy, które widziałam kiedyś. Wiem, że przechodzę 
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obok jakiejś firmy, a w rzeczywistości już dawno jej tam nie ma. 
Widzę ją, widzę ten szyld, napis. Czerwony szyld mam w głowie.

Babcię widzę zwykle tak, jak wyglądała na zdjęciu, które 
miała w domu. Mam je do dzisiaj. Na tym zdjęciu była młodsza. 
Z dzieciństwa pamiętam tylko siwe, jasne, kręcone włosy i nie-
bieskie oczy, takie jak moje. Byłam do niej bardzo podobna.

Pamiętam swój w ygląd z czasu przed leczeniem, czyli 
sprzed kilkunastu lat. Całkiem inaczej wyglądałam. Miałam 
też inną figurę. Byłam okrągła, grubiutka. Miałam naturalny 
kolor włosów. Średni blond. Zdawało mi się, że jestem brzyd-
ka. Nosiłam szare ciuchy, worki szerokie. Za gruba jestem, 
za brzydka. Taki miałam obraz siebie. Okularnica, kudły roz-
trzepane. Więc splatałam je ciasno, aż głowa bolała. Żeby nie 
sterczało. Jak miałam warkocze, to ciągali mnie za nie w szko-
le. Śmiali się, wyzywali od kóz. Niektórzy pastwili się nade 
mną. A ja nic. Nawet słówka nie powiedziałam. I tak mi zostało 
na długo, że jestem nijaka, szara. Nie przyszło mi do głowy, 
że mogę się podobać jakiemuś chłopakowi.

Od kiedy przestałam widzieć, zaczęłam bardziej doceniać 
swoje ciało, swoją urodę. Pomyślałam, że przecież nie jestem 
najgorsza. Mam przeciętną figurę, dużo jest takich kobiet. Czy 
one brzydko wyglądają? Czy coś jest z nimi nie tak? Tak sobie 
zaczęłam budować świadomość. Wcześniej oglądałam się w lu-
strze i myślałam, że to bym w sobie zmieniła, tamto poprawiła. 
A później przestałam patrzeć w lustro i to mi przeszło. Teraz 
czuję się lepiej ze sobą, czuję się kobieca. To jest po prostu 
w głowie. Jak nie wytykasz sobie stale swoich niedoskonałości, 
to w końcu się o tym zapomina. Nie myśli się o tym tak dużo. 
Po prostu zmienia się ogląd.

Dbam o swój wygląd. To dla mnie ważne. Czuję się wtedy do-
brze ze sobą. Inni mnie przecież widzą. Nie zapominam o tym. 
Wiedziałam, co to znaczy i wiem do teraz. Obracam się w tym 
samym otoczeniu. Zaglądam do różnych grup w Internecie. 
Nie tylko tych dla osób niewidomych. Ciekawią mnie grupy 
o urodzie, pielęgnacji. Szukam dobrych kremów, składów kos-
metyków, zdrowej żywności. Ludzie się dziwią, że tam jestem. 
Co ona tu robi? Przecież nie widzi.

Lubię dobierać ubrania, kolory. Czasami bazuję na tym, 
co mówią mi inni ludzie. Niekiedy radzę się sióstr, często też 
pytam dzieci. Co o tym myślicie? W sklepach używam aplikacji 
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do rozpoznawania kolorów. Potrafię dobierać do siebie kolory, 
tego jeszcze nie zapomniałam, widzę to w głowie. Z makijażem 
było podobnie. Wiedziałam, co się mniej więcej robi i jak mogę 
w czym wyglądać. Maluję się od łyżeczki. Przykładam łyżeczkę 
do oka i odrysowuję kreskę. Znalazłam taki sposób na jakimś 
forum. Wyobrażam sobie, że to wszystko do siebie pasuje. A czy 
pasuje? Mi w głowie pasuje.

Najważniejsze są jednak włosy. Zawsze marzyłam o czar-
nych, więc teraz takie mam. Farbuję włosy ziołami. To daje taki 
fajny efekt miękkości, nabłyszczenia. To jest trwalsze niż zwy-
kła farba. Jak mam czarne, to czuję się dużo lepiej. Nie umiem 
tego wyjaśnić. Czuję się bardziej atrakcyjna. Oczy są wyraź-
niejsze, tak samo twarz. Dużo osób mówi, że to niedobrze 
wygląda, bo mam bardzo jasną karnację. Ale zawsze chciałam 
mieć taki kolor. Tak mi się podoba i koniec.

Jak byłam dzieckiem, matka zawsze czesała mnie na sucho. 
Szarpała, darła, wyrywała. Strasznie mnie to bolało. Weź roz-
czesz takie włosy. Potem pół życia stosowałam prostownicę, 
bo założyłam, że nie poradzę sobie z takim puchem. Ludzie 
mi tak gadali, a ja w to wierzyłam. W końcu zaczęłam szukać 
sposobów, żeby o nie zadbać. Teraz stylizuję włosy taką specjal-
ną szczotką do mocno kręconych. Na mokro. Pomagam im rów-
no się kręcić. Potem suszę dyfuzorem. Pewnie i tak nie wiesz, 
o czym gadam. Sprawdzisz sobie potem w Internecie. Mam 
taki solidny, potężny dyfuzor. To jest dowód, że skoro ja mogę, 
to inni też mogą.

Po każdej chemii musiałam od początku zapuszczać włosy. 
Po ostatniej nie wypadły mi wszystkie. Ale i tak były bardzo 
rzadkie. Lepiej jest obciąć przed samą chemią, na krótko. 
Bo potem to się bardzo przeżywa. Co rano znajdujesz długie 
włosy na poduszce, całe kępki.

Przed pierwszą chemią miałam warkocz grubości nadgarst-
ka, po sam tyłek. Obcięłam te włosy i oddałam do takiej funda-
cji, która robi peruki. Musisz mieć minimum 35 centymetrów. 
Zrobiłam to bez zastanowienia. Mówili na oddziale, jak trzeba 
to zrobić, u jakiego fryzjera. Zrobiłam wszystko, jak chcieli. 
A mogłam je wtedy zostawić. Bo do dzisiaj nie wiem, gdzie 
one się podziały, kto je dostał. Kobiety oddają piękne włosy 
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do salonów fryzjerskich i nic nie wiedzą, czasami nie dostają 
żadnego powiadomienia czy podziękowania z fundacji. Można 
podejrzewać, że te włosy są po prostu sprzedawane, zamiast 
trafiać do kobiet po nowotworze. To jest cenny towar.

A potem sama nie otrzymałam od nich pomocy. Popro-
si łam o per u kę podobną do moich włosów. Okaza ło się, 
że mają tylko brązowe, bardzo krótkie i proste. Część kobiet 
jest tak zdesperowana, że bierze to, co jest akurat na stanie. 
Im to wystarczy. A ja chciałam więcej. Musiałam czekać dwa 
lata na dłuższe włosy. Ale kiedy zgłosiłam się do nich po tym 
czasie, to stwierdzili, że są bardziej potrzebujące osoby ode 
mnie. Dałam sobie spokój.

Teraz będę zapuszczać włosy i dam je komuś do ręki. Taki 
mam plan. Jeszcze nie wiem komu. Zamierzam przejechać się 
do mojego szpitala i po prostu zagadywać ludzi na oddziale. 
Tam jest mnóstwo osób potrzebujących. Na pewno kogoś znaj-
dę. Później można samemu oddać włosy do perukarza. Ale mu-
szą jeszcze urosnąć.
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Sandra i Witek – Papuga gaduła

Witek: Decyzja o dziecku była zupełnie przełomowym mo-
mentem. Zarówno w naszym związku, jak i ogólnie w życiu. 
Wcześniej nie chcieliśmy być rodzicami. Oboje. Byliśmy w tym 
wyjątkowo zgodni. Powody były różne.

Sandra: Ja nie chciałam, bo uważałam, że nie jestem w stanie 
tak zupełnie odpowiedzialnie zaopiekować się dzieckiem. Ale 
nie dlatego, że nie widzę, tylko dlatego, że stawiam w życiu 
przede wszystkim na własną wygodę. A to się ze sobą bardzo 
k łóci. Jako rodzic musisz często zrezygnować z własnych 
potrzeb.

Witek: Ja z kolei wymyśliłem sobie, że jako ojciec powinienem 
przekazać swemu dziecku coś ważnego, pokierować nim, dać 
mu życiowe wskazówki, wychować. Stwierdziłem, że komplet-
nie nie jestem na to gotowy, bo właściwie sam niczego nie wiem. 
Dopiero od pięciu lat żyłem poza internatem i jeszcze niewiele 
nauczyłem się o życiu, o świecie, więc nie wiedziałem, co miał-
bym temu dziecku przekazać. Dlatego nie chciałem. A potem 
okazało się, że to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, 
że jestem z osobą, z  którą jest mi dobrze, czujemy się razem, 
wzajemnie się akceptujemy. I jest nam na tyle dobrze wspólnie, 
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że po prostu fajnie byłoby jeszcze kogoś do nas zaprosić i się 
tym podzielić. Skoro mamy taką relację, tak dużo ciepła, to po-
dzielmy się tym z kimś jeszcze. To był ten przełom.

Sa nd ra: Najba rdziej w t y m wsz yst k i m obaw ia ła m się, 
że otoczy nas sztab ludzi, którzy będą chcieli wszystko zrobić 
za mnie, za nas. Jeszcze przed urodzeniem Ksawerego dużo 
rozmawialiśmy o tym z mamą Witka. Nie chcieliśmy, aby kto-
kolwiek wyręczał nas w czymkolwiek bez naszej zgody. Znałam 
przykład niewidomej matki, która w  ogóle nie opiekowała się 
swoją córeczką. W całości robili to za nią jej rodzice. W efekcie 
dziecko nie traktuje jej jak swojej mamy. Dla niego ona jest 
po prostu jedną z osób, która jest w domu.

Witek: To były nasze największe obawy, że ktoś nam tę prze-
strzeń zawłaszczy. Że to dziecko będzie bardziej czyjeś niż 
nasze. Nie martwiliśmy się o takie techniczne rzeczy, jak 
przewijanie, karmienie. Przewijać Ksawerego nauczyłem się 
tydzień po jego urodzeniu. Mama Sandry pokazała mi, jak 
to robić. Podawanie leków może nie jest najprostszą sprawą, 
ale też da się znaleźć rozwiązanie. Kąpanie na początku trochę 
stresowało, ale dość szybko to opanowaliśmy.

Sandra: Kiedy już podjęliśmy tę decyzję, okazało się, że mam 
problemy zdrowotne, przez które miałam trudności z zajściem 
w ciążę. I wtedy też zgodnie stwierdziliśmy, że nie będziemy 
robić niczego na siłę. Podleczę się hormonalnie, co będzie, 
to będzie. Ale nie idziemy dalej, nie wchodzimy w In Vitro.  
Nie to nie.

Witek: Nie chodziło nam o to, żeby ściągnąć tu kogoś przymu-
sem, tylko zaprosić. Zaproszenie zostało wysłane. Jeśli nie zo-
stanie odebrane, to trudno. Tak do tego podchodziliśmy.

Sandra: W tym okresie zrobiłam bardzo dużo testów cią-
żow ych. Z tym też były problemy, bo zawsze musiałam za-
pytać kogoś o wynik. Źle się z tym czułam. Często prosiłam 
o pomoc jedną albo drugą mamę. Raz skorzystaliśmy z bardzo 
fajnej aplikacji dla osób niewidomych – Be My Eyes. W skró-
cie polega to na tym, że dzwonisz do widzącej osoby, która 

Do zobaczenia
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zarejestrowała się w aplikacji jako asystent, włączasz kamer-
kę i prosisz, żeby powiedziała ci, co widzi. To jest przydatne, 
jak musisz coś szybko przeczytać, znaleźć, sprawdzić kolor. 
Pamiętam, że w tamtej sytuacji odebrała dziewczyna. Myślę, 
że dla niej to też było mocne przeżycie. Nawet jeśli wynik te-
stu był negatywny.

Za którymś razem się udało. Test odczytała moja mama. 
Pamiętam, że rzuciłam się na nią, potem na Witka. Zaczęłam 
ska kać. I automat ycznie zaczę łam zastanaw iać się, czy 
za chwilę nie przyjdzie ten upierdliwy sąsiad z dołu.

* * *

Sandra: Ciąża była dość trudnym okresem. Miałam problemy 
u ginekologa. Z jego mentalnością. Ciążę prowadziłam tutaj 
na wsi. Na początku było w porządku, bo chodziłam do lekarza 
poleconego przez mamę Witka. Ale on nagle zniknął. Musiałam 
szybko zmienić lekarza prowadzącego, co już samo w sobie 
było stresujące. Trafiłam na mężczyznę, który chciał wołać 
osoby trzecie – na przykład mamę, z którą przyszłam na wizy-
tę – żeby pomogły mi się rozebrać. Nikt wcześniej tak nie robił, 
a byłam u bardzo wielu ginekologów, bo często się przeprowa-
dzałam. Powiedziałam mu, że poradzę sobie sama. Do końca 
nie wiedziałam, czy zaprowadzi mnie do łazienki. Za  pierw-
szym razem wyszło tak, że nigdzie mnie nie zaprowadził, więc 
szłam na fotel ginekologiczny, trzymając w dłoni swoje majtki. 
To było uwłaczające mojej godności. Jak  wróciłam do domu, 
zaczęłam płakać.

To był zupełnie młody facet. Poczułam się winna, że posta-
wiłam na swoim i uparłam się, żeby nikt nie wchodził ze mną 
do gabinetu. Natomiast, co ciekawe, podczas następnej wizyty 
wszędzie mnie prowadził i wszystko mi pokazywał. Coś mu się 
odmieniło.

Witek: Miałem problem związany z tym, że Sandra bardzo 
dużo czytała o ciąży, macierzyństwie. Jak czytasz w Internecie 
tysiące artykułów różnego rodzaju, to zawsze znajdziesz coś, 
czym zaczniesz się zamęczać.

Opowieści niewidomych kobiet
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Sandra: Oczywiście było też myślenie o wzroku dziecka. Bałam 
się tego w trakcie ciąży. Przychodziły takie lęki. Mówiłam: 
„Witek, a co zrobimy, jeśli on będzie miał takie problemy 
ze wzrokiem, jak my? Jak sobie z tym poradzimy?”.

Witek: Jestem pod tym względem okropny. Co rusz natykam 
się na opinie różnych ludzi – w tym także niepełnosprawnych 
– że osoby, które świadomie decydują się na dziecko, wiedząc, 
że skazują je na większe ryzyko niepełnosprawności, są egoi-
styczne, straszne, nieczułe. Ludzie nie rozumieją, jak tak moż-
na robić. Musieliśmy założyć, że w  naszym przypadku może 
istnieć ryzyko dziedziczenia wad wzroku. Jednocześnie nie 
mieliśmy na to żadnego potwierdzenia. Ja jestem zdiagnozo-
wany tak, że nie do końca wiem, co mi jest.

Sandra: A ja nie widzę dlatego, że moja mama była chora 
w czasie ciąży. Dlatego stwierdziłam, że to nie ma podło-
ża genetycznego. Nie robiliśmy sobie badań genetycznych, 
bo to i tak nie dałoby nam żadnej pewności. Te badania niczego 
nie wyjaśniają.

Witek: Nie powiem, że było mi to obojętne. Oczywiście chcia-
łem, żeby nasze dziecko widziało jak najlepiej. Ale z drugiej 
strony wiedziałem, że nawet jak urodzi się zupełnie niewidome 
– co było mało prawdopodobne – to jesteśmy w stanie nauczyć 
go radości życia, bo sami umiemy się nim cieszyć, wyłapywać 
fajne momenty, odnajdy wać przyjemności. Stwierdziłem, 
że skoro możemy dać mu tyle ciepła i zrozumienia, to dla-
czego nie warto spróbować. Pewnie, brak wzroku w pewnych 
aspektach bardzo utrudnia życie, ale na pewno nie skazuje cię 
na nieszczęście. Prowadziliśmy takie rozmowy jeszcze przed 
tą decyzją. Uznałem, że jeżeli odmówiłbym mojemu dziecku 
prawa przyjścia na ten świat tylko dlatego, że miałoby nie wi-
dzieć, to równałoby się stwierdzeniu, że ja sam jestem tutaj bez 
sensu. I że lepiej by było, gdybym się nie urodził, bo przecież 
nie widzę.

Sandra: Mnie trochę męczyła myśl, że pojawi się też jakaś 
inna niepełnosprawność. Dlatego robiłam badania prenatalne, 
czyli USG, ale dużo dokładniejsze. Oni patrzą na twarz, mózg, 
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na serce, na oczy. I wszystko było w porządku. To mnie uspo-
kajało, bo właśnie tego się bałam. Myślę, że podobnie ma każda 
inna kobieta, która czeka na dziecko.

* * *

Sandra: Rodziłam w szpitalu w najbliższym większym mieście. 
Miałam cesarskie cięcie ze względu na jaskrę. Konsultowałam 
to u trzech okulistów. Chciałam rodzić naturalnie. Ale każ-
dy z nich stwierdził, że to może być dla mnie niebezpieczne. 
Mogłoby mi bardzo wzrosnąć ciśnienie w oczach. Mogłoby oka-
zać się, że natychmiast muszą amputować to oko. Nie byłabym 
wtedy dyspozycyjna dla dziecka, bo sama musiałabym przejść 
jakiś skomplikowany zabieg.

Podczas porodu lekarze rozmawiali o kobietach i umawia-
niu się na randki albo imprezy. Trochę inaczej to sobie wyobra-
żałam. Położyłam się na stole, miałam wielki brzuch. A potem 
usłyszałam płacz mojego dziecka. Byłam w szoku, że to ze mnie 
wyciągnęli. Do końca nie wiedziałam, czy to moje dziecko. 
Poczułam ogromne wzruszenie, kiedy usłyszałam pierwszy 
płacz Ksawerego.

Witek: Potem Ksawery pojechał do nas. Pamiętam, jak pła-
kał. Podszedłem do niego, zacząłem mówić. Potem wziąłem 
go na ręce i on się uspokoił. To jest niesamowite, bo mamy ten 
moment na nagraniu. Przy narodzinach był też Rafał, nasz zna-
jomy filmowiec. Trudno opisać te emocje. To jest absolutnie wy-
jątkowy moment, kiedy bierzesz swoje nowo narodzone dziecko 
na ręce, mówisz do niego i ono się uspokaja. I tak ufnie wtula 
się w ciebie. Miałem takie poczucie, że on czuje się bezpieczne, 
że tego właśnie potrzebuje w tej chwili. A potem mi go zabrano. 
To już było smutne. Okazało się, że wpisali mu w dokumentach 
złe nazwisko. Zamiast dać nam dziecko i to sobie poprawić, 
stwierdzili, że muszą najpierw to załatwić i dopiero potem 
przywiozą go z powrotem. Ksaw już do nas jechał, ale go cofnęli.

Sandra: Leża łam w jednoosobowej sali z łazienką. Mega 
komfort. Szpital z wieloma certyfikatami. Pojechałam tam 
spokojna o wszystko. Okazało się jednak, że nie wszystko 
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ma potwierdzenie w  rzeczywistości. Na przykład to, że dzie-
cko zostało dokarmione, zanim mi je oddano. To się działo bez 
naszej wiedzy i zgody. Standardy są zupełnie inne. Nie wolno 
dokarmiać dziecka bez wyraźnego wskazania medycznego, 
bez wiedzy rodziców i uprzedzenia ich o tym fakcie. Pani pie-
lęgniarka była bardzo zdziwiona, że chcę sama karmić cycem. 
Jak się o tym dowiedziałam, to zaczęłam płakać, bo wcześniej 
ustaliłam sama ze sobą, że bardzo chcę karmić Ksawera pier-
sią. To było totalne zburzenie moich planów. Na początku 
dziecko musisz karmić osiem razy na dobę. Oni najwyraźniej 
uznali, że nie będą do mnie biegać w dzień i w nocy i przysta-
wiać mi dziecka. Na szczęście zadzwoniliśmy do znajomej, też 
niewidomej mamy, która powiedziała, że przystawiała dziecko 
już w szpitalu. Stwierdziłam, że skoro ktoś to robił, to ja też 
będę musiała się tego nauczyć.

Witek: Potem trafiliśmy na znacznie bardziej empatyczną po-
łożną, która podrzuciła nam patent na samodzielne karmienie 
piersią. To była młoda dziewczyna. Powiedziała, że trzeba dość 
mocno przycisnąć główkę dziecka do piersi w taki sposób, żeby 
cycek był w buzi. Nie tak, żeby je udusić, ale na chwilę przytrzy-
mać, żeby złapało. A potem puścić, rozluźnić, ono sobie dalej 
samo poradzi.

Mimo tego Ksawery i tak był dokarmiany przez cały pobyt 
w szpitalu, czyli dokładnie osiem dni, choć wyraźnie powie-
dzieliśmy, że sobie tego nie życzymy. Widząc nasz upór, pie-
lęgniarka zaproponowała, żebyśmy odciągali mleko Sandry 
i karmili go z butelki. Byle z butelki. To jest zła praktyka. Jeżeli 
dziecko przyzw yczai się do butelki, to potem nie chce jeść 
z piersi. W takiej sytuacji bardzo szybko zostajesz kolejnym 
klientem firm produkujących mleko modyfikowane.

Sandra: Jak sobie teraz o tym myślę, to faktycznie największa 
dyskryminacja spotkała nas właśnie w szpitalach. Jak mam iść 
z dzieckiem do szpitala, to od razu się stresuję. Ale opowiadaj-
my po kolei. Dzięki pomocy mojej mamy Witek bardzo szybko 
nauczył się przewijać Ksawa. Mimo to personel cały czas obser-
wował, jak on to robi. Nie wierzyli, że potrafi sobie z tym pora-
dzić. Tak samo z ubieraniem, z karmieniem go z butelki.
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Witek: Raz przyszła pielęgniarka i powiedziała, że go przewi-
nie. Pytam ją, po co, skoro zrobiłem to pięć minut temu. – Tak, 
ale jednak sprawdzę. – Ale po co? – To ja go nakarmię. – Nie, 
ja go nakarmię. – Nie, nie, pan nie umie.

Postawiłem na swoim i Ksaw się zakrztusił. Ona bez sło-
wa w yrwała mi go z rąk, zabrała butelkę. Po chwili jej też 
się zakrztusił. Już tego nie skomentowałem. K iedy myślę 
o tym wszystkim, czuję ogromny niesmak. Bo to wyglądało tak, 
że urodził się Ksawery i zderzyliśmy się nagle ze ścianą. Twardą, 
wysoką ścianą. Kompletnie się tego nie spodziewaliśmy.

Sa ndra: Wyobraźmy sobie ta k i idea lny św iat, w któr y m 
osoba niewidoma albo para osób niewidomych spodziewa 
się dziecka. W tym momencie w danym szpitalu pojawia się 
odpow iednio przygotowa ny konsu lta nt, któr y t ł umaczy 
personelowi, jak postępować w takiej sytuacji. Oprócz tego 
pomaga ogarnąć się samym rodzicom. Rozmawia z lekarzami, 
pielęgniarkami, z rodzicami dziecka i najlepiej też z innymi 
osobami z rodziny, ustala ich oczekiwania, pomaga oswoić 
się z tą sytuacją. Myślę, że wtedy moglibyśmy uniknąć wielu 
problemów. Oczy wiście, to nie dotyczyłoby tylko wsparcia 
dla osób niewidomych, ale dla wszystkich niepełnosprawnych 
rodziców. Ale obawiam się, że na coś takiego musimy jeszcze 
trochę poczekać.

* * *

Sandra: Na koniec przy wypisie przyszła pani ordynator 
neonatologii i zrobiła nam wykład o odpowiedzialności rodzi-
cielskiej. Powiedziała stanowczo, że skończyły się dla nas dobre 
czasy. Teraz już powinniśmy być odpowiedzialni. I nie może-
my upierać się, że sami będziemy robić wszystko przy naszym 
dziecku. Przecież my tego dobrze nie zrobimy. Najważniejsze 
jest jego dobro, a nie nasze ambicje. Nie możemy uciekać od po-
mocy mamy czy osób bliskich. Te wszystkie nasze próby, aby 
samodzielnie karmić czy przewijać Ksawa, zostały odebrane 
jako zagrożenie dla niego i przejaw naszej nieodpowiedzialno-
ści. A my po prostu nie chcieliśmy być wyręczani.
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Witek: Stwierdziła, że oczywiście nie może nam tego formal-
nie zabronić ani nas kontrolować. Ale jeśli będziemy sami 
opiekować się dzieckiem, to robimy to wyłącznie na własną od-
powiedzialność. W tamtym momencie poczułem się jak osoba 
niepełnosprawna intelektualnie, która nie wiedziała, że trzeba 
się zabezpieczać i po prostu wpadła z ciążą. Tak byłem trakto-
wany. Bo niby co innego miały znaczyć te słowa?

Sandra: Tak jakby chęć zajmowania się własnym dzieckiem 
była naszą fanaberią. Dla mnie jej słowa były takim cichym 
zastraszaniem. Ciekawe, czy robi podobne wykłady wszystkim 
rodzicom.

Witek: Moja mama była wtedy z nami. Ten w yk ład bardzo 
mocno na nią wpłyną. Niestety, miało to swoje negatywne kon-
sekwencje po naszym powrocie do domu. Mama zaczęła bardzo 
mocno angażować się w nasze życie, zajmowanie się Ksawem, 
nawet jeśli nie było takiej potrzeby. Była tu ciągle, non stop.

Sandra: Mamy osobne piętro w domu rodziców Witka. Oni 
mieszkają na dole, my na górze. Jak tylko mama usłyszała 
z kuchni czy sypialni, że dziecko zapłakało, od razu do nas 
przybiegała. Zakładała, że jeśli zostawi nas samych z dzie-
ckiem, stanie mu się jakaś krzywda. Te pierwsze dni były dla 
mnie bardzo trudne. W tym czasie nie miałam szansy przewi-
nięcia swojego dziecka. Czułam się zastraszona, wypchnięta 
na margines, totalnie odsunięta. Raz powiedziałam ze łzami, 
że chcę czuć się mamą i być dopuszczona do mojego dziecka. 
Ale to nie spotkało się z żadną reakcją. Było na to za wcześnie.

Witek : Abst ra hując od mojej ma my, obser w uję, że to
jest bardzo trudne do zrozumienia dla wielu osób widzących. 
Ludzie ogólnie chcą dobrze, ale nie biorą pod uwagę, że wyrę-
czając nas w pewnych kwestiach, mogą odebrać nam poczucie 
sprawczości. Nie zawsze jest tak, że robiąc coś za mnie, robisz 
mi coś dobrego. Często jest wręcz przeciwnie. Dla mnie taka 
pomoc z każdej strony to prosty komunikat: Nie poradzisz so-
bie. Żeby przystopować moją mamę, musieliśmy zaprosić tutaj 
Żanetę, siostrę Sandry.



153

S a nd r a :  I  w t e d y m a m a W it k a c a ł k ie m s ię w yc of a ł a , 
bo stwierdziła, że jest ktoś, kto nad tym panuje. A Żaneta 
z kolei da ła nam dużo swobody. Ona sama ma syna. Poza 
tym zajmowała się zawodowo opieką nad mał ymi dziećmi, 
więc zna temat. Dopiero ona potraktowała nas jak rodziców. 
Żaneta przyjechała na miesiąc. Mama Witka nie patrzyła jej 
na ręce. Nam też przestała. Wtedy zaczęliśmy zajmować się 
Ksawerym przez cał y czas. Żaneta nauczyła nas dok ładnie 
przewijania, noszenia, pielęgnacji dziecka. Nie wiedziałam 
do końca, jak mam go nosić, bo nikt mi tego wcześniej nie 
pokaza ł. Pomaga ła nam szczególnie w podawaniu k ropli 
do oczu.

* * *

Sandra: Ksawery urodził się w czerwcu. Od razu w szpitalu 
zdiagnozowali mu zaćmę. Zaraz po tym zabrali go karetką 
do Katowic. Jako rodzic nie mogłam z nim jechać. Niby są takie 
przepisy. Rodzic może ewentualnie jechać sam, osobno. To było 
niewykonalne. Zanim zorganizowałabym transport, wyna-
jęlibyśmy samochód z kierowcą i zajechali do Katowic, on już 
dawno byłby z powrotem.

Witek: Ksaw wrócił stamtąd kompletnie rozbity. Czuliśmy 
strach i niepokój, a z drugiej strony złość, że nie mogliśmy 
z nim pojechać, musieliśmy tam tkwić i czekać. Nikt nie powie-
dział nam, ile to będzie trwało. Jak już wrócił, nie dowiedzieli-
śmy się niczego więcej poza tym, że potwierdzili tę zaćmę.

Sandra: Źrenice mu się nie chciały rozszerzyć, nie reagowa-
ły na atropinę, więc nie można było dokładniej zbadać oka. 
Dowiedzieliśmy się tylko, że czeka nas kolejna wizyta w lipcu 
i że zaćma jest operacyjna, ale jeszcze nie teraz. Takie zabiegi 
można podjąć dopiero, kiedy dziecko ma około 3 miesiące. 
Zabrali go w dniu, w którym miałam już wychodzić do domu. 
Czekaliśmy jeszcze tylko na badania okulistyczne. Okulistka 
przyszła do mnie i pow iedzia ła, że K sawer y ma zaćmę, 
że to bardzo poważna sprawa. I szybko wyszła. Miałam wraże-
nie, że uciekła. Myślę, że jej też było trudno emocjonalnie, nie 
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wiedziała, w jaki sposób mi to przekazać. Pamiętam, że jak się 
dowiedziałam, zaczęłam płakać. Bardzo się zestresowałam. 
Jednocześnie, martwiłam się, czy przez ten stres nie stracę 
pokarmu. Cały czas walczyłam o to karmienie, byłam trochę 
zafiksowana na tym punkcie. Powiedziałam sobie, że chcę 
karmić, bo moje mleko to najlepsze, co Ksawery może dostać 
w tym momencie.

Witek: Wiedzieliśmy, czym jest zaćma, bo sam mam zaćmę 
na prawym oku. Tylko że u mnie to zostało zdiagnozowane, 
jak miałem siedem lat. Wtedy nie było już czego operować. 
Musieliśmy brać pod uwagę, że to może pojawić się u Ksawa.

Sandra: Ja jednak mimo wszystko zakładałam, że wszystko 
będzie w porządku. Jasne, miałam swoje lęki. Ale liczyłam, 
że to się nie wydarzy. U mnie w rodzinie nie ma takich scho-
rzeń wzroku, po stronie rodziny Witka też nie, więc uznaliśmy, 
że nie ma aż takiego ryzyka.

* * *

Sandra: Miesiąc później mieliśmy kontrolę w Katowicach. 
Pojechaliśmy tam z Konradem, naszym kolegą, a zarazem 
asystentem. I tam pani lekarz dała nam jasno do zrozumienia, 
że najlepiej, gdyby to on sam wszedł z dzieckiem do gabine-
tu. Z naszym dzieckiem. My byliśmy jej niepotrzebni, tylko 
przeszkadzaliśmy.

Witek: Jeszcze wcześniej chciała mi zabrać dziecko. „Pan mi da 
to dziecko, będzie szybciej. Pan się potyka”. A ja o nic się nie 
potknąłem.

Sandra: Właśnie wtedy zwróciła się do Konrada: „Pan weźmie 
od nich to dziecko i je przyniesie, zaraz je zbadam”. Konrad 
odpowiedział, że on jest tylko asystentem i jego rola polega 
na towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej, ale nie na wyręcza-
niu. A ona na to: „To niech pan towarzyszy gdzie indziej, ale nie 
tutaj w gabinecie”.
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Witek: W życiu doświadczyłem różnych rodzajów dyskrymi-
nacji, ale to nie bolało tak bardzo, jak te wszystkie sytuacje. 
Z atakami na moją osobę jestem w stanie sobie poradzić, odbić 
je. Ale tutaj jestem bezbronny. To dotyka moich najgłębszych 
emocji.

Sandra: W październiku były dwie operacje, najpierw na jedno, 
potem na drugie oko. Tuż przed pierwszą operacją pani docent 
zaprosiła mnie i Ksawa do siebie, wyprosiła wszystkich rodzi-
ców, został tylko personel. I wtedy zapytała mnie, czy zdajemy 
sobie sprawę z tego, na jakie obciążenia naraziliśmy i naraża-
my Ksawerego? Mówiła to takim ostrym, oschłym, oceniającym 
tonem. Nie pamiętam, co wtedy odpowiedziałam. To po prostu 
we mnie uderzyło. Denerwowałam się ze względu na operację. 
I jeszcze pamiętam, że miałam duże problemy, bo operacja się 
spóźniała, a Ksawer nie mógł wtedy jeść. Był nerwowy, musia-
łam go cały czas uspokajać, sama będąc roztrzęsioną.

Witek: Zaćma została usunięta, przepisano nam okulary, 
krople. Zaćma polega na tym, że soczewka jest nieprzejrzysta, 
w związku z czym trzeba ją usunąć i wstawić sztuczną. Ale 
u małego dziecka najpierw zastępuje się ją okularami, a dopiero 
po jakimś czasie można wszczepić nową soczewkę. Trzeba po-
czekać, aż oko przestanie tak bardzo rosnąć. To dzieje się około 
piątego, szóstego roku życia.

Sandra: Tak naprawdę jeszcze nic pewnego nie wiemy. Czeka 
nas pełna diagnostyka. Nie mogliśmy jej w tym momencie 
w ykonać, bo wciąż ma niezarośnięte ciemiączko. Chodzi 
o diagnostykę nerwu wzrokowego. Jak to wszystko wygląda, 
czy są impulsy, czy nie ma. W tym momencie trudno powie-
dzieć, co będzie za parę lat. Nie skupiam się na tym, bo bym 
pewnie zwariowała.

Witek: Po t ych wsz ystk ich prz yk r ych doś w iadczen iach 
przenieśliśmy się z leczeniem do Wrocław ia, do szpita la 
przy Borowskiej. Tak też doradzało nam kilka osób. To była 
dobra decyzja. Jak dotąd wykonano tam jedną operację, pla-
stykę jednej źrenicy. To służyło temu, żeby ona zaczęła się 
rozszerzać, wpuszczać do oka więcej światła, a tym samym 
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żeby Ksawery więcej widział. I rzeczywiście to jego widzenie 
poprawiło się po tej operacji. W drugim oku źrenica się już 
rozszerzała.

Sandra: Trafiliśmy tam na świetną panią ordynator. Ona jest 
osobą bardzo ciepłą, życzliwie nastawioną. Naprawdę nasze 
słowa uznania dla niej. Jest bardzo zaangażowana. Byłam 
w szoku, kiedy dowiedziałam się, że ona jest ordynatorem. 
Wzięła sobie ode mnie dziecko, żeby z nim trochę pogadać. 
Zwyczajnie, na korytarzu. To jest zachowanie, które rzadko 
spotyka się w takich miejscach.

C ho ć i t ut aj n ie oby ło się bez n ief ajnych h i s tor i i. 
W dniu operacji Ksawery wcześniej się obudził, nie chciał spać. 
Pielęgniarka to zobaczyła i mówi: „Ja mu coś nakleję na rączkę”. 
Taka starsza kobieta. Coś tam przy nim robiła. I nagle mówi 
do mnie: „Ty już chyba nie masz zamiaru mieć więcej dzieci?”. 
Mówię, że nie wiem. „Nie, nie, ty nie miej dzieci, bo nie można 
tak oślepiać ludzi”. Nic na to nie powiedziałam. Po prostu mnie 
zamurowało. Schowałam się w sobie.

Jeśli chodzi w ogóle o pobyty w szpitalach, to miałam prob-
lem z tym, żeby Ksawowi wszędzie towarzyszyć. Był zabierany 
na różne badania i wszystko zależało od tego, czy danej pie-
lęgniarce chciało się zabrać mnie jednocześnie z dzieckiem. 
W Katowicach był też problem z informacją. Traktowali nas 
jak zbędny element, dodatek do pacjenta. Nie informowano nas 
o wszystkim. Pani docent była bardzo zdziwiona, że po drugiej 
operacji przyszłam zapytać, co tam z Ksawerym i czy wszystko 
w porządku. Oddają ci dziecko i w ogóle nie mówią, czy opera-
cja się udała.

Później byliśmy tam w styczniu na zdjęciu szwów. Zabierając 
dziecko na ten zabieg, pani pielęgniarka powiedziała, że to zaj-
mie do godziny. Mijają dwie i pół godziny, a dziecka nie ma. I nie 
ma nikogo, kto by nam powiedział, co się dzieje. Zapytaliśmy 
po wszystkim, dlaczego to się tak przedłużyło. Pani powiedziała 
beztrosko, że on sobie spokojnie spał i tak długo wybudzał się 
po zabiegu. A później okazało się, że anestezjolog wstrzyknął 
mu narkozę poza żyłę. I zrobił się tam taki siniak. Jak dostałam 
dziecko, przyszedł anestezjolog, spojrzał na niego, zapytał, czy 
wszystko w porządku. Powiedziałam, że tak. Myślałam, że to taka 
normalna procedura, chociaż wcześniej tak nie robili. W końcu 

Do zobaczenia
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któraś pielęgniarka mówi do mnie: „Ale wy wiecie, że macie 
teraz uważać i obserwować tę rękę, czy tam się nic nie dzieje?”. 
Ona powiedziała to mimochodem, przechodząc obok nas.

* * *

Sandra: We wrześniu Witek zaczął szkołę masażu w Krakowie. 
Wychodził wcześnie rano, wracał wieczorem. Czasami nie 
widzieliśmy się dwa dni. Cał ymi dniami siedziałam sama 
z Ksawerym. Mama zajmowała się swoimi sprawami, czasami 
przychodziła. Uznaliśmy, że nie da się funkcjonować w ten 
sposób. Emocjonalnie nas to rozbijało. Coraz częściej się kłóci-
liśmy, nawet o pierdoły. Byłam zmęczona. Witek był zmęczony. 
Poza tym czułam się tutaj trochę nie u siebie. Mama co prawda 
nie przychodziła już za każdym razem, kiedy dziecko zapłaka-
ło. Ale stresowało mnie to, że może przyjść.

Ostatecznie zdecydowa liśmy, że w y najmiemy miesz-
kanie w Krakowie. Chcieliśmy być razem, żyć po swojemu. 
W Krakowie musieliśmy wszystko ogarnąć sami. To nie znaczy, 
że nie korzystaliśmy z pomocy innych osób. Ale to my decydo-
waliśmy, kiedy jest nam ona potrzebna. W końcu też mogliśmy 
codziennie spędzać czas razem. Pewnie, że było ciężko, ale 
z dzisiejszej perspektywy wspominam ten czas bardzo dobrze. 
Robiliśmy sobie w domu taką atmosferę, jaką chcieliśmy. Nikt 
nam nie mówił, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy robić.

Witek: Załatwiliśmy sobie, że dwa razy dziennie przychodziły 
do nas pielęgniarki środowiskowe i kropiły Ksaweremu oczy. 
Na początku były do nas nastawione sceptycznie i mocno zdy-
stansowane. Czasami prawie wcale nie odzywały się do nas 
podczas wizyty. Przychodziły, robiły swoje, ale nic więcej. Nie 
uśmiechały się do Ksawerego. Ale z czasem to zaczęło się powo-
lutku zmieniać. Mam poczucie, że na początku traktowały nas 
trochę jak patologię. Jak to w ogóle możliwe, że dwoje niewi-
domych opiekuje się dzieckiem? Ale po pewnym czasie zaczęły 
zauważać, że jemu nie dzieje się z nami nic złego, jest dobrze 
odżywione, zadbane, bezpieczne. Traktujemy to jako nasz 
mały sukces. Udało się w taki naturalny sposób zmienić ich na-
stawienie do rodzicielstwa osób niepełnosprawnych.

Opowieści niewidomych kobiet
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Sandra: Oprócz tego bardzo pomagał nam Konrad. Można 
było szybko dostać się w dany punkt. Pojechać do Katowic 
czy do lekarza na szczepienie. Nie musieliśmy taszczyć się 
z Ksawem komunikacją miejską. To była dla nas naprawdę duża 
pomoc. W tamtym czasie tak często jeździłam samochodem, 
że jak potem wsiadłam do tramwaju, to było mi tak dziwnie, 
że on co chwilę się zatrzymuje.

Jasne, że czasami przydałoby się oko. Ale nie żałowaliśmy 
tej przeprowadzki. Przez to jesteśmy pewni, że w przyszło-
ści chcemy mieszkać sami, bo dajemy sobie radę. Wróciliśmy 
do rodziców Witka na wakacje, ale już na zupełnie innych 
warunkach. W niedalekiej przyszłości chcemy kupić własne 
mieszkanie. My chyba oboje mamy takie charaktery, że nie na-
dajemy się do dłuższego mieszkania z kimś innym. Czujemy się 
stłamszeni, przytłoczeni. Nawet gdyby to były super warunki 
i super ludzie, to jednak jako rodzina potrzebujemy swojej 
osobnej przestrzeni.

Witek: Sandra jest jedyną osobą, którą jestem w stanie za-
akceptować w swojej bliskości w sytuacji, kiedy potrzebuję 
być sam. Mam bardzo silną potrzebę tej samotności. I częstą. 
Dlatego ciężko jest mi mieszkać z kimś jeszcze.

* * *

Sandra: Nie bardzo ufam swojej macierzyńskiej intuicji. 
W ogóle nie czułam jej na początku. Może dlatego, że byłam 
w tym bardzo zagubiona. Może trochę dlatego, że jako dziecko 
nie bawiłam się dużo lalkami. To jednak dużo daje. Jak masz 
lalkę, którą ubierasz i rozbierasz, to uczy cię takiej manualnej 
sprawności. Teraz doszłam do takiego wniosku.

Mieliśmy takie zalecenie po wyjściu ze szpitala, że mam 
go karmić tylko z butelki, bo dużo stracił na wadze. Wtedy 
wiadomo dokładnie, ile zjada. A jeżeli już koniecznie muszę 
mu dawać swoje mleko, to żebym je odciągała i przelewała 
do butelki. Po dwóch dniach zdecydowaliśmy, że przechodzimy 
wyłącznie na karmienie z piersi. Tak intuicyjnie pragnęłam. 
To było ryzykowne, bo ciągle czułam się zastraszona przez wy-
kład tej pani ordynator. Miałam w głowie jej słowa, że jesteśmy 
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nieodpow iedzialnymi rodzicami, bo coś tak iego robimy. 
Ostatecznie to wyszło Ksawerowi na dobre. Zaczął wtedy mo-
mentalnie przybierać na wadze.

Witek: I przede wszystkim było dużo więcej spokoju. My byli-
śmy spokojniejsi, on był spokojniejszy. Zrobiła się taka pozy-
tywna atmosfera. Przez pierwsze dwa dni, jak karmiliśmy go 
z butelki, to była tragedia.

Sandra: Ale jeszcze wrócę do tej intuicji. Nie czułam jej kom-
pletnie na początku. Jak Ksawery był na moich rękach, to zaczy-
nał płakać i krzyczeć. W ogóle nie chciał się u mnie uspokoić. 
I od razu myślałam – co ze mnie za matka? Miałam zupełnie 
inny obraz tego wszystkiego. Wyobrażałam sobie, że dziecko 
w ramionach mamy od razu czuje się bezpiecznie. A on krzy-
czał. Myślę, że czuł wtedy te moje trudne emocje. Tak to sobie 
tłumaczę. Masę moich emocji, moje zmęczenie, sfrustrowanie. 
Nie czuł się przy mnie komfortowo.

Witek: Uważam, że ten naturalny instynkt bardzo mocno za-
głuszają ludzie, którzy mówią ci, co powinnaś zrobić, czego nie 
możesz, co musisz. Problem polega na tym, że w dzisiejszych 
czasach jesteśmy kompletnie bombardowani stertą informacji 
na temat macierzyństwa, wychowania, opieki. Co jeszcze gor-
sze, te porady często się wykluczają.

Sandra: A jeszcze dodatkowo my jako niewidomi rodzice 
mamy wbijane do głowy, że sobie nie poradzimy, że jesteśmy 
niepoważni. Próbuje się nam wmówić, że chcąc opiekować się 
własnym dzieckiem, robimy mu krzywdę.

Witek: Tak. Zakładam, że zdaniem niektórych ludzi, których 
spotkaliśmy na swej drodze, najlepiej byłoby oddać Ksawerego 
komuś sprawnemu, kto zrobi to lepiej.

Sandra: Kiedy słuchałam tych wszystkich ostrzeżeń i zawo-
alowanych oskarżeń, to pomyślałam, że jak tylko coś stanie 
się Ksaweremu, to nigdy w życiu sobie tego nie wybaczę. A oni 
wszyscy stwierdzą, że przecież mi to mówili.
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Witek: Jako niewidomi rodzice jesteśmy bardzo na celowniku. 
Załóżmy, że idzie sobie osoba widząca z dzieckiem w wózku i ono 
nagle wychyla się i wypada. No, stało się, normalny wypadek, 
trudno było je upilnować. Ale jeżeli to samo zdarzy się osobie 
niewidomej, to nagle zrobi się wielki hałas, jaka to ona jest nieod-
powiedzialna. Kto w ogóle pozwolił jej opiekować się dzieckiem? 
I już na drugi dzień ma na karku pomoc społeczną. Dlatego 
ja sam bardzo bałbym się jechać z dzieckiem na SOR w sytuacji, 
w której coś by mu się stało. Z jednej strony wiem, że powinie-
nem. Ale z drugiej boję się, że to mogłoby bardzo skomplikować 
naszą sytuację, bo ktoś stwierdzi, że nie powinniśmy mieć praw 
rodzicielskich, skoro nie umiemy zadbać o dziecko.

Nam jest też trudniej postawić opór. Mamy słabsze argu-
menty niż widzący rodzice. Kiedy widzisz, możesz się przeciw-
stawić, powiedzieć, że chcesz nauczyć się tego sam, bo przecież 
to ty jesteś rodzicem. Nam jest trudnej. Nawet jeżeli powiem 
coś takiego, to może zostać odbite prostym zdaniem: „Ale 
przecież ty nie widzisz. Daj, lepiej będzie, jak ja to zrobię”.

* * *

Sandra: Na początku zaskoczyło mnie, że dziecko tak mało śpi. 
Wcześniej czytałam, że może spać nawet do 20 godzin. To sobie 
myślałam, że spokojnie, ja też się wyśpię. Okazało się, że jest 
nieco inaczej. Zaskoczyła mnie też moja siostra, z którą nie 
miałam wcześniej jakiegoś dobrego kontaktu. Nagle wkroczyła 
na scenę i zrobiła dla nas tyle dobrego. Przyjechała na miesiąc, 
ale też była ze mną w szpitalach. Bez niej byłoby mi bardzo 
ciężko. Choćby z tego względu, że nie każdej pielęgniarce 
chciało się brać mnie na jakieś badania Ksawa. Jak była Żaneta, 
to zawsze mogłam z nią gdzieś podejść. Albo nawet poprosić, 
żeby poszła z Ksawem, bo ufam jej stuprocentowo. To wyda-
rzenie sprawiło, że zyskałam prawdziwą siostrę, na którą mogę 
liczyć. Dzięki temu mamy teraz bardzo fajny kontakt, nie roz-
mawiamy tylko o dzieciach, ale ogólnie o różnych sprawach. 
Tego wcześniej nie było.

Witek: Mnie zaskoczyła jeszcze jedna rzecz. Myślę o tych 
wszystkich czynnościach opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 



161

Przewijaniu, karmieniu. W związku z tym, że wcześniej nie 
byłem dopuszczany do małych dzieci, to wszystko wydawało 
mi się bardzo trudne. Okazało się, że wcale tak nie jest. To nie 
jest żaden nieosiągalny kosmos. Miałem obawy, że nie będę 
wiedział, jak się za to zabrać. Albo że to w ymaga umiejęt-
ności, które są dla mnie nieosiągalne, bo nie widzę. Okazało 
się, że to wszystko da się ogarnąć bez wzroku. Po prostu 
chwytasz inne sygnały od dziecka, żeby wiedzieć, jak zarea-
gować. Widzącym często wydaje się, że to niemożliwe. I przez 
to my sami wmawiamy sobie, że nie damy rady.

Sandra: Z kropieniem oczu też jakoś doszliśmy do wprawy. 
W tym akurat pomógł mi Konrad. Na początku poprosiliśmy 
o zamienniki w maści, ale Ksawery miał tyle kropel, że nie 
dało się tego zrobić. Najpierw testuję wybrane krople. Bo każde 
są inne. Sprawdzam, jak lecą, czy szybciej, czy wolniej. Jedne 
są gęstsze, drugie rzadsze. Sprawdzam to sobie na dłoni. Kropię 
kilka razy, żeby wiedzieć, jaka jest średnia kapania. Unoszę 
Ksaweremu powiekę. Najlepiej to robić we dwójkę, bo wtedy 
jedno przytrzymuje głowę. Jestem w stanie zrobić to sama, ale 
wtedy to zajmuje dużo więcej czasu, on też bardziej się przy 
tym męczy. Łatwiej, jeżeli Witek przytrzyma głowę. Unoszę 
powiekę, naciskam pojemniczek. Ciało Ksawerego dokładnie 
powie, kiedy kropla wpadła do oka. On spina się w tym momen-
cie. Patrzyliśmy z Konradem, że nawet jak Ksaw leciutko przy-
mknie oko i kropla nie do końca wpadnie, to po pewnym czasie 
spokojnego leżenia na plecach ona sama wlatuje do środka.

Witek: Czuję, że w przyszłości będziemy potrzebować pomocy 
w sytuacjach plenerowych, na przykład na placu zabaw, na ma-
łych wycieczkach. Dopóki nie mamy z nim sprawnej komunika-
cji werbalnej, wolałbym, żeby przy takich okazjach był z nami 
ktoś widzący, kto będzie obserwował, gdzie jest Ksawery, 
co robi, czy jest bezpieczny. My tego nie zrobimy. A też nie chcę 
przyklejać się do niego i cały czas mieć go pod ręką. Chcemy dać 
mu tę przestrzeń.

Sandra: Myślę, że właśnie teraz zaczyna się najtrudniejszy 
dla nas okres. Dziecko jeszcze nie rozumie, o co ci chodzi, 
o co je prosisz. Widzę po nim, że będzie ruchliw y. Zanim 
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zrozumie i pojmie, że nam trzeba więcej mówić i opowiadać, 
też minie trochę czasu. On już zaraz będzie mobilny, będzie 
biegał, a jeszcze nie rozumie, że my nie widzimy i nie mamy 
takiej kontroli wzrokowej. Minie trochę czasu, zanim pojmie, 
że z nami nie może porozumiewać się w ten sposób.

Witek: Staramy się wyłapywać jego słowa i później używać ich 
na co dzień. To jest kwestia uważności na strumień dźwięków, 
które wydaje. Pamiętam, że kiedyś wziął do ręki zabawkę, któ-
rą dostał od Konrada, i powiedział coś, co brzmiało mniej wię-
cej jak „badziew”. I od tego czasu mówimy tak na tę zabawkę. 
Takie rzeczy nam zostają.

Sandra: Jak raz puszczał bąki, to mówił coś w stylu „gwegwa”. 
I tak już zostało, że bąki to są gwegwy. Od samego początku 
przywiązuję dużą wagę do komunikacji. Wiem, że jak mówi 
„mamamama”, to nie zawsze chodzi o mamę, ale czasami o je-
dzenie – am am am. Jak mówi nababa, to nie ma na myśli babci, 
ale jest zadowolony i chce coś mi opowiedzieć. Jestem w stanie 
na podstawie jego jednego jąknięcia powiedzieć, jaki ma na-
strój. Nie potrzebuję widzieć jego twarzy, żeby wiedzieć, czy 
się złości, czy jest zadowolony, czy coś go boli i jest mu smutno. 
To wynika ze spędzania z nim mnóstwa czasu i uczenia się tych 
reakcji. To nie jest kwestia instynktu, ale takiego intensywne-
go kontaktu z dzieckiem.

Witek:  Jest k i lka piosenek, które bardzo fajnie dzia łają 
na Ksawa. Jak widzimy, że się denerwuje, to zaczynamy mu 
śpiewać Papugę Gadułę. „Mamo, nie bądź zła, tato, powiedz 
«tak»! Chociaż pióra ma, to nie jest zw yk ły ptak!”. K iedyś 
słucha łem sobie dyskografii Jacka Skubikowskiego, pł y ta 
po płycie. Szukałem sampli i przy okazji zapoznawałem się 
z jego twórczością. Dzięki temu odkryłem, że nagrał też płytę 
z piosenkami dla dzieci. Włączyłem ten album. Kiedy zaczęła 
się Papuga Gaduła, Ksawery zastygł. Po prostu zastygł. Przez 
całą piosenkę stał bez ruchu i słuchał. Cały był tym słuchaniem. 
Nic innego nie istniało. I miał taką reakcję przez dobre parę 
miesięcy. Jak puszczaliśmy mu Papugę, to siadał i zastygał. 
W tamtej chwili pierwszy raz widziałam, jak Ksawery siedzi 
spokojnie. Bo do tej pory nie było podobnej sytuacji.
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* * *

Sandra: W pewnym momencie pojawiło się medialne zainte-
resowanie naszą małą rodziną. Trochę byłam tym zaskoczona. 
Zaczęło się od szukania mieszkania w Krakowie. Mieliśmy 
problem, żeby ktoś chciał nam coś wynająć. Dwóm osobom 
niewidomym, z psem i małym dzieckiem. To są kolejne barie-
ry. Osoba niewidoma, druga osoba niewidoma, pies, dziecko. 
Znajoma dziennikarka udostępniła nasze ogłoszenie, a przy 
okazji stwierdziła, że to świetny temat na reportaż interwencyj-
ny. Okazało się, że jednak znaleźliśmy mieszkanie. Powiedziała, 
że nie ma problemu, i tak możemy zrobić jakiś materiał dla TVN.

Potem odezwał się Krzysztof z TVP Katowice. Obejrzał ten 
pierwszy reportaż i zaproponował współpracę. Trochę się wa-
haliśmy, bo wydawało nam się, że powiedzieliśmy już wszyst-
ko, co mieliśmy do powiedzenia. On zauważył, że po pierwszym 
materiale pojawiło się dużo komentarzy dotyczących w ogóle 
zasadności posiadania dzieci przez osoby niewidome. Chciał 
rozwinąć ten temat. Zgodziliśmy się.

Nie mieliśmy z Witkiem jakichś konkretnych oczekiwań 
w związku z tym całym zamieszaniem. Stwierdziliśmy tylko, 
że będzie fajnie, jeśli ktoś popatrzy na naszą historię bez więk-
szego oceniania. Trudno powiedzieć, czy tak się stało.

Witek: Miłe było to, że kilka osób odezwało się do nas bezpo-
średnio. Znaleźli nas na Facebooku, napisali. To były całkiem 
obce osoby. Moim celem było głośne powiedzenie tego, co myślę 
o ocenianiu nas i naszego rodzicielstwa. Chciałem, żeby to po-
szło w świat. Jednocześnie nie wierzyłem, że to przyniesie jakąś 
większą zmianę w świadomości społecznej. Chodziło mi głów-
nie o to, żeby to powiedzieć.

Sandra: Po emisji obu materiałów pojawiło się dużo komentarzy. 
Co ciekawe, one bardzo różnią się od siebie. Te pod reportażem 
w TVN są bardzo napastliwe, momentami agresywne. Natomiast 
te z Magazynu Ekspresu Reporterów były dużo cieplejsze. Nawet 
jeśli ktoś się z nami nie zgadzał, to wyrażał to w taki wyważony 
sposób. Super, że część tych komentarzy zamieszczali ludzie, 
których wychowali niewidomi rodzice. Pisali, że mieli fajne dzie-
ciństwo. To mnie też trochę podnosiło na duchu.
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Czy dotk nę ł y nas te negat y w ne w pisy? Myślę, że nie. 
W gruncie rzeczy to byli obcy ludzie. Nie wiem, kim oni są, więc 
to nie ma dla mnie takiego znaczenia. Jedyne, co mnie zasmu-
ciło, to że mój syn będzie dorastał wśród ludzi, według których 
osoby niewidome nie powinny mieć dzieci i najlepiej, żeby sie-
działy w domu. I będzie słyszał od nich podobne komentarze: Ej 
ty, masz ślepych rodziców.

Już w Katowicach, kiedy Ksawery miał pierwszą operację, 
myślałam sobie, że tak naprawdę nie martwi mnie to, że on 
będzie słabo widział. Wiem, że potrafimy przekazać mu zestaw 
umiejętności, dzięki którym poradzi sobie w życiu. Martwią 
mnie tylko negatywne opinie ludzi i społeczeństwa, w którym 
będzie dorastał.

Witek: Tak! Zdecydowanie uważam, że społeczne skutki niewi-
dzenia są dużo gorsze niż bezpośrednie, techniczne. Moim zda-
niem dobrze radzę sobie z fizycznym brakiem wzroku. Wiadomo, 
że są kwestie, które ogarniam słabiej, ale ogólnie żyje mi się do-
brze. Natomiast społeczne skutki są dużo bardziej uciążliwe.

Sandra: Ale ty jesteś dorosły, poradzisz sobie z wieloma rze-
czami. Natomiast dziecku jest znacznie trudniej. Dlatego bę-
dziemy robić wszystko, żeby go na to uodpornić.

* * *

Po lekturze rozdziału Sandra i Witek dodali aktualizację:

Siedem miesięcy później. Dni mijają nam ostatnio dość szybko i są 
do siebie bardzo podobne, z pozoru więc nic wielkiego się u nas nie 
dzieje. Warto jednak wspomnieć o pewnych zmianach. Po pierwsze, 
wysiłki pani doktor z Katowic oraz pani pielęgniarki z Wrocławia osta-
tecznie spełzły na niczym. Wbrew ich dobrodusznym radom oraz naszym 
nie zawsze dobrym doświadczeniom, świadomie zdecydowaliśmy się 
na zaproszenie do nas jeszcze jednej osoby – Laury. Czekamy na nią 
niecierpliwie. Od pewnego czasu szczęśliwa mama powtarza, że takiego 
brzucha jak teraz nie miała nawet dzień przed urodzeniem Ksawerego. 
Po drugie, czeka nas przeprowadzka. Pojawienie się Laury zmotywowało 
nas, aby kupić wreszcie mieszkanie we Wrocławiu.
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Oczywiście towarzyszy nam nieco niepewności, ale jest ona zwią-
zana przede wszystkim z panującą aktualnie pandemią. Jak wszyscy 
zastanawiamy się, co przyniesie przyszłość. Dobrą wróżbą jest dla nas 
inicjatywa fundacji „Potrafię pomóc”. Chodzi o pomysł zorganizowania 
warsztatów dla niepełnosprawnych przyszłych mam – zarówno tych 
będących w ciąży, jak i tych, które macierzyństwo mają dopiero w pla-
nach. Może same warsztaty nie rozwiążą problemów, z którymi się ze-
tknęliśmy. Jednak bardzo doceniamy to, że ktoś w końcu uznał istnienie 
niepełnosprawnych rodziców i zainteresował się ich potrzebami. Im sze-
rzej będziemy o tym mówić, tym łatwiej będzie i nam, i innym osobom 
niepełnosprawnym, które znajdują się w podobnej sytuacji.
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Patrycja i Paweł – Małżeństwo bez kontraktu

Patrycja: Czy poradziłabym coś osobom niewidomym, które 
myślą o wejściu w związek? Według mnie nie należy słuchać rad 
otoczenia. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie odradzał wią-
zanie się z niewidomym partnerem czy partnerką. Albo z dru-
giej strony doradzał szukanie sympatii wyłącznie wśród osób 
widzących, bo tak będzie łatwiej, wygodniej. Trzeba samemu 
zastanowić się, czy chce się wchodzić w związek z miłości czy 
z w yrachowania. Czy to ma być kontrakt? Czy mamy sobie 
podliczyć ewentualne zyski i straty? Ja nie patrzę na to w ten 
sposób. Druga osoba nie powinna być opiekunem czy pomocni-
kiem. Albo niewolnikiem. Myślę, że wśród ludzi widzących jest 
podobnie. Takie relacje powinny się opierać na partnerstwie.

Paweł: Oprócz motywacji i intencji najważniejsze jest to, jak 
każda z tych osób żyła przed związkiem. Jeżeli jedna strona nie 
robiła niczego samodzielnie, nie wychodziła z domu bez rodzi-
ców, nie organizowała sobie czasu, miała wszystko podane pod 
nos, to prawdopodobnie będzie miała podobne oczekiwania wo-
bec partnerki czy partnera. To jest pewne zagrożenie w przy-
padku osób niepełnosprawnych, które mogą przyzwyczaić się 
do bycia wyręczanym przez rodziców. Jeśli jednak spotykają 
się dwie w miarę samodzielne osoby, to z reguły wszystko jest 
kwestią dogrania i dogadania, podziału obowiązków.
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Jeszcze jako dziecko miałem taką myśl, że teraz jestem 
mały, więc muszę się trzymać za rączkę, ale jak będę dorosły, 
to muszę już iść sam. To trzymanie się za rękę mamy było dla 
mnie takim symbolem niesamodzielności. Cały czas dążyłem, 
żeby coś zrobić, jakoś z tego wybrnąć.

Patrycja: Zastanawiam się, czy jestem na tyle samodzielna, 
żeby poradzić sobie bez Pawła. Myślę, że tak. Pewnie, że nadal 
są takie czynności, z którymi radzę sobie gorzej. Mam zasadę, 
że jak nie uda się tak, to próbuję inaczej. Jak czegoś nie umiem 
ugotować, czegoś skomplikowanego, to kupię gotowe dania.

Myślę, że życie w związku, w którym obie osoby są nie-
widome, bardzo usamodzielnia. Nie masz pomocy na zawo-
łanie. Musisz korzystać z wszelkich możliwych technologii, 
które zastępują ci widzących. A jak masz widzącego małżon-
ka albo widzące dziecko, to stajesz się bardziej wygodny i nie 
szukasz alternatywnych rozwiązań. Wszystko fajnie, ale tyl-
ko do pewnego momentu. Do rozstania. Do wyjazdu dziecka 
na studia. Wtedy znów musisz radzić sobie samemu, ale nie 
wiesz jak.

* * *

Patrycja: Jestem niewidoma od urodzenia, ale nie wiem 
dokładnie, co jest tego przyczyną. Na początku nikt nie zo-
rientował się, że nie widzę. Jak miałam kilka miesięcy, to mój 
dziadek nagle powiedział mamie: „Nie wiem dlaczego, ale ona 
na mnie nie patrzy”. Mama na to: „Ojciec, przestań, co ty? Ona 
jest jeszcze mała”. Ale chyba zaczęło ją to niepokoić. Poszła 
ze mną na wizytę do okulisty. Lekarka zbadała mnie, najpierw 
nic mamie nie powiedziała, kazała zadzwonić kolejnego dnia. 
Dopiero przez telefon powiedziała: „Pani córka nie widzi. Ale 
jedno, co ważne, to że widzi światło i będzie umiała odróżniać 
dzień od nocy”. Widać, nie miała odwagi, żeby powiedzieć 
to bezpośrednio.

Rodzice jeździli ze mną po różnych lekarzach, ale nikt 
nie umiał wykryć przyczyny. Mówili, że to jest rozrzedzenie 
siatkówki. Nie byłam wcześniakiem, nie leżałam w inkuba-
torze, urodziłam się całkiem normalnie. Niektórzy wiązali 

Do zobaczenia
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to z faktem, że prawdopodobnie miałam lekkie niedotlenienie 
po porodzie. Byłam owinięta pępowiną i od razu nie oddycha-
łam, trzeba mnie było pobudzić.

Ale była też taka sytuacja, że moja mama w czasie ciąży 
zachorowała na grypę i jakiś lekarz zalecił jej aspirynę. A póź-
niej ginekolog popukał się w głowę i stwierdził, że nie powinna 
tego brać. Ale nic nie powiedział jej wprost. Jak miałam kilka 
lat, to mama spotkała go na ulicy. Zapytał: „Jak tam pani cór-
ka? – Wszystko dobrze, ale córka nie widzi. – To i tak dobrze. 
Myślałem, że będzie jeszcze gorzej”. Nie wiem, czy to mogła być 
przyczyna. Nie znam takich badań, według których aspiryna 
szkodzi w czasie ciąży. U mnie nikt w rodzinie nie miał żad-
nych problemów ze wzrokiem.

Oprócz lekarzy byli też znachorzy. Wtedy w Oławie miesz-
kał taki dziwny facet, któremu niby ukazała się Matka Boska. 
On ponoć uzdrawiał. Tam też mnie zawieźli. Wozili mnie 
po różnych energoterapeutach. Oczywiście to nic nie dało. 
Dzięki pomocy znajomego z Czerwonego Krzyża tata załatwił 
nawet wizytę w klinice w Aachen, w Niemczech. Zrobili mi tam 
bardzo dokładne i długie badania. Ściągnęli jakiegoś świetne-
go profesora, bo dziwili się, że nie widzę. W końcu nie doszli 
do żadnego pewnego wniosku.

Ogólnie rzecz biorąc, rodzice bardzo przeżyli fakt, że 
uro dziłam się niewidoma. Na długi czas przestali chodzić 
do kościoła. Jak byłam mała, to nie dawali mi odczuć, że jestem 
gorszym dzieckiem. Absolutnie. Pamiętam, że w dzieciństwie 
byłam dużo u babci, bo oni pracowali, więc zostawiali mnie 
u niej. Miło wspominam ten okres. Choć rodzice mówili, 
że byłam małą histeryczką, rzucałam się na ziemię, jeśli coś 
mi się nie podobało. Wymuszałam. Dużo płakałam w nocy. 
Według pewnych teorii dzieci niewidome mają mniej bodźców. 
Zastanawiam się, czy to nie była przyczyna tej nerwowości. 
Jak dziecko widzi, to się tak nie nudzi. Nie rozpoznawałam 
żadnych zabawek po wyglądzie, nawet jeśli miałam je przed 
oczami. Kiedy bazuje się tylko na głosie i dotyku, to może jest 
za mało sygnałów dla takiego małego dziecka. To jest jednak 
jakiś deficyt.

Jestem jedynaczką, ale miałam dwóch bliskich kuzynów. 
Pamiętam, że młodsza kuzynka długo nie umiała tego mojego 
niewidzenia zrozumieć. Niby to wiedziała, ale jednocześnie 
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170

pokazy wała mi różne rzeczy, jakbym była widząca. Wujek 
tłumaczył, że nie widzę, ale ona nie mogła tego pojąć. Mówiła: 
„Ty tatuś też nosisz okulary i widzisz, więc Patrycja też musi 
widzieć”. Ale mimo wszystko bawiłyśmy się. Później jak były-
śmy starsze, to bawiłyśmy się w śpiewanie, śpiewałyśmy sobie 
na zmianę różne piosenki. Byłam z nią w miarę zżyta. Trochę 
mniej z jej bratem, który był młodszy ode mnie o siedem lat. 
Myślę, że on zawsze podchodził do mnie z dystansem.

Nigdy nie czułam jakiejś wyraźnej nieakceptacji ze strony 
rodziny. Może jedynie dziadek miał problem z tą sytuacją. Jak 
byłam u babci, to on nieraz pokazywał mi różne rzeczy i do-
pytywał, czy je widzę: „Czy to widzisz? A to? A spójrz tutaj”. 
Ciągle chciał się przekonać, na ile te oczy mi działają. Myślę, 
że nie pogodził się do końca z tym stanem. Nigdy tego wprost 
nie powiedział, ale to czułam.

Ogólnie w rodzinie było w porządku. Jedyne, co mściło się 
przez całe życie, to że rodzice nie starali się mnie rehabili-
tować, aktywizować. Nie bardzo wiedzieli, jak to robić. Nie 
zgłaszali się do specjalistów, tyf lologów. Pewnie też kiedyś 
tego było mniej. Nie było wczesnej interwencji. Teraz wiem, 
że dziecko powinno być od początku wdrażane w różne czyn-
ności w domu. Ode mnie nikt nigdy niczego nie wymagał. Tak 
jest do tej pory, gdy jestem w rodzinnym domu. Oni wszystko 
zrobią, wszystko podadzą.

W pewnym momencie dowiedzieli się o istnieniu ośrodka 
dla dzieci niewidomych we Wrocławiu. Nie mam im za złe, 
że mnie tam wysłali. Bez tego byłabym zupełnie niesamodziel-
na. To właśnie w ośrodku nauczyłam się takich podstawowych 
czynności życiowych, ubierania się, dbania o siebie. Mama nie 
miała pojęcia, jak się za to zabrać.

Kiedy się tam przeniosłam, to był dla mnie skok na strasznie 
głęboką wodę. Nagle dorośli zaczęli wymagać ode mnie różnych 
rzeczy. Nawet takich, jak wstanie rano, samodzielne ubranie 
się i pójście do szkoły. Jak miałam to zrobić, kiedy wcześniej 
nikt mnie tego nie nauczył? Wtedy poczułam, że chyba coś 
było nie tak. Nie pamiętam, czy inne dzieci potrafiły robić te 
rzeczy, bo bardzo koncentrowałam się na sobie. Nie zwracałam 
uwagi na otoczenie. Pamiętam taką sytuację, że nie umiałam 
zapinać guzików i strasznie płakałam. Wychowawczyni mó-
wiła do mnie, że cały wieczór będziemy siedzieć i uczyć się 
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zapinania guzików. To było dla mnie straszne. W końcu jakoś 
się nauczyłam. Ta pani była moją ulubioną wychowawczynią. 
Potrafiła mi poświęcić dużo czasu, żeby mnie czegoś nauczyć.

Na początku kompletnie nie wiedziałam, co robić. Przez 
pierwsze miesiące byłam całkiem w rozsypce. Nie umiałam 
sobie poradzić z najprostszymi rzeczami. Wychowawcy po-
czątkowo pomagali nam ścielić łóżka. Pamiętam taką sytua-
cję, że w drugiej klasie z jakiegoś powodu ich nie było i razem 
z przyjaciółką pomagałyśmy sobie przy tym zadaniu. Byłam 
wtedy z siebie taka dumna, że już umiem to robić. To było 
super uczucie!

Rodzice próbowali mnie jakoś przygotować do tego ośrod-
ka. Najpierw przyjechaliśmy do szkoły rozpoznawczo, żeby 
obejrzeć sale, korytarze. Za jakiś czas pojechaliśmy tam jesz-
cze raz. Myślę, że wtedy nie do końca zdawałam sobie sprawę 
z tego, co mnie zaraz czeka. Dopiero w pierwszy dzień w in-
ternacie pod koniec dnia zrozumiałam, że nie ma przy mnie 
rodziców. Wrócili do domu. Wychowawcy kazali mi iść spać, 
a ja nie chciałam. Było mi bardzo źle.

Początkowo rodzice przyjeżdżali co weekend, a potem już 
co dwa tygodnie. Po dwóch, trzech latach nawet się cieszyłam, 
że jadę do internatu, do koleżanek, że pogadamy, zrobimy coś 
razem. Ale pierwsze dwa lata były okropne. Później zaczęłam 
mieć swoje sprawy. Jak byłam na feriach w domu, to po pewnym 
czasie już mnie ciągnęło do szkoły. Mama nieraz mówiła: „Jedź 
już do tego Wrocławia, bo mnie wkurzasz”.

Nie miałam negatywnych doświadczeń w ośrodku. Początek 
był trudny, ale to nie była wina ośrodka. Wiem, że część osób 
niewidomych często koncentruje się właśnie na tych złych stro-
nach. Dla mnie to był bardzo ważny okres. Rodzice naprawdę 
nie wiedzieli, jak mnie usamodzielnić. Gdybym została w domu 
i poszła do normalnej podstawówki, to byłaby tragedia.

* * *

Patrycja: Kiedy kończyłam szkołę podstawową, rodzice zasta-
nawiali się, czy może nie poszłabym do liceum w rodzinnym 
mieście. Ale znajoma nauczycielka odradzała im taką decyzję, 
twierdziła, że to nie będzie dla mnie dobre. Tam byłyby widzące 
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koleżanki, które zajmowałyby się sobą i zostawiały mnie samą. 
Słuchając jej argumentów, także skłaniałam się do tego, żeby 
zostać w ośrodku. Trochę bałam się widzących. Nie wiedzia-
łam, czy ktoś będzie się ze mnie śmiał.

Z mojej klasy każdy szedł do zawodówki. To było dziewiar-
stwo. W tamtym czasie nie widziałam dla siebie innych per-
spektyw. Nie wiedziałam, czy znajdę inną pracę. Moi rodzice 
byli nieszczęśliwi z powodu tego wyboru. W ośrodku nie było 
jeszcze liceum. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo chciał, to mógł 
szukać szkoły na własną rękę. Niektórzy szli do szkoły maso-
wej, inni zdawali egzaminy w innych ośrodkach. Nie czułam się 
dobra z matematyki, więc stwierdziłam, że i tak sobie nie pora-
dzę. Mama zawsze mówiła, że stać mnie na więcej. Wstydziła 
się mówić ludziom, że poszłam do zawodówki.

W moim rodzinnym mieście działała wówczas spółdziel-
nia dla niewidomych, w której robiono swetry. Pomyślałam, 
że skończę szkołę i wrócę tam do pracy. Ten zakład rozpadł się 
w okresie transformacji, więc i tak wyszłoby inaczej. Ale w mię-
dzyczasie okazało się, że powstaje u nas liceum administracyj-
no-biurowe. Pani dyrektor zawołała mnie kiedyś na rozmowę. 
Przyjęli mnie bez egzaminów. Byłam zaskoczona.

Dzisiaj bardzo klnę na profile klas, jakie mieliśmy w liceum. 
Wybrałam kierunek „pracownik administracyjno-biurowy”. 
Niestety, rzeczywistość pokazała mi, że to jest zupełna abs-
trakcja dla osoby niewidomej. Pracownik biurowy musi działać 
szybko, wykonywać dużo rzeczy naraz, czytać wiele papierów. 
Czuję się pokrzywdzona, że robili nam taką iluzję i wmawia-
li, że będziemy mogli wykonywać ten zawód. To jakaś farsa. 
Czy pedagodzy i kierownik szkoły nie wiedzieli, że to jest nie 
do zrobienia? Przecież mieli większe doświadczenie życiowe.

Miałam nawet praktyki zawodowe w Urzędzie Miasta. 
Trafiłam do działu gospodarki komunalnej. Przed dwa tygodnie 
nie robiłam zupełnie nic. Siedziałam z koleżanką i słuchałam, 
co robią inni. To było śmieszne. W dzienniczku praktyk napisa-
li, że robiliśmy wiele ważnych rzeczy. I dali nam piątki. Potem 
mieliśmy już tylko praktyki w sekretariacie szkoły. Z tego skorzy-
stałam trochę więcej. Musiałam przepisywać jakieś wnioski z rę-
kopisów, które dyktowała mi moja opiekunka praktyk. Już wtedy 
miałam taką myśl, że jeśli będę kiedyś pracować w prawdziwym 
biurze, to przecież nikt nie będzie mi dyktował dokumentów.
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* * *

Patrycja: Kiedy byłam w pierwszej klasie zawodowej, przyszedł 
do nas Leszek Kopeć. Ktoś mu powiedział, że umiem śpiewać. 
Przyszedł do mnie i zapytał, czy możemy iść do auli, żebym coś 
mu zaśpiewała. Planował otworzyć w szkole zespół muzyczny 
i zaprosił mnie na próbę. I tak zostałam w zespole sześć lat, 
do samego końca liceum. Ten czas wspominam bardzo miło. 
Dużo jeździliśmy na różne festiwale czy przeglądy, nie tylko 
dla niewidomych. To mnie bardzo cieszyło, że występowali-
śmy na wydarzeniach studenckich, turystycznych, na poezji 
śpiewanej.

Nie chciałabym, żeby widownia biła mi brawa z litości – 
o biedna niewidoma na scenie. Tak niestety było na różnych 
specjalnych festiwalach, na których cały czas podkreślano, 
że to jest koncert osób niepełnosprawnych. To było takie za-
puszkowanie. Miałam wrażenie, że ludzie zdrowi patrzyli tam 
na nas jak na zjawisko nie z tej ziemi.

Śpiewałam od najmłodszych lat, jak tylko nauczyłam się 
mówić. Mam nawet takie stare nagrania na szpulowym mag-
netofonie. Miałam wtedy dwa lata. Potem dostałam pierwszy 
magnetofon kasetowy. Mama opowiadała, że od wtedy stałam 
się spokojniejsza, bo tylko siedziałam, śpiewałam i nagrywa-
łam. Bardzo się tym cieszyłam. Wszystkim chwaliłam się tym 
magnetofonem.

Kiedyś marzyłam o tym, żeby śpiewać zawodowo i utrzy-
mywać się z tego. Ale myślę, że to jest bardzo utrudnione przez 
niewidzenie. Dawniej w ogóle nie zastanawiałam się nad swoim 
wizerunkiem na scenie, uświadomiłam to sobie dopiero jako 
dorosła osoba. Nie wiem do końca, jak prezentuję się na scenie. 
Ale już sam fakt, że nie ruszam się jakoś specjalnie, nie mam 
wzrokowego kontaktu z publicznością, może być przeszkodą. 
To jest dla mnie abstrakcja. Być może to powoduje, że ludzie 
nie chcą tego słuchać i oglądać.

Ten wizualny wizerunek jest jednak ważny. Nie wiem, czy 
da się to tak łatwo przeskoczyć. My w zespole nie rozmawiali-
śmy o takich rzeczach. Jedna wychowawczyni doradzała nam 
stroje na występy. Czasami słabowidzący koledzy przygotowy-
wali jakąś choreografię, ale jako osoba niewidząca mówiłam, 
że nie chcę tańczyć. Uznawałam, że to będzie nienaturalne 
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i żeby lepiej zrobił to ktoś, kto choć trochę widzi. Wtedy to nie 
było mi potrzebne, ale gdybym chciała iść w kierunku śpiewa-
nia, to musiałabym się przełamać. Szkoda, że nie da się dojść 
dalej bez tego wizerunku.

Skończyła się szkoła, skończył się zespół. Potem już nie 
miałam czasu, żeby o tym myśleć. Na studiach była głównie 
nauka. Potem nagrywaliśmy trochę z Pawłem różne piosenki. 
Ale tylko tak dla siebie.

* * *

Patrycja: O ile dobrze pamiętam, to zupełnie nie myślałam 
o tym, że w ośrodku inne dzieci też mają problem ze wzrokiem. 
Nie koncentrowałam się na tym niewidzeniu. Dopiero w do-
rosłym życiu zaczęłam tak to postrzegać i dostrzegać pewne 
różnice. Kiedy poszłam na studia, to niewidzenie zaczęło być 
w yraźnym problemem. Miałam trudności ze znalezieniem 
lektorów. Zwierzałam się z tego zaprzyjaźnionej psycholożce, 
zresztą też niewidomej. I było mi od razu lżej na duszy, że ktoś 
mnie rozumie.

Nie mogłam znaleźć takiego porozumienia w gronie widzą-
cych. Oczywiście gadaliśmy ze sobą o pogodzie, o wykładow-
cach, ale nic więcej. Ludzie między sobą umawiali się do knajpy, 
ale mnie tego nie proponowali. Może bali się, że musieliby się 
mną opiekować. Tak było przez całe studia. Sama też nie czu-
łam chęci, żeby mówić im o swoich problemach. Pomyślałam, 
że i tak tego nie zrozumieją, bo nie są w mojej skórze, w mojej 
sytuacji.

Ogólnie nie czuję się w pełni dobrze wśród ludzi pełno-
sprawnych. Do czasu studiów nie miałam widzących znajo-
mych. Była tylko rodzina, kuzyni. Były jakieś epizodyczne 
kontakty, ale nic poza tym. W liceum w ośrodku byli ludzie, 
którzy coś widzieli, niewiele, ale to zawsze więcej niż ja. Nie 
było problemów, kiedy mieli nam w czymś pomóc. Nie było 
podręczników w brajlu z języka angielskiego, były tylko książki 
dla niedowidzących. Jeśli nie miałam czytanki, to było oczywi-
ste, że słabowidząca koleżanka mi wszystko podyktuje. Wtedy 
nie miałam poczucia, że muszę się o to prosić albo że ktoś robi 
mi łaskę. Dopiero później odczułam, że przecież nikt nie musi 
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mi pomagać, każdy ma swój czas, swoje rzeczy. Dlatego sta-
ram się jak najmniej prosić ludzi o pomoc. To poszło skrajnie 
w drugą stronę. Wydaje mi się, że trzeba to wszystko wypośrod-
kować, ale jakoś tego nie umiem. Nie chcę, żeby ktoś traktował 
mnie jako obciążenie.

Pierwszy raz zupełnie samodzielnie wyszłam na ulicę do-
piero na pierwszym roku studiów. W ośrodku tego nie robiłam. 
Były egzaminy z orientacji. Raz udało się dobrze przejść trasę, 
pięć razy pobłądziłam. Wychodziło różnie. Miałam świado-
mość, że to tylko egzamin, a nie naturalna sytuacja. Cały czas 
szedł za mną instruktor. Wiedziałam, że nie da mi zginąć, 
zawsze pomoże. Takim prawdziwym kopem do samodzielne-
go chodzenia były studia, na których musiałam nauczyć się 
dotrzeć na uczelnię, do najbliższego sklepu, na dworzec, kiedy 
jechałam do rodziców.

Pamiętam, że ten pierwszy raz wiązał się z ogromnym 
stresem. Mów i łam wszystk im dziewczy nom na uczelni, 
że dziś wracam sama. Cały dzień to przeżywałam, bałam się. 
Wiedziałam, że jak teraz nie pójdę, to może już nigdy nie wyj-
dę sama z domu. O dziwo, poszło mi dość gładko, bez proble-
mu. Nawet ludzie byli mili, pomagali mi przejść przez ulicę. 
Pojechałam, wróciłam. I wtedy przekonałam się, że to możliwe. 
Wiem, że nawet jeśli się zgubię, to przecież nie jestem na pusty-
ni, mogę kogoś zapytać. Różne sytuacje mi się zdarzały, gdy 
tramwaj zmieniał trasę albo wysiadłam na złym przystanku. 
Wtedy nie było nawigatorów, więc działała zasada „koniec języ-
ka za przewodnika”. Zawsze ktoś mi pomógł.

* * *

Patrycja: Pawła znałam jeszcze z ośrodka, ale tylko ze sły-
szenia. Wiedziałam, że taka osoba chodzi do mojej szkoły, jest 
w starszej klasie. Nie znaliśmy się osobiście. Paweł też mnie ko-
jarzył. Pamięta, że pewnego dnia przyszedł po coś do zerówki, 
w której wtedy byłam. Zapytał: „Kto tu tak strasznie płacze?”. 
Ktoś odpowiedział, że to Patrycja.

Był jeszcze inny drobny incydent. Paweł działał w oazie, 
w Ruchu Światło-Życie. Kiedyś razem ze znajomą przyszedł 
do nas do internatu. Organizowali nam takie spotkania. Byłam 
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na kilku z nich, ale zupełnie mi się nie podobało. A jak pro-
wadził je Paweł, to było już totalnie do bani. Mówiłam sobie: 
„Boże! Ale sztywniak”. Wcześniej miałam miłe doświadczenia 
z tym ruchem, przychodzili do nas rozśpiewani studenci, było 
wesoło, na luzie. A Paweł uczył nas tak poważnie. Zupełnie nie 
przeszło mi przez myśl, że ten chłopak mógłby mi się spodobać. 
Czasem śmiejemy się, że gdyby wtedy mój głos wewnętrzny 
powiedział: „Oto twój przyszły mąż”, to chyba bym go wyśmia-
ła. Potem przestałam przychodzić na te spotkania i zupełnie 
o nim zapomniałam.

Paweł: Może chciałem wtedy kontrolować zbyt wiele rzeczy. 
Albo nawet mieć wszystko pod kontrolą. Co kto zrobi, dlaczego 
to robi, po co. Nie chciałem, żeby te spotkania były chaotyczne.

Patrycja: A potem spotkaliśmy się przypadkowo u koleżanki, 
z którą mieszkałam niegdyś w pokoju w internacie. To było już 
na studiach, w 1999 roku. Pomyślałam: „O nie, ten sztywniak 
z oazy”. Siedziałyśmy w kuchni z dziewczynami i gadałyśmy. 
Nagle podszedł Paweł, dotknął moich włosów. Miałam wtedy 
takie długie, rozpuszczone, prawie do pasa. Powiedział, że czu-
je jakieś impulsy. Dziwne rzeczy zaczął gadać. Na koniec zapy-
tał, czy może mnie odprowadzić do akademika. Pomyślałam, 
że dobra, jak chce, to niech odprowadza. Trochę pogadaliśmy. 
Następnym razem spotkaliśmy się po tygodniu, w tym samym 
gronie. I wtedy zaczęłam się z nim czuć coraz lepiej.

Paweł: Moja wersja wydarzeń jest taka, że tamtego dnia za-
łatwiałem jakąś sprawę osobie spoza środowiska. Wracałem 
z urzędu i akurat miałem po drodze budkę telefoniczną, więc 
pomyślałem, że zadzwonię do tej wspólnej koleżanki, u której 
później się spotkaliśmy. To była jej okolica, chciałem zapytać, 
czy mogę wpaść na kawę. Powiedziała, żebym przyszedł, że bę-
dzie jeszcze jeden kolega, pogadamy o komputerach. W pewnym 
momencie on wyszedł. Wrócił po jakimś czasie i właśnie wtedy 
pojawił się bardzo wysoki głos. Myślałem, że on się wydurnia. 
Ale okazało się, że to Patrycja. Ja tylko się przedstawiłem i nie 
mówiłem wiele, bo chciałem posłuchać, co to za dziewczyna. 
Okazało się, że się zamiast rozmowy o komputerach, była roz-
mowa z Patrycją.

Do zobaczenia
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Patrycja: Potem zaczęliśmy umawiać się co chwilę, z czasem 
codziennie. Spotykaliśmy się po zajęciach. Na piątym roku 
miałam tylko jedne zajęcia w tygodniu. Zaczęliśmy myśleć 
o wspólnym mieszkaniu. Coś między nami zaistniało, ale nie 
chciałam tego uściślać. Szkoda, żeby to się spłoszyło czy zepsu-
ło. Trochę się tego obawiałam, że jak to nazwę, to się nagle ze-
psuje. Raz pojechaliśmy razem do Warszawy. Tam spotkaliśmy 
się z kolegą Pawła, który mówi: „O, przyjechałeś z koleżanką”. 
A Paweł na to: „To nie jest koleżanka, tylko moja dziewczyna”. 
Pomyślałam sobie: „Fajnie, że się o tym dowiedziałam”.

Paweł: W pewnym momencie poczułem taki wyjątkowo ciepły 
i ufny gest ze strony Patrycji. Wtedy pomyślałem, że ma do mnie 
zaufanie i że nie mogę tego w żaden sposób zawieść. To był 
drobny gest, jakieś przytulenie, ale było w nim coś innego niż 
zwykle. Poczułem w tym coś, czego się nie spodziewałem.

Patr ycja: Postanow i liśmy, że w prowadzę się do Pawła. 
Mieszkaliśmy dwa lata bez ślubu. Moi rodzice mieli trochę 
obiekcje. Nie chodziło o to, że Paweł też nie widzi. Tylko moja 
babcia raz powiedziała: „Dobrze by było, żeby chociaż jedno 
z was widziało, bo to zawsze łatwiej”. Ale na tym się skończy-
ło. Nie miałam poczucia nieakceptacji. Na początku czułam, 
że rodzice Pawła byli trochę niechętni. Potem było już w po-
rządku. Miałam wrażenie, że jednak trochę by woleli, żeby miał 
widzącą dziewczynę.

Paweł: Mama tak kiedyś myślała i wyrażała się wprost na ten 
temat. Ale ona mogła sobie chcieć. Przecież to nie ona decydu-
je o tym, jak i z kim żyję. Dodatkowo mówiła, że dobrze, żeby 
dziewczyna była z wioski, bo wtedy potrafiłaby dużo zrobić 
w domu. Sama była z wioski, więc może chciała mi znaleźć żonę 
na swoje podobieństwo.

Jako dziecko nie potrafiłem rozpracować związku swoich 
rodziców. Rzadko okazywali sobie uczucia. Dla mnie związek 
to nie tylko wspólna praktyka zadań, czyli robienie tych rzeczy, 
które są niezbędne do życia, realizowanie obowiązków. Ale 
to też pewne gesty, które robi się względem drugiej osoby. Czy 
to podarunki, czy czułe słowa. Nie zauważałem takich odru-
chów w ich relacji. Może dlatego mama miała takie praktyczne 

Opowieści niewidomych kobiet
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podejście do związków. Sam nigdy nie myślałem, że fajnie bę-
dzie mieć widzącą żonę, bo ona się mną zaopiekuje.

K iedy pierwszy raz przyjechałem do rodziców Patrycji, 
to najpierw byłem odbierany jako jej kolega. Za którąś wizytą 
mama w końcu zapytała: „To kim jest dla ciebie Patrycja? Czy 
to jest twoja dziewczyna?” Stropiłem się i nie wiedziałem, 
co powiedzieć. Ona mnie tak przepytywała. Czułem się przy-
ciśnięty i chyba jakoś wymigałem się z odpowiedzi.

Na naszym ślubie moja mama powiedziała mi: „Klamka za-
padła, ale pamiętaj, że jeszcze możesz się z tego wycofać”.

Patrycja: Tak? Nigdy mi tego nie mówiłeś. Dopiero teraz się 
dowiaduję.

Paweł: Mama już nie żyje, więc chyba nic mi nie zrobi z tego 
powodu. Dla mnie to było w ypominanie. Odpowiedziałem, 
że chciałbym tego nie słyszeć, że wyrzucam to z pamięci. Ale 
jednak tego nie zapomniałem. Być może ona do końca chciała, 
żebym miał widzącą żonę.

Patrycja: Na początku odwzajemniałam ten negatywny stosu-
nek do rodziców Pawła. Wiedziałam, że nie są bardzo zadowole-
ni z naszego związku. Ale najważniejsza była dla mnie postawa 
Pawła. Oni mogli sobie myśleć, co chcieli. W końcu to jest nasze 
życie. Moi rodzice nigdy nie mówili, że mam być z kimś wi-
dzącym, albo z niewidomym. Miałam wrażenie, że cieszyli się 
moimi sukcesami.

To ja naciskałam na ślub, bo uważałam, że jak ludzie już 
bardzo chcą być ze sobą, to powinni się pobrać. Oprócz tego 
podchodzę do małżeństwa jako do formalno-prawnego związ-
ku. W życiu bywa różnie. Kim ja będę dla ciebie? Konkubiną? 
I co – nie będę mogła zapytać się o twój stan zdrowia, gdybyś 
trafił do szpitala? Formalnie byłabym dla ciebie obcą osobą. 
To samo w kwestii majątku. W pewnym momencie okaże się, 
że tyle pieniędzy jest moje, a tyle twoje, że nie ma tej wspól-
noty? Niektórzy ludzie mówią: „Po co mi ten papierek?”. 
A co ci to szkodzi? Ostatecznie to też forma zabezpieczenia, 
że jak przyjdzie pierwsza poważniejsza kłótnia, to nie można 
ot tak zabrać swoich zabawek, wyjść z domu i nie wracać.
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* * *

Patrycja: Kiedy jeszcze byłam sama, to nie było dla mnie waż-
ne, czy zwiążę się z niewidomym czy z widzącym mężczyzną. 
Ten aspekt nie grał żadnej roli. Najważniejsza była dla mnie 
relacja – żeby była udana, żebyśmy się rozumieli. Może czasami 
myślałam o tym w kontekście dzieci, że jakby mąż był widzący, 
to chciałabym mieć dwójkę. A jak niewidomy, to może tylko jed-
no. Z czasem moje poglądy trochę się zweryfikowały. Doszłam 
do wniosku, że jednak trudno byłoby mieć dzieci, będąc parą 
osób niewidomych. Kiedy idę gdzieś sama, to muszę bardzo 
uważać na drogę. Nie mam najlepszej orientacji. Gdybym mu-
siała przy tym uważać jeszcze na dziecko, to by mnie bardzo 
obciążało psychicznie.

W pewnym momencie przydarzyła nam się ciąża. To nie było 
planowane. W pierwszym odruchu zupełnie się załamałam, pa-
nikowałam. Nie wiedziałam, jak damy sobie radę, zupełnie nie 
byłam do tego przygotowana. Jestem jedynaczką, nie miałam 
młodszego rodzeństwa, którym mogłam się opiekować. Nikt 
w życiu nie pokazywał mi, jak zajmować się takim małym dzie-
ckiem. Ale potem coś zaczęło się we mnie zmieniać. Hormony, 
instynkt. Nagle jakby otworzyły mi się w głowie jakieś klapki 
i zaczęłam się na to cieszyć. To było niesamowite. Nie umiem 
tego przekazać. Z tego zagubienia i strachu przeszłam do rado-
ści z dziecka.

Niestety, kiedy tylko zaczęłam tak myśleć, okazało się, 
że nic z tego nie będzie. Wtedy załamałam się po raz drugi. Nie 
wiadomo, dlaczego tak się stało. Po prostu kobietom zdarzają 
się poronienia. To było na początku ciąży. Może na szczęście, 
że skończyło się tak szybko, bo im dłużej bym się cieszyła, tym 
bardziej bym cierpiała. Najpierw załamałam się ciążą, a po-
tem jej utratą. To drugie było dwa razy mocniejsze. Przyszłam 
do lekarza, płakałam na całego. Dzisiaj byłoby mi wstyd tak się 
zachować. Wtedy wszystko mi puściło.

To było takie odczucie, którego nigdy w życiu nie doświad-
czyłam. Ani wcześniej, ani później. Chciałam za wszelką cenę 
uratować to dziecko. Gdyby był jakiś cień szansy, to poświęci-
łabym wszystko dla tego stworzenia. Kiedy jeszcze nic nie było 
pewne, to myślałam, że mogę i pół roku leżeć w tym szpitalu, 
żeby tylko się urodziło. Pamiętam, jak niedługo po poronieniu 
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siedziałam w szpitalnej poczekalni. Akurat wieźli na poro-
dówkę jakąś kobietę. Momentalnie poczułam z nią taką więź. 
Cieszyłam się, że ona za chwilę będzie rodzić.

Nie umiem tego opowiedzieć. To jest takie piękne odczucie. 
W jednej chwili zniknęły we mnie wszystkie obawy. Naprawdę. 
Człowiek jest dziwny. Od tego czasu mam bardzo pozytywny 
stosunek do dzieci. Kiedy w Pawła rodzinie urodziły się dzieci, 
to miałam takie momenty, że zazdrościłam szwagierce. Mimo 
że nie było w tym żadnej złośliwości, i tak czułam, że to nie-
właściwe. Nawet jemu tego nie mówiłam.

Nie próbowaliśmy drugi raz. W chwili ewentualnej decy-
zji okazywało się, że w bilansie obaw i chęci – przynajmniej 
z mojej strony – zawsze wygrywały te pierwsze. Nie umiałam 
przezwyciężyć tego lęku. Gdybym tak naprawdę była na to zde-
cydowana, to namawiałabym Pawła i dążyła do tego. I pewnie 
ostatecznie by się udało. Pamiętam, jak poszłam do lekarza i on 
powiedział, że to poronienie. Kiedy zaczęłam strasznie płakać, 
to próbował mnie pocieszyć: „Czego płaczesz? Będzie drugie”. 
Ale ja od razu wiedziałam, że nie będzie. To była jedyna okazja. 
Gdyby to zakończyło się inaczej, pewnie dalibyśmy radę. Ale 
nie było mnie stać psychicznie na świadome podejmowanie ta-
kiej decyzji. I tak już zostało.

Po tym wszystkim mówiłam Pawłowi o moich przeżyciach, 
ale on nie bardzo na to odpowiadał. Nie wiem, jakie miał wtedy 
emocje.

Paweł: Ja od początku byłem przeciwny posiadaniu dzieci. 
W tamtym czasie mieszkaliśmy w starym mieszkaniu, w któ-
rym nie było łazienki z prawdziwego zdarzenia, był tylko bro-
dzik, ubikacja dorobiona w pokoju. To była kawalerka. Warunki 
sanitarne były średnie. Ale oprócz tego była we mnie obawa 
dotycząca przekazywania wzorców. To jest odpowiedzialność 
rodziców. Głównie z tego powodu nie zamierzałem mieć dzieci 
i nie myślałem o tym. Wiedziałem, że mogę coś zrąbać, że nie 
będzie dokładnie tak, jak to sobie wymyśliłem.

Jak miałem 15 lat, to urodził się mój brat, więc te kwestie 
związane z fizycznym obsługiwaniem dziecka nie były dla mnie 
obce. Nie bałbym się przewinąć czy umyć takiego niemowlaka. 
Natomiast co do poruszania się z nim, to trzeba by zastosować 
inną technikę. Widzieliśmy człowieka niewidomego, który 
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miał nosidełko dla dziecka. Jak ono jest trochę większe, to moż-
na wziąć wózek i ciągnąć za sobą. To wszystko jest do rozwią-
zania. Ale to jest sam początek. Później, kiedy ma już dwa lata, 
to zaczyna biegać, czasem trudno je okiełznać. Sam początek 
nie wydaje mi się taki trudny, ale właśnie ten kolejny okres. 
Wtedy dziecko jeszcze nie wie, jakie może spotkać niebezpie-
czeństwa i czego nie powinno robić. A my z kolei nie mogli-
byśmy tego kontrolować i wzrokowo ogarniać. Musielibyśmy 
przez cały czas koncentrować się na różnych dźwiękach, być 
z nim ciągle w jednym pomieszczeniu. Trudno się oderwać i za-
jąć czymś innym.

Mam przemyślane różne techniczne rzeczy, na przykład 
zabezpieczenie otoczenia, pozakładanie gumek, poodsuwa-
nie przedmiotów, które można pociągnąć za kabel, usunięcie 
wszelkich serwet. To wszystko jest do zrobienia. Natomiast 
dalej obawiam się, że straciłbym cierpliwość. A tego nie po-
winienem zrobić. Chciałbym, żeby to dziecko mogło kiedyś 
powiedzieć, że miało fajnych rodziców, wyrozumiałych, cierp-
liwych. Bałem się właśnie tego, że mogę okazać się niefajnym 
rodzicem. Szkoda, gdyby dziecku dostawało się za mój brak 
emocjonalnego zrównoważenia.

Tutaj pojawia się jeszcze jedna toksyczna kwestia. Mam 
na myśli świadome albo nieświadome obciążanie dzieci pomo-
cą dla niewidomych rodziców. Niestety, obserwuję coś podob-
nego. Mój kolega ma dwójkę dzieci. Pytam go ostatnio, jak robi 
zakupy albo jak poradził sobie na wyjeździe w góry. Pytam, czy 
ma program do odczytywania kodów kreskowych w sklepach. 
Nie ma. „Więc jak robisz sam zakupy? – Nie robię. Zawsze cho-
dzę z którąś córką albo z żoną”. Według mnie on uzależnił się 
od tej pomocy. I teraz pytanie, jak to zrównoważyć, żeby dzie-
cko nie czuło się zobligowane do opiekowania się niewidomym 
rodzicem. Efekt może być taki, że po latach te już dorosłe dzieci 
podświadomie boją się opuścić dom rodzinny, bo zakładają, 
że mama i tata nie poradzą sobie bez ich pomocy.

Patrycja: Na pewno widzący rodzic jest bardziej wyluzowa-
ny. Wydaje mi się, że takie podstawowe rzeczy, jak widzenie 
z większej odległości albo widzenie kątem oka dają duże poczu-
cie kontroli i panowania nad sytuacją. Nie trzeba tak bardzo za-
bezpieczać otoczenia. Ale moim zdaniem nie ma doskonałych 
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rodziców. Widzących, niewidomych – nieważne. Wszyscy po-
pełniają jakieś błędy, wychowując dzieci. Nie ma stuprocento-
wej recepty na wychowanie.

Ja kby nasze hipotet yczne dziecko urodzi ło się niew i-
dome, to by było pół biedy. Wiedziałabym, jak z nim postę-
pować. Pewnie, każdy by chciał, żeby dziecko było zdrowe. 
Rzeczywiście bardzo późno zdałam sobie sprawę, że siatków-
czak, którego miał Paweł, to dużo poważniejsza sprawa. Kilku 
naszych znajomych zmarło z tego powodu. Z tym nie ma żar-
tów. Moja przyjaciółka umarła w wieku czterdziestu kilku lat 
i to dopiero ona uświadomiła mi, że jej choroba nowotworowa 
była odległym skutkiem siatkówczaka z dzieciństwa. Sądziłam, 
że to coś, co można wyleczyć i potem się o tym zapomina.

* * *

Patrycja: W Pawle spodobało mi się to, że można z nim fajnie 
pogadać. Miałam wrażenie, że w różnych sprawach podobnie 
myślimy. Już nie był takim sztywniakiem. On ma też cechę, 
która ogólnie podoba mi się w ludziach, a mianowicie słowność 
i odpowiedzialność. Jeśli umawialiśmy się na telefon czy spot-
kanie, to zawsze dotrzymywał słowa. W pewnym momencie 
pojawiła się chemia. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam związku 
bez chemii.

Paweł: W Patrycji spodobały mi się dwie rzeczy. To, co powiem, 
jest bardzo dziecięce. Długie włosy i delikatne rączki. Najpierw 
spodobało mi się ciało. A potem ten nietypowy głos. Zawsze 
podobały mi się wysokie głosy. Wydawało mi się, że jak ktoś 
ma taki głos, to pewnie jest subtelny, drobny.

Było też coś, co pojawia się z reguły w kontekście osób nie-
widomych, niezależnie od płci. Otóż zawsze miałem poczucie, 
że rozumiem się z nimi lepiej, mam silniejszą nić porozumie-
nia. Dzięki temu mogłem im dużo powiedzieć. Można było się 
wygadać. Mój problem ich przejmował. A gdybym rozmawiał 
z kimś widzącym, to bym pogadał, ktoś by mnie wysłuchał 
z grzeczności i tyle. Mógłby powiedzieć, że mnie rozumie, ale 
i tak niewiele by rozumiał.
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Patrycja: Bałabym się nierówności w relacji z widzącym face-
tem. Bałabym się rozczarowania. Różni znajomi opowiadali 
o swoich związkach z widzącymi. Nieraz słyszeli: „No wiesz, 
ty tego nie zrobisz, więc muszę to robić za ciebie”. Nie chcia-
łabym, żeby ktoś mi coś wypominał. To są nierówne szanse. 
Ty sobie pojedziesz samochodem, ja nie. I mógłbyś mi powie-
dzieć: „Gdybym cię nie woził, to nic byś nie zrobiła na mieście”. 
Wiadomo, że jeśli się nie widzi, to ma się pewne ograniczenia. 
Nie ma co temu zaprzeczać.

Oczywiście, istnieją pewne sfery, w których jest nam trudno 
jako parze osób niewidomych. Na przykład podróże. Zdaję sobie 
sprawę, że na obcym terenie ciągle potrzebujemy przewodnika. 
Nie mamy takiej możliwości spontanicznych, samodzielnych 
wyjazdów w nowe miejsca, na wczasy. Z przewodnikami jest 
problem, nie wiadomo, kogo by tu zapytać. Kogo poprosić. 
To jest faktycznie utrudnienie.

Paweł: Mnie z wiekiem coraz bardziej denerwuje i frustruje, 
że muszę negocjować proste rzeczy, których ludzie widzący 
nie negocjują z nikim. Chcą gdzieś jechać, to jadą. Chcą wyjść 
z domu, to wychodzą. Chcą pojeździć na rowerze, to jeżdżą. 
Coraz bardziej mi to doskwiera. Wcześniej wyrzekałem się 
tego jak jakiś asceta, mimo że ludzie dokoła robili wszystko, 
na co mieli ochotę. Ale w końcu też chciałbym sobie pożyć. 
Po prostu.

Patrycja: Tylko raz byliśmy na wyjeździe bez żadnego prze-
wodnika. To było w Laskach, w ośrodku dla niewidomych. Tam 
jest gdzie połazić. Zgodzili się, żebyśmy przyjechali w okresie 
wakacji. Ale później było im nie w smak, że nie widzą nas w koś-
ciele. Myśleli, że przyjechaliśmy na rekolekcje. A my po prostu 
chcieliśmy w y począć w spokojnym miejscu, zapłaciliśmy 
za nocleg i jedzenie. To miał być czas dla nas.

Kiedyś postanowiliśmy sprawdzić, czy da się spacerować 
po plaży tylko we dwoje. Paweł wziął nawigatora, zaznaczył 
wejście. Szliśmy wzdłuż morza. Ale to też nie było takie relak-
sujące, raz weszłam w jakiś falochron. Coś wystawało z ziemi. 
Nie zauważyłam tego. Najgorzej było, jak mieliśmy z powrotem 
trafić do wyjścia. Myślałam, że zobaczę chociaż cienie tych 
koców i jakoś je ominiemy. Okazało się, że nic nie rozróżniam. 
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Stoimy blisko wyjścia i nie wiemy, co zrobić. Nagle podchodzi 
do nas jakaś Niemka. W ogóle nie rozumiałam, co mówi. W koń-
cu domyśliła się, o co chodzi, wzięła mnie pod rękę, podpro-
wadziła do przejścia. To wszystko pokazało mi, że nie da się 
za bardzo ogarnąć plaży samemu w sezonie. Jechać nad morze 
i nie móc samemu iść na plażę, to dla mnie jest frustrujące.

Paweł: Już pogodziliśmy się z tym, że w takich przypadkach 
musimy jechać z kimś widzącym. Jednak ciągle jest problem 
z ludźmi. Bo jeden człowiek jest wolny dzisiaj, ale jutro już za-
jęty. Nie możesz sobie wynająć obcego człowieka, bo nie wiesz, 
jak on się zachowa. Trzeba kogoś znać. Tych znajomych też nie 
ma aż tak dużo. Nawet jak kogoś znam, ale jadę z nim pierwszy 
raz, to wcale nie znaczy, że będziemy się dobrze rozumieć. 
Dlaczego ja muszę ciągle negocjować, odpuszczać, ustępować?

* * *

Niedługo po naszych rozmowach Patrycja i Paweł podjęli ważną decyzję, 
która wynikała z potrzeby spokojnego wypoczynku i – w pewnym stop-
niu – uniezależnienia się od pomocy widzących. Kupili działkę na wsi 
pod Wrocławiem. Od razu też zabrali się za jej urządzanie – postawili 
na niej domek holenderski, wybudowali taras, zasadzili drzewa, zadbali 
o dostęp do wszystkich mediów. W końcu – kupili mały basen, o którym 
wspólnie marzyli. Jak relacjonowali w trakcie tych wydarzeń, to były dla 
nich naprawdę udane wakacje.
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Elżbieta – Pamiętam to z widzenia

Jestem rocznikiem czterdziestym siódmym. Urodziłam się 
w domu, w Poznaniu. Wtedy zaraz po wojnie kobiety rodziły 
w domach. Wspomnienia z dzieciństwa mam bardzo, bardzo 
smutne. Nie chciałabym poruszać tych tematów.

Wyszłam za mąż, mając 21 lat. Byłam szczęśliwą mężatką 
do roku 2007. Do pierwszego września. W tym roku minie... 
12 lat. Musiałam prędko policzyć. I tak życie samotne ciągnę. 
Po śmierci męża zostałam osobą niewidomą. Ciężko mnie się 
żyje, ale nie poddaję się. Wszystkim w podobnej sytuacji życzę 
samozaparcia. Choć wiem, że to niełatwe.

To, że mam problemy ze wzrokiem, okazało się nagle. 
Wcześniej nosiłam okulary do patrzenia i do czytania. Jestem 
diabetykiem, przez co miałam już trochę zepsuty wzrok. 
Poszłam do pani doktor i mówię, że na szk łach w okula-
rach robi mi się taka okrągła kula, takie drobne kropeczki. 
Wycieram, wycieram i wciąż je mam. Pani doktor powiedziała: 
„Biegiem do okulisty!”. Okulistka powiedziała wprost: „Pani 
jest już ślepa na lewe oko. Pani nie widzi”. Jak to usłyszałam, 
to zemdlałam. Dosłownie. Dwa tygodnie byłam w szpitalu. 
Serce wysiadło i wszystko. Wyniki badań nieciekawe, ciśnienie, 
poziom cukru. Nerwy nie wytrzymały. Byłam pewna, że jest 
w porządku. Prawe oko dawało mi jeszcze takie złudzenie, 
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że widzę. Jak przychodzi się do lekarza i on mówi, że jest się 
ślepym na jedno oko, to co? Albo się wytrzymuje stres, albo się 
odpada. Nie ma innej opcji.

To wydarzyło się sześć lat temu, zupełnie nagle. Na tym 
polega zwyrodnienie plamki żółtej, że nic się nie czuje. Nic 
nie boli. Prosiłam panią doktor, żeby powiedziała mi trochę 
więcej na ten temat. Informacja, że nie widzę, nie w pełni 
mnie zadowalała. Odpowiedziała, że to jest jeszcze sprawa nie 
do końca zbadana. Jednym udaje się zatrzymać to zwyrodnie-
nie dzięki zastrzykom. Wtedy to nie idzie nagle, tylko powoli. 
A u mnie szło bardzo prędko. Potem z jednego oka przeskoczyło 
na drugie. Zupełnie nagle. Poszły oba. Początkowo myślałam, 
że to ma związek z cukrzycą, ale lekarze mówili, żeby tego 
ze sobą nie łączyć.

Później miałam robione specjalne badania, żeby zakwalifi-
kować się do wstrzykiwania leku do tego oka. To kosztuje pry-
watnie ponad dwa tysiące za jeden zastrzyk. Miałam ich osiem, 
bez skutku, po czym przerwano kurację. I tak męczę się od kil-
ku lat. Mówię to oczywiście w cudzysłowie, półżartem.

Nie widzę w 98 procentach. Kontury tylko. To jest tak: wi-
dzę mgłę, taką silną, angielską mgłę. I za tą mgłą jakieś kontu-
ry, bardzo niewyraźne kształty. One też robią się coraz słabsze. 
Na lewe oko w ogóle nie widzę, tylko prawym operuję. Te reszt-
ki były kiedyś więcej wyraziste. Wiem, że je też w końcu stracę.

Jak z panem tak blisko siedzę, to nie widzę twarzy. Poznaję 
pana po głosie. Biorę leki, które pozwalają mi widzieć taką 
plamkę w miejscu pana twarzy i poruszać się po ulicy. Nic 
więcej. Gdyby nie one, to prawdopodobnie nic już bym nie 
widziała. Jeszcze jakiś czas temu byłam w stanie odróżnić, 
kto jest jak ubrany. A teraz widzę tylko taki jaśniejszy punkt 
w miejscu twarzy. A siedzimy ile – metr od siebie? Nawet nie 
odróżnię kolorów.

Ślepota nie jest moją jedyną chorobą. Mam cukrzycę typu dru-
giego, serce chore, teraz też kręgosłup. Muszę iść do neurologa, 
bo tak mnie wszystko boli. Drętwieją mi ręce, nie mam czucia 
w trzech palcach. Są zupełnie martwe. Bolą mnie ręce. Jestem 
po wielu operacjach, łamaniu kości. Tutaj mam blachy, śruby. 
Po śmierci mojej mamy chorowałam na epilepsję. Przez dobre 

Do zobaczenia
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leczenie już nie mam tych napadów. Ale jak miałam, to padałam 
na ziemię, cała się łamałam. W tej ręce mam blachę, śruby, tutaj 
mam trójkąt, tu dwa druty, obojczyki połamane, kości łonowe, 
nogi, żebra. Nie ma co narzekać. Ważne, że jakoś funkcjonuję.

Ostatnio mam okresy, kiedy tylko leżę i nie mogę wstać, 
nigdzie wyjść. Miałam zrobiony rezonans magnetyczny, rent-
geny, echo i wykazało zapalenie okostnej. To jest taki straszny 
ból kręgosłupa, nóg. Bo ja wiem, do czego to porównać? Poród 
to co innego, bo jak się dzieciątko urodzi, to mama już je kocha, 
o bólu zapomina. A tutaj to odczuwa się non stop. Może pan 
sobie w Internecie zobaczyć, jaki to jest ból. Jestem na bardzo 
silnych lekach przeciwbólowych. Inaczej bym nie wytrzymała.

W młodości pracowałam w zak ładzie naprawczym taboru 
kolejowego. Po pięciu latach urodził się mój niepełnosprawny 
syn. Akurat wtedy wyszła ustawa, że na dzieci specjalnej tro-
ski można wziąć osiem lat bezpłatnego urlopu. Wzięłam bez 
zastanowienia. Kiedy tam wróciłam, to wyszła kolejna ustawa, 
że można wziąć 10 lat na opiekę. Dokoptowałam sobie jeszcze 
dwa lata, po czym znów wróciłam do pracy. Jednak długo tam 
nie zostałam. Nie dawałam rady. Miałam dziecko chore, pełno 
pieluch, prania, wszystkiego.

Pracowałam w biurze. Jednego dnia podparłam się na łokciu 
i mówię: „Wiecie dziewczyny, a już nie mogę”. Akurat przecho-
dził dyrektor, lubił do nas zajrzeć. I mówi podniesionym gło-
sem: „Co ona robi?! – Nie możemy jej dobudzić. – Zwolnić ją!”. 
Wpadł w furię. Moja kierowniczka powiedziała wtedy: „Nie, 
dyrektorze, w żadnym wypadku. Tu jest przychodnia, zapro-
wadzimy ją tam”. Właśnie wtedy dostałam pierwszą zapaść.

Ja zupełnie nic z tego nie pamiętam, byłam nieprzytomna, 
znam to tylko z opowiadania. Okazało się, że mam 500 cukru. 
Jako kolejarze mieliśmy szpital w Puszczykowie. Tam mnie 
zawieziono. Tam też zaczęła się moja edukacja chorobowa. 
W 1985 roku poszłam na rentę. Miałam wtedy 38 lat. I już zu-
pełnie poświęciłam się choremu dziecku.

W życiu miałam dopiero cztery hipoglikemię. Dwa razy, gdy 
uczyłam się, jak trzeba jeść i pić. A dwa razy tak ze zdrowia. 

Opowieści niewidomych kobiet
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Także dbam o to. Moim zdaniem lepiej mieć 300 czy 400 cu-
kru niż taki spadek. Przy hipoglikemii są na przykład kłopoty 
z korą mózgową. Komórki obumierają. Tak samo jak przy 
epilepsji. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Z kolei przy 
wysokim cukrze nic konkretnego nie czuję. Wiem, że coś jest 
nie tak, ale nie umiem powiedzieć, co dokładnie. Wtedy biorę 
gleukometr i sprawdzam, co się dzieje.

Ostatni raz dostałam hipoglikemię nie tak dawno temu. 
Akurat wyszłam od lekarza i byłam zdziwiona, że tak bardzo 
chce mi się pić. Zwykle mało piję, prawie nie mam pragnienia. 
Poszłam jeszcze do apteki. Myślę sobie: „Może kogoś popro-
szę... Ale nie, do domu blisko”. Wychodzę i tak mi w oczach 
miga. Jak na rauszu. O, coś niedobrze. Idę na przystanek. 
Myślę: „Jak wrócę do przychodni, to wezwą karetkę. Jak wezwą 
karetkę, to ja mam słabe żyły. Naszpikują mnie jak pyszne mię-
so z piekarnika”. Dlatego tak się tego wystrzegam. Ale mówię: 
„Chyba nie dam rady, jeszcze parę metrów do przystanku”.

Po drodze jest przychodnia weterynaryjna. Weszłam tam 
i powiedziałam, że robi mi się słabo, niedobrze. A pani mówi: 
„Niech pani sobie usiądzie, zaraz przyniosę wody”. Usiadłam, 
ale zanim dostałam wodę, już leżałam na podłodze. Zemdlałam 
po prostu. Czasami mdleję też z innych chorób. Mam migota-
nie przedsionków. Ale że akurat wtedy będę miała hipoglike-
mię, to się nie spodziewałam, bo byłam najedzona. Naprawdę 
przestrzegam godzin jedzenia. Nie mam takich problemów. 
Musiało być coś takiego w organizmie, czego on miał już dosyć. 
Lekarze też nie wiedzieli, z czego to się wzięło i byli tak samo 
zdziwieni. Miałam 46 cukru.

Gdyby mnie pan zapytał, co z tego wszystkiego jest najtrud-
niejsze, to odrzek łabym, że mimo wszystko niewidzenie. 
Zdecydowanie, bez zastanowienia. Krążenie, cukrzyca – to jest 
pestka. Jasne, to są poważne sprawy, ale jak człowiek nie widzi, 
to jest najgorsza choroba. Albo ją pokonasz, albo ona pokona 
ciebie. Jak masz nowotwór, to zawsze jest choćby cień nadziei, 
że z tego wyjdziesz. Znam takie przypadki. Można zniwelować 
bóle. To jest inne życie psychiczne. Człowiek z nowotworem po-
rusza się, chodzi. No chyba, że ma do tego inne obłożne choro-
by, które skazują go na leżenie. Ale najgorsze jest niewidzenie 
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od urodzenia. Ja wszystko widziałam, poznałam, więc mnie się 
lżej żyje. Mam pole wyobrażenia.

Na początku jest oczywiście poczucie straty. Jeżeli strach 
weźmie górę, to jesteś przegrany. Mnie pomógł mój charakter, 
chęć do życia. Jestem taką osobą, że raczej się nie poddaję, ta-
kim trochę twardzielem. Jak człowiek nie chce nic ze sobą zro-
bić, to może wpaść w taki dół, że już tylko do psychiatryka. Jeśli 
się poddasz, to tylko leżysz i czekasz na śmierć.

Kiedyś byłam taką osobą, że jak mnie klęli, to stałam, nie odpy-
skowałam. Ale to się zmieniło po urodzeniu syna. Wtedy moja 
osobowość stała się pełna. Najpierw miałam córkę. Po pięciu 
latach znów weszłam w stan odmienny. W szpitalu powiedzie-
li, że dziecko jest bardzo chore. Jak dożyje do roku, to będzie 
sukces medycyny. I na tym skończyła się informacja. Pytam 
się, na co dokładnie choruje. Nic. Tylko: „Niech pani to przyj-
mie do wiadomości i się nad tym nie zastanawia”. On leżał jak 
kłoda, coś mi nie pasowało. Córka rączkami i nóżkami ruszała, 
gaworzyła po swojemu. A on nic. Nie wiercił się, nie chciał nic 
łapać. Człowiek logicznie myślący siłą rzeczy obserwuje i po-
równuje te zachowania. To mi się wydało podejrzane.

Pojechałam do lekarza, dopytywałam się i wtenczas powie-
dziano mi prawdę. W końcu dowiedziałam się, że urodziłam 
dziecko z porażeniem mózgowym. Jeszcze nie wiedzieli, w ja-
kim stopniu będzie upośledzone. On miał tyle chorób, że trud-
no się było doliczyć.

Od tego momentu była ciągła walka o niego. Jednymi 
drzwiami mnie wyrzucali, a drugimi wchodziłam z powrotem. 
Po drabinie, ale weszłam. Mój mąż dużo pracował, zarabiał 
na życie całej rodziny, na utrzymanie, na leki. Dzięki temu 
miałam pieniądze i mogłam dalej ratować syna. Choć znam też 
taki wypadek, że mąż zostawił żonę, kiedy urodziło im się upo-
śledzone dziecko. Powiedział, że go nie chce, że najlepiej oddać 
je do zakładu. Nie wytrzymał psychicznie.

Pamiętam taki przełom. On miał wtedy osiem lat. Miesz-
kaliśmy jeszcze na starym mieszkaniu z rodzicami. Weszłam 
do pokoju. Dzieci z porażeniem mózgowym chodzą, to zna-
czy starają się chodzić na paluszkach. A w tamtym momencie 
mój syn stanął przy starym segmencie, trzymał się, stopy 
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mia ł płasko na pod łodze. Zaczę łam k rzyczeć z radości. 
Przy biegła moja mama i pyta, co się dzieje. Nie mogłam wy-
powiedzieć słowa. Mama popatrzyła na synka i zorientowała 
się, o co chodzi. Tak my płakały. Wtedy pojawiła się nadzieja, 
że może być dobrze.

Od tego czasu po ośmiu latach otwierały się kolejne szu-
fladki. Naprzód chodziłam do przychodni, potem rehabilitant 
przyjeżdżał do mieszkania. Obserwowałam te ćwiczenia i po-
tem robiłam je sama z synem. Powolutku, stopniowo. To było 
i serce chore, i mózg upośledzony, i ręce powykrzywiane. Nie 
umiem nawet tego pokazać. Wtedy jeszcze był Pewex, w którym 
można było dostać klocki Lego. I znowu walka. On nie chciał 
ćwiczyć, mówił, że ma chore paluszki. Ktoś mi poradził, żebym 
zrobiła taki nożyk z plastiku i on będzie sobie te klocki podwa-
żał. Sama bym na to nie wpadła. Chodziło o to, żeby on ćwiczył 
dłonie. To było mu potrzebne. Dziecko musi samo pracować. 
Co z tego, gdybym układała to za niego.

Były różne ćwiczenia z piłeczką. A to spadła, to nie złapał, 
złościł się, płakał. To nie było łatwe. Szufladka się otwierała, 
zamykała, otwierała, zamykała. Nauka chodzenia, posługi-
wania się rękami. On miał urologa, kardiologa, psychologa, 
psychiatrę. Chodziłam z nim do szkoły na lekcje. Proszę sobie 
wyobrazić ilość pracy przy takim dziecku. Ćwiczenia, wymo-
wa, układanie ust, piórka do dmuchania.

Wyprowadziłam syna. Nie spodziewałam się, że aż tak się 
rozwinie. Naprawdę. On założył rodzinę, ma czwórkę dzieci, 
teraz jedna wnusia była u komunii. Jakbym miała powiedzieć, 
co było dla mnie trudniejsze – wychowywanie syna czy utrata 
wzroku – bez wahania powiedziałabym, że to pierwsze. Mój 
syn. Nie wiem, jak to przetrwałam, jak dawałam sobie radę. 
Teraz nie miałabym siły.

Po utracie wzroku też przyszedł ciężki etap życia. Nie aż tak 
ciężki, jak walka o syna, ale na pewno bardzo, bardzo trudny. 
Nikomu tego nie życzę. Przeszłam stres, załamanie, bezbron-
ność. Siedziałam i nie wiedziałam, co zrobić. Coś strasznego. 
Dobrze, że się nie poddałam, bo gdybym się poddała, to bym 
z panem nie rozmawiała. A pan by mnie nie poznał. A tak przy-
najmniej możemy porozmawiać.
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Nie wiem, kiedy to się zaczęło poprawiać. Na pewno nie 
od razu. Musiałam dojść do tego sama. Żaden inny człowiek 
nie mógłby mi w tym pomóc. Powiem jedno, nikt, kto przez 
to nie przeszedł, nie jest w stanie mnie zrozumieć. Naprawdę, 
to jest nie do pojęcia. Początkowo miałam problem ze wszyst-
kim. Nawet z poruszaniem się w domu, który przecież znam 
perfekcyjnie.

Wcześniej byłam osobą prędką, myk, myk, myk, i dużo 
czasu miałam dla siebie. W tej chwili nazywam się powolniak, 
bo wszystko robię powoli. Nieraz zdarza mi się uderzyć w ścia-
nę w mieszkaniu, bo źle wyceluję. Teraz już opanowałam wiele 
rzeczy, ale początki były bardzo trudne. Czuję się pewniejsza 
siebie, więcej szczęśliwa. Tylko mówię, to kosztuje wiele ner-
wów, stresu. Ale później przychodzi rutyna.

W domu znam wszystko na pamięć. Ta pamięć mnie ratuje. 
Wiem, że segment mam takiego koloru, ściany takiego, meble 
takiego. Znam te kolory, bo je przedtem widziałam. Mogę sobie 
przypomnieć i wyobrazić, jak to wygląda. Wiem, że tu mam ta-
kie rzeczy, tam mam inne. Muszę mieć wszystko dokładnie po-
układane po swojemu. Jak mi przełożą, to już nie mogę znaleźć.

Muszę być bardziej uważna na co dzień. Weźmy proste 
zajęcie jak mycie naczyń. Jak jestem sama, to wiem, co mam 
w zlewie, jakieś kubeczki, takie talerzyki, mniejsze, większe. 
Ale gdy mam w zlewie akademię sztuk pięknych, to nawet 
do tego nie podchodzę, bo mogę zrobić sobie krzywdę. Jeśli jest 
po mojemu, to robię sobie powolutku, wiem, gdzie co ułożyć, 
w jakiej kolejności pochować. Dlatego staram się wszystko ro-
bić od ręki, od razu, żeby nie było bałaganu.

Nie biorę się za mycie okien, mycie góry segmentu, koryta-
rza, szafek. Nie wchodzę na drabkę, bo upadnę, wiadomo, nie? 
Na wysokościach pomaga mi wnuk. Dół załatwiam sama. Raz 
zrobię lepiej, raz gorzej. Córka jeszcze czasem mnie poucza, 
że tu jest plama, tam źle zamiotłam. To jest mój pokój. Nie 
wstydzę się, że tam będzie kurz, a tu niedokładnie wytarłam. 
Muzeum trzeba sprzątać codziennie, a mieszkanie ma mi słu-
żyć. Ona nie może tego zrozumieć, bo kiedyś byłam taka per-
fekcyjna. Mówię jej: „Musisz zrozumieć, że masz w domu osobę 
niewidzącą”.
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Na początku miałam trudność, żeby wyjść sama, cokolwiek 
kupić czy nawet pójść na spacer. Miałam opory, czy dam radę, 
czy nie zabłądzę. Były problemy, nie powiem, że nie. Teraz 
jest lepiej. Chociaż obawy i tak mam zawsze. Nawet na osied-
lu jest taki lekki stresik. Ale już nie ma tylu emocji, ile było 
pierwotnie.

Jak jest szaro, pochmurnie, to nie wychodzę z domu, bo nie 
widzę tych plamek. W słońcu zawsze coś się odbije. A jak jest 
szaro, to nic. Koniec. Światła latarni też mi nic nie dają. Jak jest 
późno, to rezygnuję z wyjścia, mam rozum. Nie wypuszczam 
się też w nieznane okolice. Nawet gdybym miała iść po drugiej 
stronie ulicy, to już nie dam rady. Bo nie znam. Tam musiała-
bym polegać na osobie towarzyszącej.

Mam białą laskę przyczepioną do kuli. Wiem, że to jest 
nieprawidłowe, ale tak sobie wymyśliłam. Bez kuli nie mogę 
się obejść ze względu na chory kręgosłup. Gdybym szła z kulą 
w jednej ręce, a z laską w drugiej, to w której miałabym trzymać 
siatkę z zakupami? A tak mam jedną wolną. Idę sobie normal-
nie. Jak są schody, to pukam w pierwszą schodę. Stukam kulą, 
tam, gdzie jest guma. Tak sobie umyśliłam i tak mi dobrze. Jak 
przechodzę przez jezdnię, to podnoszę białą laskę, żeby było 
ją wyraźnie widać. Bardzo ostrożnie przechodzę. Zawsze mó-
wię, że tam też siedzi człowiek. I jakby mnie zabił, to będzie 
miał problem do końca swoich dni. Dlatego muszę być bardziej 
ostrożna. Biała laska jest moją opiekunką.

C hodzę powolut k u, ja k żó ł w i k. Sa ma por usza m się 
po osiedlu. Znam te trasy, bo 25 lat mieszkałam tu jako osoba 
widząca. Na osiedlu niewiele się zmieniło, wszystko pamiętam 
z widzenia. Znam ludzi, przyrodę, budynki. To mi ułatwia ży-
cie. Tu jest rzeźnik, warzywniak, piekarnia, drogeria, fryzjer. 
To wszystko. Jak wychodzę do sklepu, to idę tylko tam, gdzie 
mnie znają. Rzeźnik wie, że biorę tylko chude mięsko. Takie 
mam od nich wsparcie. Bez takiej minimalnej pomocy nie da-
łabym rady sama. Bo ja wchodzę do sklepu i co widzę? Plamy. 
I co dalej mam zrobić?

Zakupy robię sama, a jak przyjdą wnuki, to mi pomogą. 
Ale to jest rzadko. Ogólnie radzę sobie samodzielnie. Chodzę 
do Aldiego. Najgorzej, jak przestawiają produkty. Teraz prze-
stawili mleko w kartonie. A ja przecież idę na pamięć. Wiem, 
w który ganek mam skręcić i na której półce są konkretne 
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rzeczy. Na szczęście akurat były tam panie i coś wypakowy-
wały. Pytam, gdzie jest teraz mleko. Już nie po prawej stronie, 
tylko prosto od wejścia. Czasami też pytam innych klientów, 
czy to jest czerwona nakrętka czy żółta. Miałam i mam pa-
mięć wzrokową, wiem, że tutaj coś powinno być. Ale to tak nie 
działa. Tak może być w domu, ale nie w markecie. Marketing 
polega na tym, żeby ludzie szukali i kupowali, czy tego chcą 
czy nie chcą.

Nie mam problemu, żeby prosić kogoś o pomoc na ulicy. 
Naprawdę się dziwię, kiedy nieraz ktoś narzeka, że młodzież 
jest teraz taka czy owaka. Nieprawda. Mam mi łą pomoc 
od młodych ludzi, czy to w tramwaju, w autobusie, czy na chod-
niku. Nieraz pomogą mi przynieść zakupy, bo widzą, że się 
męczę. Sami się pytają. Nie burczę na nich, tylko chętnie ko-
rzystam z ich pomocnej dłoni. Choć mam wyobrażenie tego, 
co jest dookoła, to i tak nieraz się pomylę. Jak coś mi nie pasuję, 
to pytam. Słyszę, że ktoś idzie i zagaduję: „Proszę mi pomóc, 
jestem niewidomą. Prawdopodobnie zabłądziłam, weszłam nie 
w tą alejkę”. Cieszę się, że nie panuje tu taka brzydka choroba, 
co się zwie znieczulica.

Ale różnie to bywa. Jedni niewidomi chcą pomocy, inni nie. 
Mnie z reguły jest bardzo miło, jeśli ktoś chce mi pomóc. Jestem 
wtenczas cała w skowronkach. Wtedy nie muszę tak bardzo 
myśleć. Bo ja wciąż myślę – jak przejść, czy nie walnę w latar-
nię, czy nie wejdę w krzewy. Nieraz mi się to zdarza. Jak idzie 
na przykład grupa dzieci, to przystaję. I potem w pewnym mo-
mencie urywa mi się wątek myśleniowy. Nie wiem, na którym 
punkcie skończyłam. Czy na krzakach, czy koło bloku. Zdarzają 
się nieraz takie wypadki, ale niegroźne.

Mieszkam z córką i wnukiem. Córka nie może mi za wiele po-
móc, tylko wpada i wypada, opiekuje się starszymi osobami 
i musi co chwilę latać do swoich klientów. Jak poproszę o coś 
wnuka, to mi pomaga, ale też ma swoje życie. Nieraz syn pomo-
że, dzieci syna. Jak mnie odwiedzają, to ich angażuję.

Największe wsparcie mam od mojej Ani. To więcej niż 
przyjaciółka. To tak, jak siostra. Znamy się jeszcze z czasów, 
kiedy pracowa łam. Jak źle się czuję, Ania pomoże mi po-
sprzątać, pomyć. Zakupy zrobi, do lekarza ze mną pojedzie, 
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na spacerek pójdzie. Dobre serce ma, dobre manier y. Jest 
bardzo wnikliwa, bardzo czuła, dopytuje się. Jeżeli jestem 
w potrzebie i mówię: „Aniu, ja tobie mówię, ale to ma zo-
stać między tobą a mną”, to ona tego nikomu nie powtarza. 
Każdemu życzę znaleźć taką osobę. Bezinteresowną, życzli-
wą. Same pochwały mogłabym mówić.

Nie chciałabym mieć opiekunki z ośrodka pomocy. Nie 
umiałabym zaufać osobie, której nie znam. Moja znajoma 
miała taką opiekunkę. I okazało się, że ona ją oszukiwała, pod-
bierała pieniądze z domu. Póki mam jeszcze tę lekką plamkę, 
to staram się być osobą samodzielną. Ale przyjdzie taki mo-
ment, że plamka zniknie, nie będę nic widziała. Wtedy będę 
stuprocentową niewidomą i już nie dam rady robić niektórych 
rzeczy. Ktoś będzie mi musiał pomagać.

Mam też wsparcie w związku dla niewidomych. Jeździmy 
na wycieczki, są prelekcje, bardzo miło. Pani prezes robi wa-
kacje raz w roku. Ostatnio byliśmy w Rewalu. Te wycieczki 
są zwykle nad morze. Niewidomy w górach nie da sobie rady. 
A nad morzem, na płaskiej powierzchni nie ma problemu.

Nie pamiętam, jak trafiłam do związku. Myślę, że przez 
jakąś rozmowę. Ja jestem gaduła, muszę wszystko wiedzieć. 
To mi ułatwia kontakt z ludźmi. Prawdopodobnie w ten spo-
sób dowiedziałam się, że istnieje coś takiego, jak związek 
niewidomych. Jakoś znalazłam adres w Poznaniu. Chciałam 
po prostu spotkać się z innymi osobami w podobnej sytuacji, 
porozmawiać z nimi na wszelkie tematy, zapytać, jak sobie 
radziły. To mi dużo dało, choć tak naprawdę większość musia-
łam nauczyć się sama. Jeden pan mówi: „Może sobie pani kupić 
czujnik do nalewania wody. Wkłada pani do kubka i to dzwoni, 
jak jest już dużo nalane”. Inna pani podpowiada, jak się obsłu-
giwać, jak kroić nożem. W moim wypadku najgorszy jest nóż. 
Zawsze kroiłam powoli, po palcach. Nieraz się ukroję. To jest 
wpisane w bycie niewidomym.

Wcześniej nie znałam żadnej osoby niewidomej. A teraz 
znam sporo, również takich od urodzenia. One są bardziej ope-
ratywne ode mnie. Poruszają się bardzo elegancko, szybciutko. 
Byłam ich ciekawa. Jak ktoś coś opowiada, potrafię to sobie 
wyobrazić, bo wcześniej widziałam. A człowiek niewidomy 
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od urodzenia ma wszystko w szarości. Nie ma tej pamięci wi-
zualnej. Ale ma za to wypracowaną precyzję w palcach, czyta 
brajla, rozróżnia wiele rzeczy, materiałów. Ja tego nie potrafię. 
Oni zakładają rodziny, pracują, są bardzo zaradni życiowo.

Ja tego wszystkiego dobrze nie pamiętam. Nie umiem panu 
dokładnie opowiedzieć całego życia. Złe czasy, które na mnie 
przyszł y, nie zaprzątają mi głow y. Nie chcę tego codzien-
nie rozpamięty wać. Pogodziłam się z tym, że nie widzę. 
Po co mi o tym ciągle myśleć? Dostałabym garba. A na razie 
chodzę wyprostowana.

Ja chcę żyć do stu lat. Nie żartuję. Wiadomo, urodzili się 
my, to musimy umrzeć. Ale chciałabym żyć jak najdłużej. 
A pragnienia się sprawdzają. Kiedyś, gdy jeszcze widziałam, 
to oglądałam różne reportaże w telewizji. W pamięci utkwił 
mi odcinek o stuletniej pani, która miała dużo dzieci, wnuków, 
prawnuków, była pra, pra, pra. Podobał mi się jej umysł, jak 
rozmawiała z redaktorem. Była drobniutka, ale taka przedsię-
biorcza, elegancka. To było na wsi. Redaktor pyta: „Jak pani 
to zrobiła? Pani tyle dzieci wychowała, wszystkie wykształco-
ne. Jak pani przeżyła te sto lat?”. A ona wzięła go za rękę, wstała 
z fotela, uściskała go i mówi: „Panie redaktorze, jak byłam 
zmęczona, to piłam jeden kieliszek koniaczku. I tak dożyłam 
do stu lat”. To mi tak utkwiło w pamięci. Jakbym to teraz oglą-
dała w głowie. Ja też tak bym chciała.
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Teresa – Nie lubię ogólników

To była druga połowa lat pięćdziesiątych. Miałam dwa i pół 
roku. Mieszkałam z babcią na wsi pod Ciechanowem. Rodzice 
w yjechali szukać pracy na tak zwane Ziemie Odzyskane. 
Pewnego dnia babka zostawiła mnie samą w domu i poszła 
na zebranie spółdzielni, która miała tam powstać. Jak to kie-
dyś mówili – kołchoz. Po powrocie zastała mnie zakrwawioną. 
Tym sposobem stałam się przypadkową ofiarą kolektywizacji 
podczas komunizmu.

Dokładnie nie wiadomo, co się wydarzyło. Prawdopodobnie 
rozbi łam jak ieś szk ło, a potem się na nie przewróci łam. 
Lekarze mówili, że to może żarówka. Pamiętam taką sytuację, 
ale nie wiem, czy to jest z tym powiązane. Siedziałam na łóżku 
i bawiłam się oranżadówką. W pokoju paliła się żarówka, było 
bardzo jasno. Ta butelka spadła na ziemię. Nachyliłam się 
po nią. A potem – nie wiem, czy to jest powiązane – pamiętam, 
że stałam nad wiaderkiem z wodą i myłam sobie twarz. Było 
strasznie ciemno. Możliwe, że wtedy straciłam wzrok.

Nie mam jednak żadnej pamięci wzrokowej, absolutnie, 
więc jestem osobą niewidomą, a nie ociemniałą. Mam poczucie 
światła w jednym oku. Widzę na przykład, gdzie jest okno. Ale 
jeżeli jest jasno i w pomieszczeniu pali się żarówka, to nie je-
stem w stanie tego zauważyć. Wiem, czy jest ciemno czy jasno. 
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W dorosłym wieku nie miałam żadnych przebłysków tej wi-
zualnej pamięci. Zupełnie. Może to był dla mnie za duży szok. 
Miałam dwa i pół roku, więc naprawdę byłam mała.

Jak tylko babka mnie znalazła, od razu wezwała karetkę. Naj-
pierw trafiłam do Ciechanowa, potem do Warszawy. W war-
szawskim szpitalu na okulistyce pracowała niewidoma pani, 
która była świetliczanką, czytała dzieciom bajki, opowiadała 
różne historie. Ona się mną zainteresowała. Jako że była 
Laskowianką, czyli w ychowanką zakładu dla niewidomych 
w Laskach, to postanowiła mnie tam zawieźć. Podobno była 
z nią wtedy moja matka. Na miejscu załatwili wszystkie for-
malności. Mój ojciec był Cyganem, matka Polską. Cyganie 
raczej szybko pozby wają się dzieci niepe ł nospraw nych. 
Dziś mówię o tym bez emocji. Od tego momentu zostałam 
w Laskach. Od razu zaczęłam naukę w przedszkolu.

Zawszę mówię, że Laski są moim domem. Nie pamiętałam 
innego domu. W przedszkolu było mi bardzo dobrze. Wszyscy 
się mną opiekowali. Byłam lubianym dzieckiem. Sama wszędzie 
chodziłam. Byłam dosyć zaradna. Miałam dobrą orientację. 
Myśmy tam biegali. Kląskaliśmy sobie, żeby wiedzieć, co jest 
dookoła. Dźwięki odbijały się od ścian, od drzew. To było auto-
matyczne, samorzutne. Nikt nas tego nie uczył. Chodziliśmy 
po boisku i szukaliśmy zjeżdżalni. Albo się klaskało, albo właś-
nie kląskało. I wtedy dało się ją wyczuć słuchowo.

W Laskach wszystko pokazywali nam do rąk. Starali się 
w ten sposób przybliżyć nam cały świat. Chodziliśmy do obory, 
do sadu, do świnek, do piekarni. Oglądaliśmy, jak to się wszystko 
robi. W klasie kisiliśmy kapustę. Bardzo to lubiłam. Do tej pory 
lubię warzywa i owoce. Miałam taki zwyczaj, że podczas szat-
kowania podżerałam sobie trochę tę kapustę. Siostra zwróciła 
mi uwagę. Raz, drugi, trzeci. W końcu wyrzuciła mnie za drzwi, 
kazała iść do internatu froterować podłogę. To była najpopular-
niejsza kara w Laskach. Dostawało się takie sukna i na nich jeź-
dziło się po posadzkach. Mnie to dosyć często spotykało.

Akurat tego dnia była u nas pewna studentka na prakty-
kach. Zainteresowała się, czemu takie małe dziecko plącze się 
samo w internacie. Miałam wtedy siedem lat. Dowiedziała się, 
że rodzice się mną nie interesują, jestem bez opieki. W związku 

Do zobaczenia
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z tym postanowiła, że zawiezie mnie na imieniny najmłodszej 
siostry, która była dwa lata starsza ode mnie. Pojechałyśmy 
do Warszawy. Okazało się, że to była rodzina znanej wówczas 
pani psycholog. Ona wydała parę książek, miała radiowe audy-
cje o wychowaniu. Jej mąż był profesorem prawa. Zajmowała 
się jeszcze trójką dzieci. W jakimś sensie dołączyłam do tej 
rodziny. Dalej mieszkałam w internacie, ale widywałam się 
z nimi regularnie. Przyjeżdżałam do nich także na Święta. 
Pamiętam, że inne dzieci wyjeżdżały z Lasek dzień wcześniej, 
więc zostawałam sama w internacie i czekałam w napięciu, czy 
ktoś po mnie przyjedzie.

W Laskach byłam przedsiębiorcza, energiczna, wykłócałam 
się ze wszystkimi, niegrzecznie odpowiadałam. Z kolei w ich 
domu – chociaż wszyscy okazywali mi życzliwość – stawałam 
się tak onieśmielona, że w ogóle bałam się odezwać. To były 
zupełnie dla mnie obce warunki, obcy ludzie. Później zapropo-
nowali, żebym mówiła im „mamo” i „tato”. Ale jakoś nie bardzo 
chciało mi to przejść przez gardło. Może też dlatego, że jedna 
wychowawczyni w Laskach mówiła: „Nie wiadomo, czy cię ci 
państwo zabiorą. Może pojedziesz do swojej mamy”. Zawsze by-
łam w takim napięciu, dopiero później to sobie uświadomiłam. 
Jako dziecko nie rozumiałam swoich emocji. Zawsze towarzy-
szył mi lęk, czy zostanę w Laskach, czy mnie zabiorą, czy moja 
matka się pojawi. Bo ona parę razy przyjechała, jak byłam mała.

K iedy miałam dziesięć, może jedenaście lat, to ci państwo 
zapy ta li m n ie, czy chcia łaby m poznać moich rodziców. 
Odpowiedziałam, że tak. Ale które dziecko powiedziałoby 
inaczej? Wtedy napisali do nich list. Wiem, że mieli dobre 
intencje. Ale byli też trochę naiwni, pochodzili z zamożnych 
domów, ze środowisk inteligenckich, byli dobrze wychowani, 
kulturalni. Nie zdawali sobie sprawy, jak wygląda życie takiej 
patologicznej rodziny. Mój ojciec był alkoholikiem, co tu dużo 
mówić. Mnie z tych Lasek, gdzie nigdy nie słyszałam brzyd-
kiego słowa, zawieźli do zupełnie innego świata. Owszem, nie 
byłam może zupełnie grzeczną dziewczynką, czasami coś ko-
muś odburknęłam, nie posłuchałam. Ale byłam wychowywana 
w zupełnie innych warunkach. I nagle wysłano mnie do nich 
na wakacje, na półtora miesiąca. Dla mnie to był szok. Szok!

Opowieści niewidomych kobiet
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Ja przecież nie miałam żadnej więzi emocjonalnej z tymi 
rodzicami. Mój ojciec w ciągu kilkunastu lat tylko raz pofa-
tygował się do Lasek. Matka była tam parę razy. Po wypadku 
personel szpitala nie wiedział, co ze mną zrobić. Mogli mnie 
wtedy zawieźć do każdego innego domu i powiedzieć: „Tutaj 
są twoi rodzice”. Dlatego ten pomysł z wakacyjnym wyjazdem 
był absurdalny. Zupełnie nie czułam, że to jest moja rodzina. 
Na miejscu był horror. Po prostu horror. Nie bardzo chcę o tym 
mówić. Po powrocie powiedziałam, że już w życiu tam nie poja-
dę. Na szczęście zrozumieli i przestali mnie do tego zachęcać.

Po kilkudziesięciu latach odwiedziłam to miejsce razem 
z mężem. Byłam ciekawa, jak to wszystko wygląda. Chciałam 
też chyba odczarować te przykre wspomnienia z dzieciństwa. 
Podczas tej wizyty poznałam moją rodzoną siostrę, która wy-
szła za Cygana. Jej dzieci są Cyganami. Okazało się, że powodzi 
się jej całkiem dobrze.

Nie przyjęli mnie jednak jak swojej. Przy nas rozmawiali 
ze sobą po cygańsku. Nie znam tego języka. Podobno mówi-
łam w ten sposób, kiedy przywieźli mnie do Lasek. Ale potem 
wszystko zapomniałam. Rozumiałam jednak dokładnie jedno 
słowo, które często powtarzali: gadzio, gadzio. To znaczy obcy.

Mimo wszystko przez jakiś czas starałam się utrzymywać 
te relacje. Oni też próbowali. Ale kiedyś ta siostra powiedziała 
mi, że nie czuje, że jesteśmy rodziną. Nie ma co ciągnąć tego 
na siłę. Nie byłyśmy razem wychowywane. Od tamtego czasu 
nie mamy ze sobą kontaktu. Zupełnie mi tego nie brakuje.

Przez długi okres nie mówiłam znajomym o moich ko-
rzeniach. Wiem, jakie mogłyby być ich reakcje. Nasze dwie 
córki mają ciemną urodę. Dwóch wnuków też. Nieraz Cyganie 
na ulicy zaczepiali je jako swoje. Zbierali pieniądze w metrze 
albo wróżyli i mówili do nich: „Od swoich nie biorę”. Jak córki 
były gdzieś z opiekunką, to wołali za nimi: „Pani, to nie pani 
dziecko. To cygańskie dziecko”. Nasz syn się śmieje, że córka 
może śmiało wmieszać się w hinduską wycieczkę i nikt tego nie 
zauważy. Jak ktoś bardzo docieka, to mówi, że pochodzi z Indii. 
Nie kłamie, bo przecież Cyganie wywodzą się z tamtych tere-
nów. Kiedyś trochę ciążyło mi to cygańskie pochodzenie, ale 
teraz to nie ma dla mnie większego znaczenia.



201

K iedy skończyłam podstawówkę w Laskach, to ci państwo 
zdecydowali, że pójdę do liceum w Warszawie. I że będę u nich 
mieszkać. W tym celu musieli sądownie ograniczyć władze 
rodzicielskie moich biologicznych rodziców. Od tego cza-
su byli moimi prawnymi opiekunami. Żebym nie czuła się 
w tym wszystkim osamotniona, zaprosili jeszcze do siebie jed-
ną dziewczynę, która pochodziła ze wsi spod Warszawy. Razem 
mieszkałyśmy i chodziłyśmy do szkoły.

Nagle trafiłam do zupełnie nowego środowiska. W Laskach 
byłam lubiana w klasie. Tutaj nie umiałam znaleźć sobie miej-
sca. W tym czasie przydarzyła się jeszcze ogromna tragedia. 
Zaraz na początku września zginął w wypadku syn moich opie-
kunów. W związku z tym oni nie mogli zajmować się moimi 
sprawami w takim stopniu, jak to wcześniej planowali.

Miałam duże problemy w nowej szkole. W Laskach uczy-
łam się metodami bezwzrokowymi, byłam dobrą uczennicą. 
A tu nagle okazuje się, że mnóstwo rzeczy jest pisanych na tab-
licy. Siedzę, nie wiem, co się dzieje. Wtedy nie było żadnego 
dodatkowego wsparcia, nauczyciela wspomagającego. Zupełnie 
nie byłam na to przygotowana. Nauczyciele też nie mieli poję-
cia, jak do mnie podejść.

Bardzo fajny i mądry był dyrektor szkoły, który uczył ma-
tematyki. Podszedł do mnie na początku i zapytał: „Córcia, 
ty masz kłopoty ze wzrokiem?”. Myślę sobie: „Holender, oby tyl-
ko kłopoty”. On bardzo pilnował, żeby uczniowie, którzy robili 
coś przy tablicy, mówili to głośno. Nie wiem, czy to było z mo-
jego powodu, ale chyba tak. Mówił: „Dobry matematyk mówi, 
co robi”. Raz w tygodniu na ostatniej lekcji w piątek zapraszał 
mnie do gabinetu i przepytywał z całego tygodnia. I wtedy sta-
wiał mi stopień. Jak czegoś nie wiedziałam, to mi wyjaśniał. 
Na koniec pierwszej klasy miałam dobrą czwórkę z matematy-
ki, taką zasłużoną.

W klasie czułam się bardzo osamotniona. Nigdy wcześniej 
nie byłam w grupie z uczniami widzącymi. Oni najczęściej 
przyszli z okolicy, więc mieli już swoje grupki znajomych. Ja nie 
znałam kompletnie nikogo. Czułam się przerażona, głupia. 
Wszyscy wybiegali na przerwy na korytarz, ale tam był hałas, 
krzyk, same obce głosy. Bałam się wyjść w ten chaos, często 
zostawałam sama w sali. Nie umiałam chodzić z laską, więc nie 
chodziłam samodzielnie. Przez to czułam się jeszcze gorzej. 
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Jeśli w Laskach byłam pierwszą osobą w klasie czy w grupie, 
to tutaj poczułam się ofiarą klasową.

W Laskach wszystko było dostosowane do naszych potrzeb. 
Zupełnie nie odczuwałam, że jestem inna niż reszta. Ale pa-
miętam, że jedna niewidoma nauczycielka mówiła do nas: 
„Wy teraz tu sobie biegacie, niczym się nie przejmujecie, ale 
zobaczycie, jak to potem w życiu wygląda”. Wtedy tego nie 
rozumiałam. Dopiero w liceum poczułam się bezradna, niepo-
radna. Były różne sytuacje, w których czułam się poza grupą, 
zupełnie z boku. Denerwowało mnie, że sobie nie radzę. Oni 
pisali coś na tablicy, a ja nie mogłam tego przeczytać.

Nie zagadywałam rówieśników z klasy, nie wychodziłam 
im naprzeciw. Nie byłam tego nauczona. Oni też nie bardzo 
się do mnie garnęli. Było dwóch chłopaków, z którymi później 
zaczęliśmy nawet rozmawiać. Podpowiadali mi na chemii czy 
fizyce, a ja im z kolei podpowiadałam na angielskim, historii. 
Zaczęła się między nami taka współpraca. Ale potem jeden 
z nich poszedł do klasy matematycznej i znowu się zepsuło.

Po pewnym czasie koleżanki zaczęły już do mnie podcho-
dzić. Może nawet byłoby lepiej, gdybym była tam sama, bez 
tej dziewczyny do towarzystwa. Bo owszem, to było wygodne, 
chodziłam z nią do szkoły, ona mnie przyprowadzała, odpro-
wadzała. Ale z drugiej strony jej obecność stanowiła barierę 
dla innych. Jak ktoś do nas podchodził, to mówił zwykle coś 
w rodzaju: „Jolka, bo pan dyrektor prosi do siebie Teresę. Jolka, 
bo Teresa musi zrobić to czy tamto”. Zwracali się do niej, mimo 
że stałam obok. Teraz zareagowałabym od razu, ale wtedy 
siedziałam cicho, nawet nie bardzo wiedziałam, kto to mówi. 
To było dla mnie 30 nowych osób naraz. Same nowe głosy. Bądź 
tu mądry.

Kiedy byłam w drugiej klasie, dowiedziałam się, że moje naj-
lepsze koleżanki z Lasek mają chodzić do liceum zaocznego 
i jednocześnie robić zawodówkę. To było w ramach takiego eks-
perymentu edukacyjnego. Poprosiłam zaprzyjaźnioną wycho-
wawczynię, żeby załatwiła mi możliwość powrotu. Ci państwo 
poczuli się bardzo dotknięci. Nie dziwię się im. Ale naprawdę 
czułam się w tej szkole bardzo osamotniona. W domu też. Oni 
byli skoncentrowani na swoich przeżyciach, co też rozumiem. 
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Nikogo nie winię. Dla mnie to było trochę jak wykorzenienie. 
Nagle znalazłam się w obcym miejscu, obcym środowisku. Jak 
na emigracji.

W Laskach czułam się jak u siebie. Znałam cały dom, strych, 
piwnice, wszyscy mnie znali. Siostry na mnie narzekały, ale 
ostatecznie mnie lubiły. Czułam się tam doceniana. Co bardzo 
dla mnie ważne, Laski dały mi także w ychowanie religijne 
i zainteresowanie kulturą. Myśmy bardzo często jeździli do fil-
harmonii, do muzeów. Do dziś bardzo lubię kontakt ze sztuką, 
dużo czytam. Kiedy wychowawczyni gasiła światło na noc i zo-
stawiała nas same, to można było czytać pod kołdrą. Oprócz 
tego Laski wykształciły we mnie poczucie odpowiedzialności 
za innych. To się narodziło w naszej grupie w internacie. 
Myśmy o sobie wszystko wiedziały. Na wylot. To więcej niż ro-
dzeństwo. Siostry czy bracia rozejdą się w swoje strony, każde 
ma inne zajęcia, nieraz mijają się w domu. A my byłyśmy dzień 
i noc razem. Wszystko sobie mówiłyśmy. O domach rodzin-
nych, o różnych problemach.

Miałam w Laskach ulubioną wychowawczynię. To była sio-
stra, która nazywała się zupełnie nieadekwatnie do swojego 
charakteru: Grzymisława. A wcale nie grzmiała. Była bardzo 
łagodna, mądra i serdeczna. Zastępowała mi matkę. Mąż mówi, 
że miał trzy teściowe – siostrę Grzymisławę, moją matkę rodzo-
ną oraz tą panią psycholog. Ona opiekowała się mną od przed-
szkola, a potem bardzo długo była w naszej grupie. Gdy tylko 
mogłam, zawsze odwiedzałam ją z dziećmi. Mówiła, że przyje-
chały jej wnuki.

Siostra Grzymisława nie kończyła tyflopedagogiki, ale na-
prawdę miała do nas świetne podejście. Przybliżała nam świat 
do rąk. Raz przyjechałam do Lasek z malutkim dzieckiem. 
Ona pracowała wtedy w przedszkolu. Bez oporów zawołała: 
„Dzieci, chodźcie, chodźcie, zobaczcie, jaki tu jest mały dzi-
dziuś, jaką ma małą główkę, małe rączki”. Pomyślałam: „No 
tak, przecież te dzieci nigdy nie miały kontaktu z takim nie-
mowlakiem”. Nam też wszystko pokazywała – kwiatki, liście, 
korę drzew. Poznawaliśmy z nią trele ptaków. Mimo że nasza 
grupa była bardzo liczna, ona zdążyła wieczorem do każdej 
podejść, zrobić krzyżyk na czole, ucałować. A potem biedna 
siedziała w holu i cerowała nasze rajstopy, przyszywała guzi-
ki. Nie wiem, jak się wysypiała.
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Kiedy wróciłam do Lasek, przyjęli mnie od razu do drugiej 
klasy szkoły zawodowej. Jednocześnie poszłam do kolejnej 
klasy liceum. Najpierw byłam na dziewiarni, czego nie lubi-
łam, to było nudne jak nieszczęście. Stało się kilka godzin przy 
maszynie i tylko w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. W trzeciej 
klasie poszłam do działu metalowego. Owszem, praca była 
brudna, ale za to było zabawnie. Pracowało tam dużo robotni-
ków z zewnątrz. Pogadaliśmy sobie, pośmialiśmy się, powy-
głupialiśmy. Nasz mistrz starał się uczyć nas różnych operacji. 
Pracowało się trochę przy jednej maszynie, na drugi dzień przy 
drugiej, na trzeci dzień robiło się coś ręcznie. Czasem pokale-
czyło się ręce, ale było ciekawiej.

Skończyłam zawodówkę i poszłam do pracy do spółdzielni 
„Nowa Praca Niewidomych”. Został mi jeszcze rok liceum. 
Nie lubiłam tej pracy. Robiłam tam sweterki. Raz chciałam 
w prowadzić pew ną innowację, bo st w ierdzi łam, że ręka-
w y są za długie i zaczęłam je skracać. A potem okazało się, 
że one mia ł y być zaw ijane. Tam trzeba było w ykony wać 
wszystko mechanicznie. Jak pow iedzieli, że ma być pięć-
dziesiąt rzędów, to ma być pięćdziesiąt. Jak sto oczek, to sto. 
Nic nie kombinować. To była ciężka praca, myśmy z dziew-
czynami nie bardzo się w yrabiał y w tych normach. Często 
zostawał yśmy po godzinach. Tam w większości pracował y 
osoby niewidome, widzące był y tylko br ygadzistki, młode 
dziewczyny na ogół.

Poszłam tam z dwoma koleżankami z Lasek, które też ro-
biły to zaoczne liceum. W trzy całkiem niewidome dziewczyny 
wynajęłyśmy mieszkanie w Izabelinie. Dwa pokoje w domu 
jednorodzinnym. Tutaj spisał się pan dyrektor Czartoryski. 
Zgodził się na wypożyczenie nam mebli, bo przecież myśmy 
niczego nie miały. Załatwił transport. Zapytał: „Dziewczyny, 
ale czy wy w ogóle wiecie, gdzie jest to mieszkanie? Jak się 
idzie do przystanku? Czy wy tam traficie?”. Powiedziałyśmy 
uczciwie, że nie, bo nigdy tam nie byłyśmy. Wtedy zapakował 
nas w swój prywatny samochód, zawiózł na miejsce, pokazał, 
jak się dochodzi do przystanku, który na szczęście był bardzo 
blisko. Tam stawał jeden autobus, wyboru specjalnie nie było.

Jeśli chodzi o takie samodzielne życie, to na początku 
była katastrofa. Jedna wiedziała, jak się parzy herbatę. Ja by-
łam dobra w obieraniu ziemniaków. Pamiętam, jak pierwszy 



205

raz miałyśmy autobus o 6.03 do Warszawy. Wstałyśmy koło 
czwartej i zaczęłyśmy sobie szykować jajecznicę na maszynce. 
W ogóle nie wiedziałyśmy, jak się za to zabrać. W zawodówce 
niby były zajęcia kulinarne, ale one były bardzo rzadko. Poza 
tym każda z nas wykonywała na nich jedną operację. Po wyj-
ściu z Lasek nabijałyśmy się, że jeśli chcemy zrobić kotlety, 
to musimy wezwać całą grupę, bo jedna będzie kroiła mięso, 
druga ubijała, trzecia obtaczała w jajku i bułce, a na końcu sła-
bowidząca weźmie to do kuchni i będzie smażyć. Tak to wy-
glądało na tych zajęciach.

Potem wstawałyśmy jak najpóźniej. Nieraz kierowca czekał 
na nas na przystanku, bo widział, że już wychodzimy z furt-
ki. W zakładzie pracy było przydziałowe mleko, ile kto chciał. 
Bardzo blisko był sklepik spożywczy. Na obiady chodziłyśmy 
na Piwną. Tam się mieściło – i mieści do dzisiaj – duszpaster-
stwo niewidomych, ale nie tylko. Niekiedy słabowidząca kole-
żanka prowadziła nas trzy do autobusu. Jedna wychowawczyni 
pokazała nam różne sklepy na Starym Mieście, więc w końcu 
nauczyłyśmy się robić sobie zakupy.

Samo poruszanie się szło nam na początku fatalnie. Po tere-
nie ośrodka chodziliśmy bez białych lasek. Dużo wyczuwało się 
pod stopami. Drogi były troszkę wypukłe. Chodziło się na pa-
mięć. Dochodzisz do zakrętu, skręcasz w lewo, potem w prawo. 
Po wyjściu z Lasek okazało się, że nie umiałam chodzić z białą 
laską. Niosłam ją przed sobą albo ciągnęłam wzdłuż krawężni-
ka, zupełnie się nie osłaniając. Mogłam wpadać na wszystko, 
co było przede mną. Pomagała mi tylko utrzymywać kierunek.

Przez to wszystko bałam się wychodzić sama z domu. Nie 
znałam nawet zasad ruchu drogowego. Pamiętam, jak raz 
wysiadałam z autobusu. Jakoś tak sobie wymyśliłam, że jeśli 
przejdę z tyłu, to on mnie osłoni i nic na mnie nie najedzie. 
Wyszłam zza autobusu prosto pod samochód. Kierowca zatrzy-
mał się z piskiem opon. Zupełnie nie wyobrażałam sobie, jak 
wygląda ten ruch uliczny.

Wszystkie trzy zdałyśmy maturę i poszłyśmy na studia, każda 
na inny kierunek. Ja wybrałam historię. Przy czym nie zdawa-
łam sobie sprawy, że to zaoczne liceum było na dużo niższym 
poziomie niż licea dzienne. Musiałam dużo nadganiać.



206

Parę lat wcześniej zginął w wypadku mąż pani psycholog, 
o której już opowiadałam. Kiedy postanowiłam wrócić do szko-
ły do Lasek, nasze kontakty nieco się rozluźniły. Ci państwo 
poczuli się trochę urażeni, że wybrałam inną drogę. Nadal 
bywałam w ich domu, ale czułam, że pojawił się jakiś dystans. 
Natomiast na studiach zaczęło nam się świetnie układać. Moja 
zastępcza mama zaproponowała, żebym z nią zamieszkała. 
Dużo mi czytała, była już na emeryturze, więc miała czas. 
Śmiałam się, że kończyła studia razem ze mną. Razem wyjeż-
dżałyśmy na bardzo udane wakacje na Mazurach.

Na roku miałam w większości kolegów. Byłam zaskoczona, 
bo wyobrażałam sobie, że historia to raczej babski kierunek. 
Myślałam, że tam będą same dziewczyny, które chcą zostać 
nauczycielkami. Okaza ło się, że jesteśmy w mniejszości. 
Zdecydowaną większość stanowili panowie, którzy szykowali 
się do wielkiej polityki albo do pracy naukowej.

Oni mi bardzo pomagali. Było zupełnie inaczej niż w pierw-
szym liceum. Jak ktoś do mnie podszedł i zagadał indywi-
dualnie, to się rozkręcałam. Miałam kilka osób, na których 
zawsze mogłam polegać. Prawie nigdy nie chodziłam sama 
do przystanku czy innego instytutu na zajęcia. Jeśli mieliśmy 
przygotować jakąś lekturę na ćwiczenia, to siadaliśmy razem 
w lektorium i ktoś głośno czytał książkę, a reszta robiła notat-
ki. To była dla mnie idealna sytuacja. Jak uciekaliśmy z filozofii 
marksistowskiej, to szliśmy całą grupą do kawiarni na Stare 
Miasto. Nie było tak, że mnie zostawiali i lecieli sobie sami. 
Odżyłam na tych studiach. Poczułam się taka wyzwolona.

Dopiero w tamtym czasie znajomy pokazał mi, jak pra-
widłowo posługiwać się białą laską. Wtedy zaczęłam rze-
czy wiście samodzielnie chodzić. Byłam też na obozie dla 
młodzieży uczącej się, na któr y przyjechali instruktorzy 
ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu poczułam się dużo 
pewniej. Ale tak naprawdę przełamałam się, kiedy pojawiły się 
dzieci. Wtedy już wszędzie chodziłam z laską. Zawsze miałam 
ją rozłożoną. Do dzisiaj jeśli idę z mężem czy z kimś widzącym, 
to nigdy nie składam laski. Tak jest łatwiej i mnie, i przewodni-
kowi, i otoczeniu. Choć i tak nadal zdarzają się różne sytuacje. 
Wczoraj jakaś kobieta weszła na mnie na chodniku i jeszcze 
nawrzeszczała. Myślałam, że mnie widzi, bo ja ją słyszałam. 
Rozmawiała z kimś przez telefon.

Do zobaczenia
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Po studiach pomyślałam nawet o psie przewodniku. To był 
1982 albo 1983 rok. Trwał jeszcze stan wojenny. Pojechałam 
na kurs do Sułkowic, gdzie mieściła się szkoła milicyjna. Oni 
dawali niewidomym odrzucone psy milicyjne, które z takich 
czy innych względów nie nadawały się do pracy na służbie. 
Nas było tam siedmioro, trzy dziewczyny, czterech facetów. 
Wszyscy całkiem niewidomi. Wszyscy też mieli przynajmniej 
średnie w ykszta łcenie, bo tak ie osoby zrek rutowa ł PZN. 
Opiekował się nami pewien sierżant, który bardzo się dziwił, 
że nie pijemy alkoholu, nie bijemy się. Poprzednim razem balo-
wali wieczorami i robili awantury, więc myślał, że my będziemy 
robić tak samo. Mieszkaliśmy w domu przerobionym ze stajni 
dziedzica. Zamykał nas tam na klucz. Milicjanci byli w pałacu 
sto metrów obok.

Tam były różne akcje. Kiedyś trenowali łapanie złodzieja 
u nas na strychu. A potem ten sierżant mówi do nas wieczorem, 
że musi wyjść, bo przywieźli zwłoki w słoikach do treningu dla 
psów. Trochę się z nim kłóciłam, więc moi towarzysze mówili: 
„Nic już nie mów, bo jeszcze ciebie zapakują w te słoiki”. Tam 
było zimno, więc myśmy się upominali, żeby nam palił.

Kiedy przywiozłam przydzielonego mi psa do domu, to bie-
dak rzucał się na wszystko, był tak bardzo wygłodzony. Okazało 
się, że miał poważne problemy z żołądkiem. Te psy były tam 
źle traktowane. Milicjanci też byli zupełnie niepoważni. Przez 
pierwsze dwa dni kazali nam je tylko czesać. My w końcu mó-
wimy, że chcemy się uczyć komend, chodzić z nimi. Ktoś nagle 
rzuca: „Słuchajcie, jak nie złożymy się na wódkę dla niego, to on 
w ogóle niczego nie będzie nas uczył”. Więc mówimy, że chcemy 
kupić alkohol, że może pojedziemy z nim w sobotę. A on: „Nie, 
nie, jak chcecie wódkę, to trzeba już dzisiaj”.

To nie było żadne profesjonalne szkolenie. Po prostu psy, 
które nie sprawdziły się w milicji, były przekazywane dla osób 
niewidomych. Z różnym skutkiem. Niektóre okazywały się bar-
dzo dobrymi przewodnikami. W mojej grupie był masażysta, 
który od razu obejrzał swojego psa od pyska po ogon i wyczuł, 
że ma guza. Drugi pies miał padaczkę. Mój miał chory żołądek. 
Musiałam go oddać. Ostatecznie stwierdziłam, że to nie jest 
rozwiązanie dla mnie. Mam sporo widzących członków rodzi-
ny, więc zawsze ktoś pomagał mi w razie potrzeby. Odpuściłam 
ten temat.

Opowieści niewidomych kobiet
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Po studiach poszłam do redakcji Pochodni, czasopisma wydawa-
nego przez Polski Związek Niewidomych. Nie było tam dla mnie 
miejsca. Wtedy zdecydowałam, że pójdę na roczny kurs masażu. 
Sporo moich niewidomych znajomych było masażystami. Dość 
łatwo było o pracę w tym zawodzie. Postanowiłam, że spróbuję. 
Okazało się, że akurat w tym czasie mój dawny kolega zwalniał 
się ze swojej przychodni. Zapytał, czy nie chciałabym wejść 
na jego miejsce. Pracowałam tam niedługo, bo przyszedł czas 
na dzieci. Jeden urlop macierzyński, drugi, trzeci.

A potem zwolniło się miejsce w bibliotece PZN. Dyrektorem 
był tam mój kolega z naszej zawodówkowo-licealnej paczki. 
Zatrudnił mnie najpierw jako bibliotekarkę w dziale brajlow-
skim, moim ulubionym. Po jakimś czasie zostałam kierowni-
kiem tego działu. Niestety, w pewnym momencie Zarząd Główny 
PZN mianował nowego dyrektora, który miał problem w na-
wiązaniu kontaktu z załogą. Zespół poprosił o jego odwołanie. 
Wtedy pani prezes poprosiła wszystkich kierowników działów, 
żeby napisali swoją wizję biblioteki – co by chcieli przeorgani-
zować, zmienić, jakie są najpilniejsze potrzeby. Potem wezwała 
mnie do siebie i powiedziała, że zostałam wybrana na dyrektora.

Przeraziłam się. Prawdę mówiąc, marzyłam o zostaniu 
na stanowisku kierownika działu. Funkcja dyrektora wiąże się 
z ogromnym obciążeniem. Dyrektor odpowiada za wszystko, 
za sprawy merytoryczne, organizacyjne. Jak zepsuła się kli-
matyzacja w serwerowni, to wzywałam fachowców. Ciągle coś 
się tam działo. Już nie mówię o takich układach koleżeńskich. 
To byli moi koledzy i koleżanki, z którymi byłam po imieniu. 
A tu nagle okazuje się, że jestem dyrektorem i trzeba mnie słu-
chać. To też było niełatwe.

Pełniłam tę funkcję przez siedem lat. W końcu z różnych 
powodów złożyłam rezygnację. Być może niepotrzebnie się 
pospieszyłam, ale wtedy miałam inne trudne sprawy na głowie. 
Zostałam w bibliotece na stanowisku zwykłego pracownika. 
Nikomu tego nie życzę. To jest najgorsza sytuacja, kiedy z dy-
rektora zostaje się zwykłym pracownikiem. Niektórzy bardzo 
dawali mi to odczuć.

Teraz od kilku lat prowadzę „Sześciopunkt”, czyli czasopis-
mo dla osób niewidomych i słabowidzących wydawane przez 
Fundację „Świat według Ludwika Braillea”. Bardzo mi to odpo-
wiada. Piszę, czytam, koresponduję z ludźmi.
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I tak przelecieliśmy przez moją całą karierę zawodową. 
Zostało życie rodzinne.

Z mężem poznaliśmy się na weselu znajomych. On jest artystą, 
więc nie bardzo zwracał uwagę na to, co dzieje się dookoła. 
Podszedł do mnie pierwszy. Wszyscy się tak popili, że jeszcze 
tylko my byliśmy w miarę do rozmowy. Na drugi dzień przy-
szedł do mnie do domu z kwiatkiem, żeby przeprosić, że mnie 
tak całą noc zagadywał. Był bardzo bezpośredni, nie krępował 
się, o wszystko pytał od razu. Teraz powiedziałabym, że ma ze-
spół Aspergera, bo często zagaduje tak ludzi. Wtedy wydawało 
mi się, że jestem taka wyjątkowa. „A chcesz zobaczyć jaką mam 
twarz? Tu mam takie brwi, taki nos”.

Ta jego bezpośredniość trochę mnie zdziwiła, ale pewnie 
też zbliżyła. Potem zaczęliśmy chodzić na długie spacery. 
Poszliśmy razem na Sylwestra. To zadziało się dość szybko. 
Co bardzo ważne, zupełnie nie odczuwałam jego zachowań 
w kontekście pomocy. To było totalnie co innego. Lubię takie 
układy, w których ta drobna pomoc dzieje się przy okazji. Nie 
że ktoś mnie specjalnie prowadzi, tylko idziemy razem, spę-
dzamy czas. Wtedy czuję się czyjąś koleżanką, a nie osobą nie-
widomą, której się pomaga.

Wcześniej nie miałam poważniejszych relacji z mężczy-
znami. Myślę, że nie brałam pod uwagę, że ktoś widzący może 
zainteresować się mną jako kobietą. W okresie liceum czy stu-
diów z reguły stwarzałam taki dystans. Zakładałam, że chłop-
cy pomagają mi jako osobie niewidomej, robią dobry uczynek. 
I tyle. Miałam różnych lektorów, przewodników. Kiedyś nie 
było komputerów, więc trzeba było często korzystać z tego ro-
dzaju pomocy. Wiem, że niektóre niewidome dziewczyny nie 
potrafiły wyczuć tej granicy między pomocą i przyjaźnią. Dla 
mnie było zupełnie jasne, że z tego nigdy nie narodzi się jakiś 
bliższy związek. Pamiętam, jak bardzo byłam zaskoczona i za-
żenowana, kiedy bez szczególnego powodu zadzwonił do mnie 
kolega ze studiów. Nie wiedziałam, o co mu chodzi.

Z mężem pobra liśmy się dość szybko. Mia łam 27 lat. 
Zamieszkaliśmy u jego rodziców. Zaczęły pojawiać się dzieci. 
Zawsze mówiliśmy, że na pewno będziemy mieć co najmniej 
troje. A zadziało się tak, że było pięcioro. Nie miałam nic 
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przeciwko dużej rodzinie. Wychowywałam się w kilkunasto-
osobowej gromadzie w Laskach. Byłam do tego przyzwyczajo-
na. Teraz jest już czworo, bo jedna córka zginęła w wypadku 
w górach, cztery lata temu. Dzisiaj mówię już o tym swobodnie. 
Ale na początku kiedy ktoś pytał, ile mamy dzieci, to nie wie-
działam, co odpowiedzieć.

Nie miałam żadnych obaw w związku z macierzyństwem. 
Zupełnie. Trochę z głupoty, z braku doświadczenia. Trochę 
na żywioł. Na szczęście w moim przypadku nie było większych 
problemów na porodówkach. Zawsze pytali, czy to choroba 
dziedziczna.

Pewne kłopoty były z drugą ciążą, ale to sama się doprawi-
łam. Nie miałam wtedy takiej wiedzy. Było mi zimno. Był wrze-
sień, nie grzały kaloryfery. Weszłam do wanny z gorącą wodą. 
Jeszcze sobie dolewałam. A na drugi dzień dostałam krwotoku. 
Poszłam na patologię ciąży. Mąż przerażony pyta lekarza, czy 
jest szansa, że donoszę. On na to: „Cuda się zdarzają”. W zabie-
gowym lekarz zbadał mnie dość mocno i pyta: „Chce pani tego 
dziecka? – Chcę. – Chce pani? – Chcę, ale pan mnie tak zbadał, 
że pewnie już nie będę miała”. Na szczęście urodziłam. Jak 
potem przyszłam z następnym dzieckiem do porodu, to on był 
już bardziej przyjazny. Mówi: „Matka Polka, ma już dwoje, chce 
mieć trzecie. Pomóżcie pani, zaprowadźcie ją do łóżka”. Przy 
kolejnym był już zupełnie sympatyczny.

Na początku trafiłam też na bardzo fajną panią na oddziale 
noworodków. Przychodzę i ona mówi tak: „Ja już tu miałam 
matkę niewidomą, więc wszystko pani pokażę, jak karmić, jak 
przewijać”. Poszczęściło mi się. Jest dużo łatwiej, jeśli ktoś sen-
sowny z niewidomych przetrze szlaki.

Teraz niekiedy zastanawiam się, jak mogłam w tedy pora-
dzić sobie z tyloma dziećmi. Paradoksalnie gorzej byłoby 
z jednym. Kiedy już trochę podrosły, to zaczęły zajmować się 
same sobą, pilnowały się nawzajem. W poprzednim miesz-
kaniu mieliśmy daleko kuchnię od pokoju, więc one bawiły 
się razem, a my mog liśmy usią ść przy stole i spokojn ie 
pogadać. W tamtym czasie często korzystaliśmy z pomocy 
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„przybranej babci”, która naprawdę pokochała moje dzieci 
jak swoje wnuki. One nazywały ją „Babcią Pchełką” od imie-
nia jej pudliczki.

Poza tym bardzo dużo osób mnie wspierało. Sąsiadki, znajo-
me, koleżanki. To było najbardziej pomocne w tym pierwszym 
okresie, kiedy dzieci jeszcze nie mówiły. Koleżanka, która pra-
cowała jako pielęgniarka na oddziale noworodków, nauczyła 
mnie kąpać takie małe niemowlę. Na początku trochę bałam się 
robić to sama, ale przy kolejnych dzieciach mi przeszło. Oprócz 
tego jak byłam w pierwszej ciąży, to inna koleżanka zapraszała 
mnie do siebie, bo akurat sama miała niemowlaka. Uczyła mnie 
różnych rzeczy na swojej córeczce. Przez to było mi łatwiej.

Myślę, że najtrudniej było mi z pierwszą córką, bo musiałam 
się z tym wszystkim oswoić. Ciągle chodziłam za nią po miesz-
kaniu na czworakach, żeby wiedzieć, co robi, gdzie dochodzi, 
gdzie sięga. Staraliśmy się wszystko zabezpieczać, wiązaliśmy 
szafki i szuflady na sznurowadła. Z czasem wszystko wędrowa-
ło na coraz wyższe półki.

Ona całkiem nieźle mówiła, jak miała półtora roku. Już wte-
dy składała zdania. Pamiętam, kiedy pierwszy raz przyszliśmy 
do żłobka. Akurat płakało tam jakieś dziecko. Córka usłyszała 
to i powiedziała: „O, dzidzia płacze, pogłaście dzidzie”. Jak 
miała trzy lata, to mogłam polegać na niej jako na swojej prze-
wodniczce. Oczywiście tylko w pewnym stopniu. Razem cho-
dziłyśmy za rękę do przedszkola.

Kiedy dzieci jeszcze nie umiały dobrze czytać, to mówi-
ły mi numery autobusów w taki sposób: jeden, jeden, sześć. 
Albo przy każdym stopniu zaznaczał y: schodek, schodek, 
schodek. Na dłuższych trasach z reguły chodziłam z mężem, 
chyba że zdarzyła się jakaś awaryjna sytuacja. Sama chodziłam 
na plac zabaw, do żłobka, do przedszkola.

Reakcje otoczenia był y różne. Jedni to doceniali, inni 
biadolili. Kiedy szłam sama z dziećmi, to nieraz słyszałam 
pytania: „Wszystko to pani?”. Czwórka była jedno po drugim. 
Najmłodsza urodziła się później, siedem lat po ostatniej. 
Z reguły spotykałam się z pozytywnymi słowami. Jeśli mąż 
nie miał ochoty, to wychodziłam z nimi sama. Tylko musiało 
być jasne, kto kogo trzyma za rękę. Nie mogłam kontrolować 
naraz całej czwórki. Nie szliśmy wężykiem, tylko na szerokość. 
Wiedziałam, kto się kogo trzyma. Na placu zabaw co jakiś czas 
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wołałam ich po imieniu. Musieli się do mnie odezwać. – Jestem. 
– Jestem. – Jestem. Wiedzieli, że nie chcę ich zaganiać do domu, 
tylko potrzebuję sprawdzić, gdzie są. Czasem znajome panie 
mówiły: „Pani mała bawi się z moim”. Czułam taką opiekę 
ze strony sąsiadów.

Z czasem dzieci zaczęł y mieć coraz większą swobodę. 
Wychodziły same na plac zabaw. Trzymały się razem, więc nie 
bałam się o nie. Ale potem ludzie opowiadali, że jeżdżą do-
rożkami na Starówce. Jak raz wyszły na rowery, to pojechały 
mostem na Pragę i wróciły drugim. Ale to były dawne czasy, nie 
było tyle samochodów. Znały wszystkich lokalnych artystów 
na Starówce. To miejsce było dla nich takim większym po-
dwórkiem, a może nawet domem. Wszyscy nas znali, kojarzyli. 
Dlatego tak lubiłam tę okolicę. Tam była bardzo bezpieczna 
atmosfera, jak w małym miasteczku.

W połowie lat osiemdziesiątych mąż działał w podziemnej 
drukarni, która znajdowała się w piwnicy naszego sąsia-
da. Drukowano tam przede wszystkim tygodnik „Przegląd 
Wiadomości Agencyjnych”, legendarne PWA, ale także książki, 
znaczki, ulotki i broszury drugiego obiegu. Ponieważ na-
sze mieszkanie było złożone z dolnego poziomu i poddasza, 
na górze umieszczono magazyn papieru i introligatornię. 
Wielokrotnie byłam włączana w składanie tych wydawnictw. 
Mąż układał mi sterty poszczególnych stron, a ja kompletowa-
łam broszurę lub książkę.

Mąż miał też swoje obowiązki przy dzieciach. Obcinanie 
paznokci. Wyjście do lekarza. Szłam z nimi, ale on nas odpro-
wadzał. Podawanie leków. Wolałam nie robić tego sama. Wtedy 
jeszcze pudełka nie były oznaczone w brajlu. Na początku kar-
mił je łyżeczką. Potem jedno karmiło drugie. Jak musiałam, 
to karmiłam, ale wolałam robić coraz większą dziurę w smocz-
ku. Dopóki się dawało, to tak jadły.

Dzieci bardzo szybko łapały tę różnicę między mną a mę-
żem. Jak pokazywały coś sobie albo jemu, zachód słońca czy 
inny widok na wakacjach, to czułam się trochę z boku. Oni 
mieli jakiś wspólny temat, do którego nie miałam dostępu. Jak 
jechaliśmy samochodem, to opowiadały mi, co jest za szybą. 
Kiedy oglądaliśmy książki, to najstarsza córka jeździła mi ręką 
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po obrazkach i opowiadała, co na nich widać. Raz któreś z dzie-
ci zawołało: „Mamo, dzidzia płacze na dworze, chodź, zobacz”. 
Po czym wzięło moją dłoń i przyłożyło ją do szyby, żebym zoba-
czyła. Sama byłam tym zaskoczona.

Potem jak dzieci rozpoczęły w szkole lekcje religii, to ten 
temat niewidzenia zaczął ich nurtować. Kiedy dwie córki szły 
do komunii, to modliły się, żeby mama widziała. Wcześniej 
nie traktowały tego w taki sposób. Gdy przychodziłam z córką 
do przedszkola, to ona nieraz na wstępie oznajmiała wszyst-
kim: „A moja mama nie widzi”. Jakby się tym chwaliła. To było 
wyróżnienie, ale nie negatywne. Oni w ogóle lubili ze mną 
chodzić. To nie było na przymus. Czasami wręcz kłócili się, kto 
będzie ze mną szedł. „Ty byłaś wczoraj z mamą, dzisiaj moja 
kolej!”. A później kiedy pracowałam w bibliotece, to mieli bli-
sko szkołę. I było: „Mamo, dzisiaj ja cię odbieram! – Nie, ja!”.

Teraz mój najstarszy wnuk zaczyna przeżywać, że nie widzę. 
Ma trzy i pół roku. Ostatnio mi tłumaczył: „Babciu, ty masz 
chore oczka. Tu jest taka książka i tam jest niewidomy pan 
z pieskiem. Ty też jesteś tak niewidoczna, jak pan z pieskiem”. 
Dobrze, że dzieci uczą się takich rzeczy od małego. Ostatnio był 
bardzo zdziwiony, że sama poszłam sobie po banana: „Babciu, 
a skąd ty wiesz, gdzie są banany? I wiesz gdzie jest zlew!”.

Mnie się wydaje, że najważniejsze w relacji z dziećmi jest 
okazywanie im zainteresowania. Nie udawanie, że się słucha. 
Myśmy o wszystkim ze sobą rozmawiali. W dzieciństwie one 
cały czas wiedziały, co się dzieje u mnie w pracy, znały wszyst-
kich znajomych, przychodziły do mnie po szkole. Najpierw 
do przychodni, potem do biblioteki. A ja z kolei pytałam ich 
codziennie o lekcje, o koleżanki. Nie było tak, że nie zawracaj 
mi teraz głowy, bo nie mam czasu.

Jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, to widzę, że ma-
cierzyństwo zapewniało mi mocne poczucie bezpieczeństwa. 
Ale też dowartościowanie. Spełniałam się jako matka. Nie ba-
łam się, jak były malutkie. No może oprócz pierwszej, najstar-
szej, przy której musiałam się wszystkiego nauczyć. Ale później 
już szło gładko. Przewijałam, przenosiłam. Czułam, że dobrze 
mi to idzie. Z czasem dzieci zaczęły oddawać mi tę troskę. 
Byłam przez nie kochana, doceniana. Do tej pory to tak działa. 
Wszyscy się dziwią, że jak wyjeżdżam gdzieś z kimś obcym, 
to córka, która ma trójkę dzieci, dzwoni do mnie po parę razy 
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dziennie. Fakt, że trochę jej się nudzi, ale przecież mogłaby 
dzwonić do koleżanek. Druga córka podobnie. Często zdarza 
się, że sięgam po telefon, żeby do niej zadzwonić i akurat w tym 
momencie ona dzwoni do mnie. Śmiejemy się, że to nie jest na-
sza rodzinna intuicja, tylko rodzinna patologia.

W niewidzeniu najbardziej denerwują mnie fizyczne ogra-
niczenia. Do tej pory nie lubię tak zwanego samodzielnego 
poruszania się. Oczywiście pójdę, w końcu dotrę do jakiegoś 
miejsca, ale często z dużymi trudnościami. Chodzę, bo mu-
szę. Nie mam z tego żadnej przyjemności. Nie mogę iść sama 
na spacer, ot tak, po prostu wyjść i się przejść. To mi doskwiera.

To, że w pewnym sensie mam pod górkę, uświadomiłam 
sobie dopiero w tym zw yk łym liceum. To wszystko zaczęło 
być trudne. Już wtedy denerwowało mnie, że jestem skazana 
na czyjąś pomoc. Na studiach i na początku pracy zaczęłam 
to odczuwać coraz bardziej. Dopiero kiedy pojawiły się dzie-
ci, a zwłaszcza jak trochę podrosł y, to uczucie zależności 
zma la ło. Mia łam w idzące osoby zawsze obok siebie, ta ka 
codzienna pomoc była dla nich czymś naturalnym. Nie mu-
siałam o nią zabiegać. To rozk ładało się na wszystkich do-
mowników, więc nikt nie był specjalnie obciążony. Mogłam 
zapy tać dziecko o kolor bluzk i. Ja k coś mi upad ło, to nie 
musiałam szukać na kolanach, bo zawsze ktoś to podniósł. 
Dzięki temu przez długi czas stosunkowo rzadko odczuwa-
łam to, że nie widzę.

To się zmieniło od paru lat. Dzieci już dorosły, wyprowadzi-
ły się z domu. Mieszka z nami tylko syn, ale jego też często nie 
ma. Mąż jest dużo poza domem. Przez to znów jestem bardziej 
skazana sama na siebie. Nieraz mnie to wkurza. Denerwuję 
się, kiedy muszę gdzieś pojechać i kombinować, jak to zrobić, 
z kim się umówić, pojechać okrężnie i dojechać do metra czy 
iść na piechotę. Dzień wcześniej zastanawiam się, jak to sobie 
wszystko urządzić. Wystarczyła zmiana miejsca zamieszkania 
i trzeba opanowywać wszystko od początku. Jak to się nawar-
stwia, człowiek zaczyna mieć coraz więcej obaw. Wiem, że wie-
le starszych osób przestaje chodzić samodzielnie ze względu 
na różne przykrości, które je spotykały. Dla mnie też każde 
wyjście z domu stało się sporym wyzwaniem.
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Nie mogę powiedzieć, że to mi bardzo doskwiera, ale 
na pewno odczuwam to negatywnie. Już nie jestem taka swo-
bodna, jak z dziećmi. Wcześniej zawsze ktoś był obok. Teraz 
częściej jestem sama. Muszę bardziej organizować sobie dzień 
i tydzień. Niekiedy nie mam kogo zapytać czy poprosić. Ale 
przecież są osoby niewidome, które przez całe życie mieszkają 
same, nie zakładają rodziny. Jedna przyjaciółka powiedzia-
ła mi kiedyś, że tak zupełnie bezpiecznie czuje się dopiero 
we własnym łóżku. Wtedy tego nie rozumiałam. Ona mieszkała 
sama, była bardzo samodzielna, starała się nikogo nie obcią-
żać, aż za bardzo unikała pomocy innych. W związku z tym 
była narażona na różne przykrości. Ja jednak zawsze miałam 
kogoś widzącego obok siebie. Teraz muszę na nowo uczyć się tej 
samodzielności poza domem.

Kiedyś nie jeździłam sama metrem, teraz jeżdżę. Za każ-
dym razem, gdy pociąg wjeżdża na peron, mam wrażenie, że je-
dzie prosto na mnie. Tak jest zawsze. Muszę to sobie tłumaczyć 
rozumowo – przecież stoję w pewnej odległości, sprawdzam 
laską, że jestem daleko od krawędzi peronu, więc niemożliwe, 
że jestem na torach. Mówię sobie: „Wszystko jest w porządku, 
stój spokojnie”. To jest nieprzyjemne uczucie. Ogólnie metrem 
jeździ się łatwo, bo wiele rzeczy jest w nim przewidywalnych. 
Mam specjalną ścieżkę dla niewidomych, więc trafiam bez-
błędnie sama. Wiem, kiedy mam skręcić do bramki, z bramki 
do schodów, potem znów łapię ścieżkę. Trochę boję się same-
go wsiadania, szczególnie jak jest hałas, bo z tyłu nadjeżdża 
pociąg w przeciwnym kierunku. Boję się, że nie trafię w drzwi 
i wejdę między wagony.

Podobnie mam ze skakaniem do basenu. Uwielbiam pływa-
nie, jestem w tym całkiem dobra. Tylko ta jedyna rzecz mnie 
stresuje. Przecież wiem, że na dole jest woda, sprawdzam 
to wcześniej, ale i tak boję się skoczyć. Mam poczucie, że rzu-
cam się w przepaść.

Co zmieniło się w sytuacji osób niewidomych w ciągu mojego 
życia? Na pewno wiele w temacie pracy. Wcześniej było tak, 
że jeżeli tylko ktoś niewidomy chciał pracować, to praca cze-
kała. Każdy miał zatrudnienie w jakiejś spółdzielni. Wiadomo, 
że to często wiązało się z koniecznością przeprowadzki, ale 
były hotele przy spółdzielniach. Były też prace chałupnicze. 
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W spółdzielniach funkcjonowali pracownicy socjalni, którzy 
pomagali załatwić mnóstwo spraw – mieszkania, pożyczki, 
żłobki, zakup mebli. Dzięki temu ludzie jakoś się urządzali. 
To było duże wsparcie. A potem, jak to wszystko się zawaliło, 
takie osoby często zostały bez pomocy. Dzisiaj wiele osób niewi-
domych żyje od projektu do projektu. Mam na myśli programy 
aktywizujące osoby niewidome, niepełnosprawne. Niekiedy 
w ramach tego dostaje się staż na pół roku, na rok. Ale co zrobić 
dalej, kiedy projekt się skończy? Dalej radź sobie sam człowieku.

Oprócz tego działają te wszystkie szemrane firmy, które 
oferują niewidomym pracę w domu. I wcale nie wiadomo, 
czy ta praca czemukolwiek służy. Mnie to przeraża. Zupełnie 
nie zdawałam sobie z tego spraw y. Moja koleżanka pracuje 
w takiej firmie. Jest telemarketerem, ale jak dotąd nie wy-
konała chyba ani jednego telefonu. Na jej konto przychodzi 
co miesiąc 2000 złotych z kawałkiem, ona przelewa im z po-
wrotem ustaloną kwotę i ostatecznie zostaje jej 800 złotych. 
Co to za praca? A PFRON się chwali, jak wiele osób niepełno-
sprawnych ma zatrudnienie.

Co na pewno zmieniło się na plus, to różne ułatwienia 
dla osób niewidomych. Dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo 
technologii i udogodnień. Kiedyś były tylko dłutka i maszyny 
brajlowskie. Pamiętam, że nieraz były o to konflikty w klasie, 
bo ta maszyna strasznie hałasowała. Wstydziłam się z nią cho-
dzić w liceum. Potem pojawiły się dyktafony i magnetofony. 
Dzisiaj są udźwiękowione komputery, telefony, smartfony. 
Do szkoły czy na studia można iść z laptopem, wszystko so-
bie notować, nauczyciel od razu to przeczyta, nie musi znać 
brajla. Już nie trzeba tak bardzo polegać na lektorach, wiele 
książek i dokumentów jest w Internecie. Jest coraz więcej 
udźwiękowionych przejść dla pieszych, są specjalne ozna-
czenia na przystankach. Komunikacja jest dostosowana. 
Przynajmniej w Warszawie, w mniejszych miejscowościach być 
może jest z tym gorzej.

Jak patrzę na młodsze pokolenia, to wydaje mi się, że związ-
ki czy nawet małżeństwa niewidomych kobiet z widzącymi 
mężczyznami nie są aż taką rzadkością, jaką był y kiedyś. 
W czasach mojej młodości praktycznie nie było takich par. 
Bardzo dużo było związków widzących kobiet i niewidomych 
mężczyzn. Odwrotny układ był ewenementem. Myślę, że te 
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kilkadziesiąt czy jeszcze kilkanaście lat temu mężczyźni nie-
widomi mieli łatwiej niż kobiety. Teraz to się trochę zmienia. 
Łatwiej było im pełnić tak zwane męskie role. Pracowali, 
zarabiali na rodzinę. Na ogół cieszyli się zainteresowaniem 
widzących kobiety. One się nimi zajmowa ł y, opiekowa ł y. 
Przystojny facet, ma dobrą pensję, to już nieważne, że nie-
widomy. Z kolei niewidzące dziewczyny często pozostawały 
samotne albo wiązały się z niewidomymi kolegami ze szkoły, 
z pracy. Oczywiście, jeśli ci wcześniej nie znaleźli sobie widzą-
cej partnerki. Dzisiaj wśród młodych osób znam takie układy, 
że chłopak jest słabowidzący, a dziewczyna całkiem niewido-
ma. Za mojej młodości to były wyjątki.

Dostrzegam też zmianę w ogólnej świadomości. Dzisiaj 
ludzie są bardziej w yedukowani i oswojeni z tematem nie-
pełnosprawności. Często wiedzą, jak ustawić się do asysto-
wania, podają mi łokieć, nie pchają przed sobą, nie szarpią. 
Sporadycznie, dosłownie raz na parę miesięcy trafia się ktoś 
natrętny, kto zaczyna mnie wypytywać, czy nie widzę od uro-
dzenia, jak straciłam wzrok i tak dalej. Tego prawie już nie ma.

Kiedyś takie pytania padały bardzo często. Na początku 
odpowiadałam, że jestem po w ypadku. Wtedy dopyty wali, 
jaki to wypadek, co się stało. W związku z tym postanowiłam 
mówić, że nie widzę od urodzenia. Ale znów się zaczynało: 
„To co, matka w ciąży brała jakieś leki?”. To zdarzało się często 
przy podprowadzaniu albo w komunikacji miejskiej. Siadała 
koło mnie jakaś babcia, użalała się nade mną i przeprowadzała 
dochodzenie. Teraz już tego nie ma. Zdarza się za to, że ludzie 
podchodzą z dzieckiem i tłumaczą mu, że trzeba mi pomóc, 
zapytać, podprowadzić. Sami wiedzą, że dzieci trzeba uczyć 
od małego. Zawsze dziękuję im za taki gest.

Tym, co w dużym stopniu pozostaje niezmienne, jest 
myślenie o osobach niewidomych jako jednej, zwartej, nie-
zróżnicowanej grupie. W dalszym ciągu słyszę zdania typu: 
„Wy niewidomi... Wy niewidomi robicie tak, umiecie tamto, je-
steście tacy”. Są takie dwa podstawowe stereotypy. Albo wszy-
scy niewidomi są biedni, zależni i bezradni. Albo fantastyczni, 
dzielni, nic tylko wchodzą codziennie na Kilimandżaro, mają 
świetny słuch, fenomenalne zdolności muzyczne. Przykłada 
się taką jedną sztampę do wszystkich. Strasznie tego nie lubię. 
Niewidomi są bardzo różni, ciągle to podkreślam.

Opowieści niewidomych kobiet



218

To samo dotyczy niewidomych kobiet. Przecież my jesteśmy 
bardzo różne. Rzeczywiście łączy nas ten brak wzroku czy 
jakieś poważne problemy ze wzrokiem. Ale oprócz tego mamy 
różne potrzeby, różne historie. Jedne dbają o swój wizerunek, 
interesują się kulturą, są otwarte, wychodzą do ludzi. Inne 
są zamknięte w domu, niewykształcone, aroganckie. Jedne 
zakładają rodziny i spełniają się jako matki. Drugie mieszkają 
samotnie albo nadal są pod opieką rodziców. Ludzie jak ludzie. 
Łatwo jest przenosić swoje wyobrażenia na całą grupę, tym 
bardziej jeśli to grupa mniejszościowa. Ktoś spotkał kiedyś 
osobę niewidomą i od razu uznaje, że ja na pewno jestem taka 
sama, że powinnam tak samo się zachowywać. Chciałabym, 
żeby to wybrzmiało w tej książce. Nie lubię takich ogólników.
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Aneks – strony internetowe

Blog towarzyszący pracy nad książką
https://www.facebook.com/pg/Nie-widzialność-Opowieści-
niewidomych-kobiet-107194497349270/posts/ 

Niewidzialna Wystawa, po której oprowadza Ola  
(rozdział: W snach chodzę bez laski)
www.niewidzialna.pl
https://www.facebook.com/niewidzialna wystawa

Film dokumentalny o Emilii
https://www.youtube.com/watch?v=sJDOz68M0gg

Kanał Moniki na portalu YouTube
https://www.youtube.com/user/xyz88ify

Jeden procent podatku oraz zbiórka dla Zbyszka
https://dzieciom.pl/podopieczni/5241
https://pomagam.pl/zbysio?utm_medium=invitation&utm_
source=email&fbclid=IwAR21q1_RX36SdtDnK7-FBeynXG1gkrzqa_
G8DTOYrZZ6tuUx_--fSh54dQw

Blog Oli (rozdział: Nadprogramowe lata)
https://www.facebook.com/ola.zawieja.moimioczami/

Reportaże o Sandrze i Witku
https://dziendobry.tvn.pl/a/
sa-niewidomi-ale-nie-zrezygnowali-z-rodzicielstwa
https://vod.tvp.pl/video/magazyn-ekspresu-
reporterow,05032019,41284704 (od 32:20 min nagrania)

Blog Sandry i Witka
https://niewidomirodzice.wordpress.com/

„Sześciopunkt” – czasopismo redagowane przez Teresę
http://www.swiatbrajla.org.pl/?szesciopunkt,133
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DO ZOBACZENIA
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IAW jaki sposób kobiety, które nie posługują się wzrokiem, odnaj-
dują się w „świecie widzących”? Jak rozumieją i wcielają normy, 
zakazy i nakazy kultury wizualnej, w tym wymogi dotyczące 
wyglądu i urody? Jak radzą sobie ze społecznymi oczekiwaniami 
i rolami związanymi z kobiecością? Jak budują partnerskie czy 
małżeńskie relacje? Jak realizują się w roli matek?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w opowieściach 
jedenastu niewidomych kobiet. Bohaterki różnią się między 
sobą pod wieloma względami – okoliczności utraty wzroku, 
wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, światopoglądu, 
relacji rodzinnych, kariery zawodowej. Tym jednak, co łączy 
zebrane historie, jest niezwykła otwartość i szczerość rozmów-
czyń, które zdecydowały się odsłonić bardzo osobiste i niekiedy 
trudne doświadczenia.

A zatem spotkajcie się z Emilią, rzucającą się na życie jak na 
wodę, marzącą o wystawieniu na scenie własnego monodramu. 
Wybierzcie się na spacer z Olą, samotną mamą czwórki dzieci, 
która woli działać niż rozmyślać. Posłuchajcie Elżbiety, która 
w wieku 66 lat musiała od nowa zacząć naukę życia. Dajcie 
zagadać się Kindze, która coraz śmielej mówi o swojej orientacji 
seksualnej. Usiądźcie z Beatą, która cała jest macierzyństwem, 
cierpliwością i uporem. Proszę, poznajcie się.

PARTNERZY:

Fundacja Katarynka Niewidzialna 
Wystawa

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych 
i Słabowidzących VEGA


