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Pod koniec ubiegłego roku, mądry i prawy, dolnośląski społecznik – Czesław Juźwik – ukończył 70 lat. Całe dorosłe życie poświęcił służbie dla innych ludzi, czym zaskarbił sobie gorącą wdzięczność setek niewidomych. 
Urodził się na kieleckiej wsi. W marcu 1945 roku, po wejściu na minę, został ciężko ranny. Stracił wzrok i częściowo słuch. Po kilku miesiącach trafił do Lasek. Tutaj podniósł się z ciężkiego załamania psychicznego i zdobył podstawy wiedzy ogólnej i zawodowej. W 1949 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie, najpierw pracował w państwowym przemyśle spożywczym, a następnie dostał pracę w tworzącej się spółdzielni niewidomych Wkrótce ujawniła się w całej pełni jego pasja społecznikowska. Przez ponad 30 lat pełnił funkcję przewodniczącego zarządu przyspółdzielczego koła PZN, był członkiem Rady Związku Spółdzielni Niewidomych i przewodniczącym dolnośląskiej Rady Związku Spółdzielni Inwalidów, czynnie uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach mających decydujący wpływ na losy niewidomych w Polsce. Zawsze jednak cenił najbardziej pracę społeczną umożliwiającą bezpośredni kontakt z człowiekiem potrzebującym pomocy i tej działalności poświęcał najwięcej czasu, energii i serca. Z okazji jubileuszowej rocznicy urodzin, redakcja „Pochodni” postanowiła przeprowadzić z panem Czesławem Juźwikiem rozmowę na temat jego bogatych doświadczeń wynikających z pracy zawodowej i społecznej, wierząc, że pomoże to wielu czytelnikom w znalezieniu własnej drogi życiowej. 

Józef Szczurek – Co dał Panu pobyt w szkole w Laskach zaraz po utracie wzroku? 
Czesław Juźwik – Laski stały się dla mnie momentem przełomowym. Przedtem nie wyobrażałem sobie życia po niewidomemu. W Laskach przekonałem się, że niewidomi mogą się uczyć, samodzielnie chodzić, wykonywać rozmaite prace, żyć normalnie. Nie mogłem pojąć, jak to jest, że chłopcy, nie widząc, nie są smutni i załamani, a wręcz przeciwnie – biegają, śmieją i popychają się, zachowują się tak, jakby widzieli, po prostu są szczęśliwi. Wydawało mi się, że ja nigdy do tego nie dojdę, że w tej atmosferze normalności dłużej nie wytrzymam. Napisałem do ojca, że muszę natychmiast wrócić do domu. Na szczęście, w wyniku różnych okoliczności, tak się nie stało. 
Po trzech miesiącach ojciec przyjechał, ale ja poznałem już brajla, zacząłem pisać i czytać, nawiązałem pierwsze przyjaźnie, zacząłem wrastać w uczniowskie środowisko, powoli wstępowała we mnie wiara w siebie, ludzi i przyszłość. Nie chciałem już wracać do domu. 
Dobrym dla mnie duchem był niewidomy wychowawca – Stefan Rakoczy. Wpędzał ze mną wiele godzin, przekonywał, pouczał, pocieszał. Wielką rolę odegrał także ks. Aleksander Fedorowicz. Przychodził po mnie wieczorami. Zabierał na spacery i długo rozmawiał o życiu, że jest ono największą wartością i utrata wzroku nie może go niweczyć, że nie wolno się poddawać. Jeśli się chce – można zwyciężyć. Trzy razy spotkała się ze mną indywidualnie matka Elżbieta Czacka. Jej mądre i serdeczne rady bardzo pomogły mi podnieść się z załamania i mocno stanąć na nogach. 
Zacząłem się intensywnie uczyć, dużo czytać, włączać się w różne praktyczne czynności warsztatowe. Ważne znaczenie miała ogólna atmosfera Lasek – życzliwa, serdeczna i zarazem twórcza. Takiej atmosfery nie spotkałem potem już nigdy i nigdzie. Z głębokim szacunkiem i rozrzewnieniem wspominam siostry: Hiacyntę, Czesławę i Monikę. Laskom zawdzięczam to, że nie uległem depresji, wyszedłem zwycięsko z psychicznego marazmu i mogłem bez kompleksów iść w dalsze, samodzielne życie. 

– We wrocławskiej spółdzielni niewidomych wykonywał Pan rozmaite czynności i pełnił różne funkcje. Która z nich najbardziej Panu odpowiadała? 
– Najwięcej satysfakcji i radości dawała mi praca na stanowisku kierownika działu nakładctwa. Miałem około 300 chałupników. Każdy z nich był dla mnie innym człowiekiem, oddzielnym charakterem, miał własne kłopoty i radości. Dla nich byłem kimś bardzo ważnym. Mieli do mnie ogromne zaufanie. Oczywiście uczucie to było wzajemne. Starałem się nikogo nie zawieźć. Moim chałupnikom poświęcałem dużo czasu. Bardzo często do nich wyjeżdżałem. Nie tylko organizowałem dla nich pracę, ale pomagałem w załatwianiu spraw osobistych, mieszkaniowych i administracyjnych, łagodziłem konflikty rodzinne, uczestniczyłem w ślubach, uroczystościach chrztu dzieci i pierwszych komuniach oraz we wszystkich ich radościach i troskach. Tym ludziom czułem się bardzo potrzebny. 
Na stanowisku kierownika do spraw chałupnictwa pracowałem od 1965 do 1982. To był najwspanialszy okres w moim życiu. Potem, ze względu na chorobę serca, lekarz zabronił mi pełnienia tej funkcji. Jego decyzja stała się dla mnie prawdziwym ciosem. Po kilkumiesięcznej przerwie powróciłem do spółdzielni, ale już na pół etatu i do pracy fizycznej. W 1989 roku, kiedy działalność spółdzielni zaczęła się załamywać, odszedłem na emeryturę, aby zwolnić miejsce dla niewidomych znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej. 

– Co uważa Pan za najważniejsze w swoim życiu? 
– Odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo trudna, gdyż musiałbym mówić o wielu sprawach – postawie wobec ludzi i otaczających nas zjawisk, życiu rodzinnym czy wymaganiach wobec siebie i innych, ale jeśli trzeba określić się najkrócej – to chcę powiedzieć, że najważniejsza jest praca społeczna, pomaganie ludziom, służba najbardziej potrzebującym. Ona jest źródłem radości. 
Całe życie, a zwłaszcza kiedy utraciłem wzrok, ludzie okazywali mi serce, troszczyli się o mnie, dodawali wiary i otuchy. Bez ich pomocnych rąk nie osiągnąłbym niczego. Potem więc, kiedy znalazłem już swoje miejsce, zrozumiałem, że teraz przyszła pora, aby zacząć spłacać zaciągnięty, serdeczny, dług. 
Tak się jakoś zawsze układało, że umiałem trafiać do najbardziej, zagubionych i potrzebujących. Rozumiałem ich, a oni lgnęli do mnie. To bardzo ułatwiało mi pracę społeczną. 
Jest we mnie głębokie przekonanie, że dawać jest o wiele lepiej i łatwiej niż brać. Tę prawdę staram się głosić podczas spotkań z nowo ociemniałymi na turnusach rehabilitacyjnych iw innych okolicznościach. Czuję się szczęśliwy, głównie dlatego, że mogę służyć ludziom potrzebującym mojego wsparcia. 

Opowiadając o życiu Czesława Juźwika, chciałoby się jeszcze powiedzieć o organizowaniu pomocy dla głuchoniewidomych i nauczaniu nowo ociemniałych na turnusach rehabilitacyjnych – zaszczepianiu im wiary w siebie i konieczności aktywnego życia, w którym nie ma miejsca na rezygnację, o jego humanistycznych zainteresowaniach i zamiłowaniach, między innymi do turystyki, o czerpaniu siły i spokoju z kontaktu z drzewami, kwiatami, wiosennymi świtami i całą przyrodą, a także wierszach pełnych ciepła i radości, o domu i rodzinie, w której i żona, i dzieci, i wnuczki budują swoją, harmonijną codzienność, oraz wielu innych sprawach składających się na nieprzeciętną osobowość, jednak to przekraczałoby ramy prasowej wypowiedzi. Zakończmy ją zatem życzeniami, aby, zgodnie z najgłębszą potrzebą serca, mógł jak najdłużej służyć innym ludziom, dawać im swoją pogodę ducha, wskazywać drogi wiodące do zadowolenia i zwycięstwa. 
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