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Większa odpowiedzialność i dyscyplina 
Józef Szczurek 

W grudniu 1989 roku, na Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Niewidomych, mgr Tadeusz Madzia wybrany został większością głosów na przewodniczącego Zarządu Głównego na następną czteroletnią kadencję. Funkcję tę sprawował już od wiosny 1988 roku, ale wówczas wybrano go na zebraniu plenarnym Związku, teraz natomiast wielkim zaufaniem obdarzyli go decydenci z całego kraju i powierzyli mu ster organizacji. Przypomnijmy zatem w kilku słowach sylwetkę prezesa PZN. 
Tadeusz Madzia urodził się w 1933 roku w Bielsku-Białej. Mając 18 lat, stracił wzrok w wypadku. W 1954 roku ukończył kurs masażu w szkole krakowskiej, ale w tym zawodzie nie rozpoczął pracy. Przyjęto go do spółdzielni niewidomych w Chorzowie. Wkrótce został członkiem jej zarządu. W tym też czasie studiował na wydziale przemysłu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Studia ukończył w 1965 roku, zdobywając tytuł magistra. 
W 1965 roku Tadeusz przeniósł się do pracy w Sosnowcu, przyjmując funkcję prezesa tamtejszej spółdzielni niewidomych. W krótkim czasie bardzo ją rozbudował, czyniąc z niej świetnie prosperujące przedsiębiorstwo, zatrudniające ponad tysiąc osób. 
W 1981 roku Tadeusz Madzia przyjął propozycję władz Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych i przeniósł się do Warszawy na stanowisko członka zarządu tej organizacji. Jednak praca ta nie dawała mu spodziewanej satysfakcji, toteż w cztery lata później przechodzi do Zarządu Głównego PZN i zostaje etatowym sekretarzem generalnym, a w roku 1988, po ustąpieniu Kazimierza Lemańczyka, wybrano go na przewodniczącego Zarządu Głównego. 
Mgr Tadeusz Madzia jest działaczem bardzo popularnym i wysoko cenionym przez środowisko niewidomych w Polsce. Miał tego dowód na ostatnim krajowym zjeździe PZN. Po ogłoszeniu wyników wyborów, okazało się, iż głosowało na niego 148 delegatów na 160 uczestniczących w zjeździe – w sali rozległy się długo niemilknące brawa. 
Dodajmy jeszcze, że prezes Madzia przywiązuje dużą wagę do życia rodzinnego: ma żonę i dwoje dzieci – córkę i syna – w wieku 21 i 19 lat. Mieszka w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe. 
Prezesa Związku redakcja poprosiła o rozmowę na temat najbliższych zadań i problemów PZN. 

Józef Szczurek – Rozpoczyna się nowa kadencja władz PZN. W Polsce w szybkim tempie dokonują się istotne zmiany. Na skutek zjawisk kryzysowych następuje pauperyzacja społeczeństwa, a w szczególności słabszych jego części. Na co Pan, jako szef Związku, chciałby w najbliższym czasie zwrócić szczególną uwagę? 
Tadeusz Madzia – Bardzo mi zależy na organizacyjnym umocnieniu Związku, aby był wszędzie dostrzegany, a przez to, by sprawy niewidomych były odpowiednio widziane w instytucjach współdziałających ze Związkiem. Z mocną organizacją, mającą dokładnie sprecyzowane cele, zadania, metody działania i środki każdy się liczy i chce jej pomagać. Uważam, że nasze przedsięwzięcia powinny zdążać w kierunku umacniania Związku. 
Trzeba też będzie skoncentrować uwagę na pomocy ludziom najbiedniejszym. Dotyczy to przede wszystkim niewidomych najmniej zaradnych, samotnych, starszych. Dla nich to, już w marcu tego roku, ma być oddany w Olsztynie ośrodek mieszkalno-rehabilitacyjny z 143 mieszkaniami. Tam zapewnimy im dobre warunki socjalne, rehabilitacyjne i kulturalne. Od kilku tygodni działa komisja społeczna, rozpatrująca podania o przyjęcie do ośrodka. 
Chcemy też przejąć od urzędu wojewódzkiego w Katowicach tamtejszy dom pomocy społecznej dla niewidomych. Wojewoda obiecał nam, że nie będzie robił trudności. Uważam, że Związek powinien wziąć pod swą wyłączną opiekę pozostałe trzy domy dla niewidomych w województwach: opolskim, poznańskim i bydgoskim. Warunki bytowania są tam bardzo niedobre. Nikomu nie zależy na tym, aby coś w nich usprawnić, poprawić, dlatego nasz Związek powinien je przejąć. Teraz, kiedy następuje odpaństwowienie różnych instytucji, trzeba z tego skorzystać. 

– Na grudniowym posiedzeniu prezydium Zarządu Głównego między innymi mówiło się o zwiększeniu efektywności pracy członków władz Związku. Jakie w tym celu przewiduje się przedsięwzięcia? 
– Tak, rzeczywiście, chcielibyśmy pracować bardziej po nowemu, skuteczniej i wydajniej. Na pierwszym w tej kadencji posiedzeniu prezydium przyjęliśmy zasadę opiekunów okręgów PZN. Każdy z nas ma pod opieką pięć lub sześć okręgów PZN. Nowością w tej zasadzie jest fakt, iż członek prezydium ma się opiekować nie tylko okręgiem, ale również szkołą, domem pomocy, ośrodkiem rehabilitacji, spółdzielnią i wszystkimi innymi instytucjami służącymi niewidomym na terenie danego okręgu. W ten sposób prezydium będzie miało kontakt ze wszystkim zakładami, organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz niewidomych w Polsce. Dzięki temu będziemy lepiej znali potrzeby inwalidów wzroku i skuteczniej będziemy je zaspokajać. 

– W Polsce dokonują się wszechstronne przemiany. Zwiększa się samodzielność rozmaitych organizacji i instytucji, pogłębia demokracja. Czy Pana zdaniem procesy te sprzyjają rozwojowi Związku, czy też utrudniają jego działalność? 
– Uważam, że nasz Związek był i nadal jest organizacją demokratyczną. Nikt nikogo nie prześladuje za to, co i jak mówi i czy reprezentuje prawą albo lewą stronę. Wszystkie głosowania, w większości tajne, odbywają się maksymalnie samodzielnie i demokratycznie, a jest to przecież bardzo ważny czynnik decydowania o naszych sprawach. O pracy Związku istnieją różne opinie – pochwalne i krytyczne, i jest to zdrowe, gdyby nas tylko chwalono, nie byłoby dobrze. Nie uznajemy anonimowości. Nie rozpatrujemy żadnych skarg niepodpisanych. Mam nadzieję, że w naszej prasie też nie będzie artykułów, których autorzy zechcą kryć się za przybranymi nazwiskami. Należy mówić szczerze to, co się myśli i z tego wyciągać wnioski. Słuszna krytyka pomaga, a jeśli nie jest słuszna, to też trzeba być wyrozumiałym. Reasumując, chciałbym powiedzieć, że jestem zwolennikiem jak największej swobody myśli i słowa. Szczere i bezpośrednie stosunki między ludźmi pomagają, ułatwiają pracę, sprawiają, że jesteśmy sobie bliżsi. 
Jeśli natomiast chodzi o przemiany w Polsce, to musimy sobie zdawać sprawę, że jest to okres trudny i na pewno odczują to i niewidomi. Mogą być spore kłopoty z pracą. Należy zwrócić większą uwagę na kształcenie niewidomych i przygotowywanie w tych zawodach, w których są oni równi lub nawet lepsi od widzących, jak: masaż, obsługa telefonów, stroicielstwo, muzyka. W autentycznej konkurencji nasze spółdzielnie mogą mieć duże kłopoty, z ogłoszeniem upadłości włącznie, albo ze znacznym zmniejszeniem zatrudnienia. Musimy ukierunkowywać szkoły, aby zaczęły kształcić młodzież w zawodach mających przyszłość i tworzyć nowe ośrodki szkolenia preferujące nowoczesne i potrzebne profesje, dające pracę i godziwe utrzymanie i to chyba jeden z najtrudniejszych problemów na najbliższe lata. Musimy przestawić się na takie myślenie i postępowanie, jakie jest na Zachodzie, ze wszystkim jego konsekwencjami. 

– Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Józef Szczurek 
Pochodnia, luty 1990 

Nasz człowiek w Sejmie 
Józef Szczurek 

Dzień 19 września na pewno będzie miał szczególny wymiar dla niewidomych i innych ludzi niepełnosprawnych w Polsce, bowiem w tym dniu wybrany został na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kieleckim okręgu wyborczym mgr Tadeusz Madzia – przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Sylwetkę prezesa Tadeusza Madzi prezentowaliśmy już niejednokrotnie na łamach „Pochodni”, nie zachodzi więc chyba potrzeba przedstawiania jego biografii. Przypomnijmy jedynie, iż wzrok stracił w piętnastym roku życia. Od blisko czterdziestu lat zajmuje się problematyką niewidomych. Pełnił odpowiedzialne funkcje i pracował na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczości niewidomych i organach samorządowych PZN, a więc nasze sprawy nie tylko zna, ale i doskonale rozumie. 
We wrześniowych wyborach Tadeusz Madzia występował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władze tej partii okazały nam najwięcej zrozumienia i życzliwości, dlatego znalazła ona poparcie większości niewidomych w Polsce. Z nowym posłem redakcja „Pochodni” przeprowadziła krótką rozmowę zaledwie kilka dni po wyborach. 

– Zapewne miał Pan wiele spotkań z wyborcami. Jakie poruszali problemy? 
– Rzeczywiście, spotkań miałem bardzo dużo, najwięcej w naszym środowisku Najczęściej mówiono o trudnej sytuacji materialnej i socjalnej, nieraz wręcz tragicznej. Wiele rodzin, po opłaceniu czynszu i innych świadczeń, nie ma już pieniędzy nawet na wyżywienie, a cóż dopiero mówić o innych podstawowych wydatkach – jak odzież czy opał. W czasie spotkań dużo miejsca poświęcono sprawie zakupu leków. Jak wiadomo, są one bardzo drogie i większości członków naszego Związku nie stać na ich kupno, a przecież są niezbędne dla ratowania zdrowia, a zwłaszcza wzroku, na przykład przy jaskrze. Jak najprędzej trzeba więc zastanowić się, jak pomóc tym, którzy znajdują się w najcięższej sytuacji. 

– Jakimi zagadnieniami chciałby się Pan w Sejmie zajmować i w jakiej dziedzinie specjalizować? 
– Przede wszystkim będę się interesował tymi sprawami, które bezpośrednio wiążą się z problematyką naszego środowiska i szerzej – osób niepełnosprawnych. Zresztą już w czasie pierwszego spotkania z przewodniczącym PSL – Waldemarem Pawlakiem oświadczyłem, że interesuje mnie głównie polityka społeczna. Są to ustawy o opiece i pomocy społecznej, ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji, prawo spółdzielcze, ustawa o zakupie leków, rentach i emeryturach. Muszą zaistnieć lepsze warunki pracy dla spółdzielni niewidomych. 
Pochodnia, listopad 1993 
(Fragmenty) 

