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Sprawa kształtowania świadomości problemów ludzi głuchoniewidomych w społeczeństwie jest sprawą pierwszorzędnej wagi. Musimy stale pamiętać o tym, że populacja głuchoniewidomych jest nieliczna, że ze względu na trudności w porozumiewaniu się ludziom tym trudno jest osobiście bronić swych indywidualnych i grupowych interesów. Konieczna jest odpowiednia pomoc i zrozumienie ze strony społeczeństwa – mówił Grzegorz Kozłowski w swoim wystąpieniu podczas spotkania przedstawicieli krajów Europy Środkowej i Wschodniej, poświęconego problematyce głuchoślepoty (Bydgoszcz, sierpień 1992 roku). 
Wsłuchuję się w to przemówienie ze szczególnym zainteresowaniem. Rzeczowa relacja z dokonań i zamierzeń, przepojona głęboką troską o los tych, którzy w ciszy i ciemności sami nie dadzą sobie rady. Ważne sformułowania zza prezydialnego stołu. Pytania z sali. Dyskusja. Międzynarodowy gwar. I nagła myśl – jak dochodzi się do autorytetu w gronie specjalistów, do merytorycznie istotnych wystąpień na międzynarodowych konferencjach, gdy pod ręką zawsze muszą być silne pomoce optyczne i mocno wzmacniający aparat słuchowy? Jak można z tym żyć, zdobywać wykształcenie, pracować, działać społecznie? W przerwie obrad, w kuluarowym zaciszu skłaniam nieśmiało Pana Grzegorza do kilku chwil wspomnień, usiłując odszukać w nich odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Zaczęło się we wczesnym dzieciństwie – wrodzona katarakta, operacje, powikłania... Szczegóły nie są już dziś ważne. Istotne jest to, że rodzice nie poddali się dramatowi. Ojciec sadzał na kolanach i głośno do ucha opowiadał o wszystkim, co widać i słychać wokół. Kupował klocki, układanki, gry, rozwijające intelekt. Zabierał wraz z rodzeństwem na rowerowe wycieczki po Polsce. 10 lat w Laskach – szkoła podstawowa i zawodowa. Potem warszawskie liceum, razem z pełnosprawnymi rówieśnikami. Jakie były te edukacyjne lata? Niełatwe. Nauka przy niedostatkach wzroku i słuchu zajmowała znacznie więcej czasu, niż zdrowym rówieśnikom. Tak więc trudne stało się nawiązanie ściślejszych przyjacielskich kontaktów, ale na koleżeńską pomoc zawsze można było liczyć. Pociągała matematyka i fizyka. Interesowała historia. Marzyła się astronomia. Co wybrać, co uczynić zawodem? Do komputerów zainspirował dr Andrzej Adamczyk. Uniwersytet Warszawski – informatyka. Studia bez komputera, gdyż wtedy, w latach 1975–1980, urządzenie to nie było jeszcze tak powszechne w Polsce. „Matematyka czysto teoretyczna wydawała mi się zbyt abstrakcyjna – zwierza się Pan Grzegorz. – Teoretycznych twierdzeń nie można od razu zweryfikować. W informatyce trzeba skonstruować jakąś całość, mając do dyspozycji określone dane. Aby to uczynić, należy znać matematykę, jej metody, mieć zamiłowania do logicznego myślenia. Informatyka to dla mnie również okazja do poznawania innych problemów, trzeba je choć trochę poznać”. Informatyka – pasja i profesja. Jedenaście lat pracy w ośrodku obliczeniowym warszawskich Zakładów Kasprzaka. Godziny nad komputerową klawiaturą, w domu, do późnej nocy. Na ulubioną lekturę historyczną, na piesze lub rowerowe wędrowanie po turystycznych szlakach, na brydża w rodzinnym gronie coraz częściej nie starczało czasu. Dzisiaj jest go chyba jeszcze mniej. „Kasprzaka” nie ominęła trudna gospodarcza rzeczywistość. Pan Grzegorz otrzymał etat w dziale tyflologicznym ZG PZN, z którym od lat współpracował. Tu oprócz informatyki zajmuje się równie pasjonującą dziedziną – głuchoślepotą. Na konferencjach, spotkaniach, kursach, szkoleniach, w organizowaniu których aktywnie pomaga, jest najlepszym dowodem na to, że dzięki prawidłowej rehabilitacji, życie głuchoniewidomego przestaje być wegetacją, a staje się godne i wartościowe. Od października 1991 roku swoje nadzieje na przyszły kształt systemu świadczeń na rzecz głuchoniewidomych w Polsce Pan Grzegorz wiąże z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, którego jest wiceprzewodniczącym. „Członkami Towarzystwa – wyjaśnia Pan Grzegorz – są pracownicy Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Związku Głuchych, ludzie nauki, oraz głuchoniewidomi – najlepiej zrehabilitowani, wykształceni, świadomi swych potrzeb. Chcemy zająć się specyficzną problematyką tej nielicznej grupy ludzi”. Pan Grzegorz mówi o zamierzeniach Towarzystwa – rehabilitacja dzieci i dorosłych, pomoc rodzinie, szkolenie kadr, gromadzenie fachowej literatury, prawna ochrona osób głuchoniewidomych. Czy wypada jeszcze zapytać o ciche marzenia, prywatne plany? Nie myliłam się, przypuszczając, że są one ściśle związane z pracą zawodową i społeczną. Doznawszy wiele ludzkiej życzliwości, Pan Grzegorz pragnie dzielić się z innymi tym, co osiągnął. „Być może gdzieś wśród nas żyje głuchoniewidomy na miarę Heleny Keller, a my o tym nie wiemy, ze szkodą dla nas, dla społeczeństwa – snuje rozważania mój rozmówca. – Trzeba dołożyć wszelkich starań, by głuchoniewidomi nie pozostawali sami, by otrzymywali od życia nie tylko wegetację, lecz również doznania, wrażenia, przeżycia, emocje, by mieli pełną świadomość tego, że żyją, a ich życie było bogate i interesujące”. 
Pochodnia, styczeń 1993 

Wiem, że mój Grzegorz pokona wszelkie bariery 

Zawsze byłam ciekawa świata, interesowały mnie podróże. Dlatego po skończeniu szkoły średniej poszłam na wydział geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze na studiach zaczęłam pracować. Zostałam tłumaczem i specjalistą od orientacji przestrzennej w Polskim Związku Niewidomych. Uczyłam niewidomych chodzenia z laską. Tam znalazłam miłość na całe życie. 
– Jaki przystojny mężczyzna! Chętnie bym go poznała – myślałam, mijając na korytarzu kolegę, głuchoniemego Grzegorza. Dzięki pracy w PZN nauczyłam się specjalnego języka dotykowego dłoni tzw. alfabetu Lorma, który polega na tym, że każda litera ma przyporządkowany punkt na dłoni. Postanowiłam porozmawiać z Grzegorzem właśnie w tym języku. I od razu zaiskrzyło między nami. Uczyłam go chodzenia z białą laską, zabierałam na wypady za miasto i spotkania z przyjaciółmi. Spędzaliśmy razem coraz więcej czasu. 
Z każdym dniem coraz bardziej podziwiałam Grzegorza, Nie przejmował się swym inwalidztwem. Był aktywny, żywy jak iskierka. W PZN tłumaczył literaturę zagraniczną, opracowywał też system komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, organizował turnusy rehabilitacyjne. To, co mnie w nim ujmowało, to jego bardzo miły sposób bycia i poświęcenie dla drugiego człowieka. Miał poza tym niesamowite poczucie humoru, poza tym był otwarty na świat i ludzi. 
– Nawet nie wiesz, moja droga, jak bardzo chciałbym założyć rodzinę, mieć dzieci i dom pełen ciepła. Pomyślałem, że może ty zdecydowałabyś się być ze mną. 
Nie będę dłużej ukrywać, jak bardzo mi na tobie zależy – zwierzył się któregoś dnia Grzegorz. 
Długo o tym myślałam. Uświadomiłam sobie nagle, że przestałam traktować Grzegorza jak inwalidę. Fakt, że nie widzi i nie słyszy, nie robił na mnie wrażenia. 
Widziałam w nim wyłącznie wspaniałego i ciekawego człowieka. Przyjaźniliśmy się. – Może to jest właśnie dla mnie partner na całe życie? Czuję, że go kocham – pomyślałam. Nie powiedziałam mu o tym od razu. Chciałam utwierdzić się w przekonaniu, że naprawdę chcę z nim być. Moi rodzice na początku byli przeciwni temu związkowi. Mama chciała dla mnie jak najlepiej. 
– Taki ciężar chcesz sobie wziąć na głowę, córeczko? Zastanów się poważnie nad tym. Grzegorz zawsze będzie wymagał twojej pomocy – martwiła się mama. Byłam w rozterce. Ale zwyciężyła miłość. 
„Będę z Grzegorzem. Kocham go i to jest najważniejsze. Miłość to dar od losu i trzeba go przyjąć” – pomyślałam. Gdy powiedziałam Grzegorzowi o swoich uczuciach, cieszył się jak dziecko. Wkrótce poprosił mnie o rękę. – Tak. Zostanę twoją żoną. Czuję, że jesteśmy dla siebie stworzeni i będziemy ze sobą szczęśliwi – odpowiedziałam wzruszona. Mama też zaakceptowała nasz związek. Po ślubie, który wzięliśmy 29 grudnia 1990 roku, zamieszkaliśmy w Warszawie, w domu rodzinnym Grzegorza. 
– A co z dziećmi? Nie boisz się, że wasze odziedziczą chorobę po mężu? – pytali znajomi. Zanim zdecydowałam się na bycie z Grzegorzem, byliśmy w poradni genetycznej. Lekarz powiedział, że prawdopodobieństwo odziedziczenia choroby oczu po ojcu wynosi 50 procent. Obawiałam się, że dzieci mogą być niewidome, ale z drugiej strony wiedziałam, że niewidomi potrafią poradzić sobie w życiu. Bardziej obawiałam się chorób umysłowych, porażenia mózgowego i innych upośledzeń. Niedługo po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. 
– To wspaniale! Zobaczysz, będę cudownym ojcem, na pewno we wszystkim Ci pomogę – cieszył się mój mąż. Na świat przyszła w pełni zdrowa, 16-letnia dziś Małgosia. Po jej narodzinach Grzegorz zaskoczył wszystkich. Ze względu na dziecko miałam dla niego mniej czasu, więc mąż jeszcze bardziej się usamodzielnił. Nauczył się przechodzić przez jezdnię, kąpał córeczkę, karmił ją, nosił na rękach, zabawiał, pomagał mi w domu. Gdy ja wstawiałam pranie, on je wyjmował i wieszał. Nauczył się też doskonale odkurzać, potrafi przyrządzić posiłek. Odkąd został prezesem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, często podróżuje służbowo. Gdy wyjeżdża, sam pakuje swoją walizkę. Dwa lata temu Grzegorz przeszedł operację wszczepienia do mózgu implantu ślimakowego. Dzięki specjalnemu urządzeniu, które przesyła dźwięki bezpośrednio do mózgu, słyszy. Chociaż mówi bardzo niewyraźnie, to można się z nim bez problemu porozumieć. Dziś mamy już czworo zdrowych dzieci, oprócz Małgosi – 13-letniego Dominika, 11-letniego Antka i 7-letnią Agnieszkę. 
Dzieci doskonale się uczą i nie sprawiają nam żadnych kłopotów wychowawczych. Znajomi nie mogą wyjść z podziwu, gdy obserwują, jak znakomicie radzi sobie 
Grzegorz. 
– Pełnosprawni faceci nie robią tyle w domu, co twój Grzegorz. On jest taki samodzielny! – słyszę nieraz od przyjaciół odwiedzających nasz dom. Mimo że mąż jest głuchoniewidomy, nasze życie niewiele się różni od życia innych. Dzieci są dumne z taty. Zapraszają go do szkoły na prelekcje. Bardzo się cieszę, że pokazują, iż niepełnosprawny nie musi być skazany na cierpienie, może mieć zdrową, kochającą rodzinę. Zdaję sobie sprawę, że dzieci chciałyby, żeby tata widział i słyszał, ale normalnie przyjmują jego niepełnosprawność. Kiedyś miałam ogromne lęki przed ślubem z Grzegorzem, obawiałam się tej miłości. 
Niepotrzebnie. 
Okazało się, że jego niepełnosprawność nie jest dla mnie wcale uciążliwa. Nie miałam czego się bać. Grzegorz jest wspaniałym, kochającym, wrażliwym człowiekiem i nie zamieniłabym go na żadnego innego mężczyznę. 
Renaty Kozłowskiej wysłuchała Vanessa Nachabe 
Chwila dla Ciebie, sierpień 2007 

