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Poznać dorobek i teraźniejszość 
[Rozmowa z Marianną Wysocką] 

„Miarą człowieka jest sposób, w jaki chwyta w lot każdą chwilę życia”. (Ralpf Waldo Emerson) 

– Jest Pani znana na śląskim niewidomym i kobietom w całej Polsce. Proszę nam przypomnieć swoją drogę życiową. 
– Gdy nawiązałam kontakt z niewidomymi, byłam osobą słabowidzącą. Obecnie nie widzę nic. Utrata wzroku następowała stopniowo. W Laskach ukończyłam szkołę zawodową o kierunku dziewiarskim, ale w tym zawodzie nigdy nie pracowałam. Gdy okazało się, że dziewiarstwo nie będzie mi potrzebne, Laski umożliwiły mi zdobycie uprawnień czeladniczych w szczotkarstwie. Był to w przeszłości jeden z moich zawodów. Laskom szczególnie wiele zawdzięczam w zdobyciu samodzielności, umiejętności robót na drutach, które do dziś mi się przydają oraz udziału w występach artystycznych niewidomej młodzieży. Szczególnie miło wspominam z tamtych lat siostrę Michaelę. Sama garnęłam się do pomocy opiece nad młodszymi dziećmi. 
Ze względów rodzinnych osiedliłam się w Bytomiu na Śląsku. Pracowałam tam na różnych stanowiskach – od szczotkarki, poprzez referenta do spraw kulturalno-oświatowych, asystenta do spraw rehabilitacji, a ostatnio przed emeryturą trzy razy w tygodniu w niepełnym wymiarze godzin pracowałam jako bibliotekarka. Obsługiwałam 140 czytelników. W międzyczasie ukończyłam liceum dla pracujących, studium kulturalno-oświatowe w Katowicach, kurs dla asystentów socjalnych i prezesów do spraw rehabilitacji. Była to nauka zaoczna, godzona z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Wymagało to ode mnie ogromnego wysiłku. 

– Jak wyglądała Pani działalność społeczna? 
– Dotyczyła ona pracy w Kole PZN w Bytomiu i w okręgu w Chorzowie. Odrębną rolę stanowi moja działalność na rzecz niewidomych kobiet. Przewodniczyłam Komisji do spraw Kobiet przy CZSN i Krajowej Radzie Niewidomych Kobiet przy ZG PZN, dotąd jestem członkiem tej Rady. Osiągnięcia tych organów były na owe czasy duże. Widzę w nich swój udział. Wprawdzie teraz nie ma warunków na ich realizację, ale nie można ich negować. 

– Na jakie trudności napotykała Pani? 
– Były one związane z lektorami i przewodnikami, albo ich brakowało, albo nie byli ci, których ja chciałam. 

– Jak ocenia Pani własną rehabilitację? 
– Uważam siebie za osobę dobrze zrehabilitowaną. Docieram do najbliższych sklepów sama, mam zaprzyjaźnionych sprzedawców-doradców, którzy wszystko podają mi do ręki. Pytam zaprzyjaźnionych o dobór barw w ubiorze, przywiązuję znaczenie do higieny osobistej, kultury bycia, schludnego wyglądu. Moje osiągnięcia związane z mimiką twarzy, właściwą postawą podczas siedzenia i tym wszystkim, co może nas niekorzystnie wyróżniać od widzących, wymagały ode mnie 20 lat pracy, wysłuchiwania życzliwych uwag otoczenia, które zawsze respektuję i uwzględniam. Wiele umiejętności zabierania głosu pomogły mi studia i prowadzenie radiowęzła. We wszystkim, co robiłam, przyświecały mi dobre intencje, chociaż może i mnie nie wszystko się udawało. 

– Moim rozmówcom zadaję pytania dotyczące sposobów spędzania czasu na emeryturze. Zapytam o to także Panią. 
– Na emeryturze jestem od 1993 roku. Poza pracami domowymi, które dotyczą wszystkich kobiet, mam wreszcie czas na to, na co mam aktualnie ochotę. Mogę odwiedzać rodzinę, żyć na luzie, wreszcie nie spieszyć się. Nigdy się nie nudziłam i nadal nie znam nudów. Interesuję się teatrem, operą, z racji poprzedniej pracy w bibliotece nadal w centrum mojej uwagi jest książka mówiona. Mogę, słuchając jej, robić na drutach sukienki, swetry dla siebie i znajomych. Lubię to, bo mnie uspokaja i zajmuje ręce. 
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