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Z Wojciechem Majem rozmawia Józef Szczurek 

Józef Szczurek – Ma Pan bogate doświadczenia życiowe i rehabilitacyjne. Jest Pan mężem i ojcem, tłumaczem przysięgłym, przedsiębiorcą i działaczem społecznym. Proszę opowiedzieć czytelnikom „Wiedzy i Myśli” o swojej drodze życiowej, o porażkach i sukcesach oraz doświadczeniach rehabilitacyjnych. 
Wojciech Maj – Urodziłem się na Śląsku niedaleko Oświęcimia, jednak nie przebywałem tam zbyt długo. Gdy miałem niewiele ponad rok, zacząłem tracić wzrok. Rodzice zdobyli informacje o ośrodku w Laskach i chcąc mi zapewnić normalny rozwój, zawieźli mnie do tamtejszej szkoły. W Laskach przebywałem w przedszkolu od czwartego roku życia. Potem była szkoła podstawowa. Gdy ukończyłem szóstą klasę, rodzice przenieśli mnie do szkoły muzycznej w Krakowie, gdyż wcześnie zacząłem przejawiać zainteresowania i zdolności muzyczne. Tam ukończyłem szkołę podstawową. Następnie rozpocząłem naukę w liceum ogólnokształcącym razem z młodzieżą widzącą w Katowicach, było to Liceum Nr 2 im. Marii Konopnickiej. Potem rozpocząłem studia na Uniwersytecie Śląskim na wydziale anglistyki, przeniosłem się więc do Sosnowca, gdyż tam znajdował się ten wydział. 
Po ukończeniu studiów dalej mieszkałem w Sosnowcu, ponieważ zawarłem związek małżeński z dziewczyną, która studiowała w tej samej uczelni, co ja, ale na innym wydziale. Żona podjęła pracę na Uniwersytecie Śląskim jako asystent, dostaliśmy więc mieszkanie w hotelu asystenckim w Sosnowcu i kilka lat tam mieszkaliśmy. Potem było już nasze pierwsze mieszkanie. Wtedy istniał kredyt dla młodych małżeństw i skorzystaliśmy z niego. Kredyt ten nie miał prawie nic wspólnego z tym, co obecnie określamy tym terminem. Był w dużej części umarzany. Stanowił formę pomocy o charakterze zapomogi dla młodych małżeństw. Nam wtedy ten kredyt bardzo pomógł. 

– Żona podjęła pracę na Uniwersytecie. A jak wyglądała sprawa Pańskiego zatrudnienia? 
– Od razu po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę, jak to się dzisiaj mówi – na otwartym rynku. Znalazłem zatrudnienie w górnictwie, które wtedy miało ogromne, priorytetowe znaczenie. Na początku lat 80. było przemysłem wiodącym. I tak na przykład – miało własną łączność, własną sieć telekomunikacyjną, podobnie jak kolej czy wojsko. To świadczy o statusie, jaki wówczas miała ta gałąź gospodarki. 

– Jaką pracę Pan wykonywał? 
– Pracowałem w ośrodku informatycznym jako tłumacz języka angielskiego. Zajmowałem się głównie tłumaczeniem artykułów z prasy specjalistycznej z dziedziny górnictwa. Nie były to teksty zbyt skomplikowane, dotyczyły głównie technologii, maszyn, początków komputeryzacji i to zaraziło mnie tematyką komputerową. 

– Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia? Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. 
– Jeden z moich przyjaciół, kilka lat starszy ode mnie, który uczęszczał do tego samego liceum, co ja, a później studiował na wydziale matematyki na Uniwersytecie Śląskim – Romek Zając, zorganizował kurs komputerowy umożliwiający zapoznanie się z komputerem, oczywiście z ówczesną jego postacią. Wtedy jeszcze było to coś bardzo nowego, na przykład „Odra 1305” i różne inne dziwne maszyny, ale tak właśnie wyglądały zalążki komputeryzacji. W promowaniu tej nowoczesnej techniki górnictwo przodowało, więc już zacząłem mieć kontakty z informatyką, ale nie przychodziło mi nawet na myśl, że to stanie się najważniejszą treścią mojego życia. Zacząłem więc poznawać zasady obsługi komputera. W tym czasie pracowałem jeszcze w Centrum Obliczeniowym Górnictwa. Później zapragnąłem samodzielności. Zacząłem pracować jako samodzielny tłumacz. Zdałem egzamin i jestem tłumaczem przysięgłym już od 28 lat. Teraz nie zajmuję się tłumaczeniami dla klientów zewnętrznych, tłumaczę natomiast teksty, które są mi potrzebne w obecnej pracy. Są to na przykład tłumaczenia programów komputerowych, programów do telefonów komórkowych i instrukcji do innych urządzeń, które później w Polsce wprowadzamy na rynek, wdrażamy do codziennej praktyki. 
Tłumaczenia dały mi bardzo dużo, również w odniesieniu do tego, co później zacząłem robić. 
Swoją firmę komputerową założyłem w dobrym momencie, bowiem pojawił się program „Premia dla aktywnych”, opłacany przez PRFRON. Udało mi się zdobyć kilku pierwszych klientów i uruchomiłem działalność. Potem już wszystko poszło samo. 
To była maleńka, jednoosobowa firma. Nie miałem żadnego wsparcia. Żona nie interesowała się moją pracą. Był to jeden z powodów rozpadu naszego małżeństwa. 

– Ale obecnie jest Pan żonaty? 
– Tak, ze Śląska przeniosłem się do Krakowa. Tam poznałem moją obecną żonę – Agnieszkę, i za nią przeprowadziłem się do Kielc. W Kielcach mieszkam od 1998 roku. 
Moja firma, która zaczęła działać w 1993 roku, nie tylko zajmowała się rozprowadzaniem sprzętu, dostosowanego do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, ale również szkoleniem. Wszystkie szkolenia prowadziłem sam, gdyż, jak już wcześniej wspomniałem, byłem firmą jednoosobową. Kiedy przeniosłem się do Kielc, nadal zajmowałem się wszystkimi dotychczasowymi sprawami, a także tłumaczeniem, zwłaszcza programów do rozpoznawania druku. Tę działalność kontynuuję do dzisiaj. 
W 2001 roku pojawił się program „Komputer dla Homera” i tu już miałem sporo klientów. Moja firma była znana ze szkoleń. Sporo chętnych było moimi starymi przyjaciółmi, co moją firmę, w której teraz pracuję razem z żoną, podniosło na wyższy poziom. Zaczęliśmy zastanawiać się nad innymi działaniami. Zrodził się pomysł wybudowania własnego ośrodka szkoleniowego i prowadzenia w nim własnego autorskiego programu. Dla nas rehabilitacja nie jest nagrodą, lecz próbę włączenia marginalizowanych ludzi do normalnego życia. 
Zaczęliśmy gromadzić środki na budowę i w 2008 rok kupiliśmy materiały budowlane, w 2009 dostaliśmy pozwolenie na budowę, a w następnym zaczęliśmy budować. W październiku obiekt został przykryty dachem. Mam nadzieję, że uda się go uruchomić w 2011 roku i zaczniemy nasze działania u siebie, na miejscu. 

– Szczerze życzę powodzenia w tym wysiłku inwestycyjnym. Myślę jednak, że budowa nowego ośrodka nie wstrzymała dotychczasowej działalności Pańskiej firmy. 
– Oczywiście, że nie. Dalej organizujemy szkolenia, zajmujemy się tym, co dotychczas. Moja żona zdecydowała, że będzie razem ze mną działać w firmie, zawsze służyła mi pomocą, ale to było trudne przy jej etatowej pracy w innej firmie. Tam wprawdzie szybko awansowała, ale zdecydowała się na realizację naszych zamierzeń, naszej wizji. Zwolniła się z pracy i zajmuje się teraz rodziną oraz realizacją wspólnych celów. Od 2000 roku przygotowaliśmy na polski rynek sporo nowości. Na zlecenie PFRON-u, Powiatowych Urzędów Pracy i Centrum Pomocy Rodzinie, przeszkoliliśmy około tysiąca niewidomych i słabowidzących osób. W 2000 roku przeszkoliliśmy 30 osób w programie „Komputer dla Homera”, w 2001 – 45, w 2002 – 90, w 2003 – 170, a potem 150–200 osób. 
W 2006 byliśmy dwa miesiące w Niemczech, a w 2007 – dwa miesiące we Włoszech, więc tych szkoleń było mniej. W tym czasie PFRON zlecił szkolenie tylko jednej firmie, ale ten pomysł się nie powiódł. Myśmy wówczas nie otrzymali zlecenia. Pomysł ten jednak miał tę pozytywną stronę, że musieliśmy szukać innych zleceniodawców, zwróciliśmy się do powiatowych urzędów pracy i zaczęliśmy po raz pierwszy szkolić kursantów, którzy sami chcieli zapłacić za swoją naukę. 

– Tak imponujący dorobek wymaga wielkiej pracy, czasu, uwagi i wysiłku. Czy znajdują Państwo czas na życie rodzinne? 
– O życiu rodzinnym opowiem za chwilę. Najpierw jednak chcę powiedzieć o planach mojej żony. Z inicjatywy Agnieszki w czerwcu 2010 powstała fundacja, która będzie się zajmowała niewidomymi i niedowidzącymi dziećmi oraz ich rodzicami. To jest związane z naszym wieloletnim marzeniem, które zostało przyspieszone przez bieg wydarzeń w życiu osobistym. 
Wzięliśmy ślub w 2001 roku. Wcześniej, w 2000 roku, urodził nam się synek – Mieszko. Rozwijał się jak każde inne dziecko. Kiedy miał 9 lat, urodziła nam się córeczka, która, jak się wkrótce okazało, jest chora. 
Mogłem przewidzieć jej chorobę, gdybym wiedział, co było przyczyną mojej ślepoty, ale nie wiedziałem. Kiedy byłem dzieckiem, siatkówczak nie był jeszcze opisany. Kilkanaście lat później został opisany, ale nie wiedziałem, że to była moja choroba. Mieszko był dodatkowym dowodem, że skoro urodziło mi się zdrowe dziecko, to moja choroba była przypadkiem. Dopiero, kiedy przyszła na świat Róża, okazało się, że choroba jest dziedziczna. 
Bardzo przeżyliśmy to, co się dzieje z Różą. W tej chwili nie ma zmian niekorzystnych, nie ma jednego oczka. Być może Róży się udało, drugim okiem widzi, rozwija się bardzo dobrze i mamy nadzieję, że nie będzie nowych problemów z jej wzrokiem, ale gdyby nawet, to postaramy się jak najlepiej przygotować ją do życia. 
Ta sytuacja z Różą przyspieszyła realizację naszego marzenia. Agnieszka utworzyła fundację na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – „Wega”. Fundacja ma na celu podnoszenie świadomości potencjalnych rodziców na temat siatkówczaka. Jest on podstępną chorobą, ponieważ może nie wystąpić przez dłuższy czas, ale jego historia może sięgać nawet dziesięciu pokoleń. Będziemy starali się to ludziom uświadamiać. 

– Życzę małej Róży, żeby okrutny siatkówczak pozwolił o sobie zapomnieć i nie powodował dalszych uszczerbków w jej wzroku. Państwu życzę realizacji wszystkich zamierzeń i zadowolenia z osiągniętych i przyszłych sukcesów. 
Wiedza i Myśl, październik 2011 

