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Takie były początki 
Tadeusz Józefowicz 

Jak to się właściwie zaczęło? Dla mnie – od rozmowy z dr. Dolańskim, ówczesnym prezesem Związku Pracowników Niewidomych RP. Spytał mnie podczas któregoś pobytu w Łodzi, co zamierzam robić po skończeniu liceum. Czego to ja nie zamierzałem. Pociągała mnie polonistyka, dziennikarstwo, ale przede wszystkim trzeba było rozpocząć pracę, która dla nas, niewidomych, w owym czasie była szczytem marzeń. Nie chodziło o stanowisko, o dobry zarobek. Byle jakoś żyć. Ważne było, by włączyć się w powszechny nurt pracy. Wydawało mi się, że już i tak za dużo czasu straciłem na naukę w liceum. Zresztą wszyscy w owym czasie odczuwali, że szkoda każdej chwili, że w swych zamiarach, w swych przedsięwzięciach są opóźnieni o prawie sześć lat straszliwej okupacji. 
Rozmowa między mną a doktorem Dolańskim trwała krótko. On dowiedział się, że po złożeniu egzaminu maturalnego chętnie pójdę do każdej pracy, którą mi przydzieli, a ja dowiedziałem się, że w zakładzie dla niewidomych w Gdańsku jest prasa i maszyna do drukowania brajlem, mogę jechać i organizować drukarnię. Z jaką radością uściskałbym go za tę propozycję. Od dawna marzyłem o takiej właśnie pracy, o czym zresztą dr Dolański doskonale wiedział. Toteż bez dalszych szczegółów obaj uznaliśmy, że umowa o pracę została z miejsca zawarta.
Ośrodek dla niewidomych w Gdańsku-Wrzeszczu znałem dobrze. Przebywałem tam kilka razy. Był to duży teren, od południa przylegający do wzniesień pokrytych pięknym, gęstym lasem. Znajdowało się tam kilka budynków, które przed wojną stanowiły jeden zakład dla niewidomych. Po wojnie znalazło tu miejsce dla siebie więcej instytucji, a wiec w pierwszym budynku mieścił się urząd opieki społecznej, drugi był przytułkiem dla opuszczonych matek z dziećmi, dwa dalsze zajmowała akademia medyczna.
Pałacyk podobno zamieszkiwał ktoś z wysoko postawionych urzędników rady narodowej. Był też dom dla niewidomych. W tym właśnie budynku został wydzielony jeden pokój, w którym stała prasa i maszyna drukarska, pokój, gdzie drukowano, przeprowadzano korektę, szyto, oprawiano, pakowano. Stąd też wysyłano w ciągu prawie dwóch lat „Pochodnię”, a potem i „Światełko”, podręczniki szkolne i utwory poetyckie. 
Wakacje roku 1948 zamierzałem spędzić wraz z kolegami w gdańskim zakładzie dla niewidomych. Teraz było mi to tym bardziej na rękę, bo wczasy mogłem już wykorzystać na załatwianie spraw związanych z organizowaniem drukarni. 
Kiedy przyjechałem do zakładu i spotkałem się z kolegami, usłyszałem wiele nowin, a przede wszystkim, że wszyscy zostali zatrudnieni w nowym zakładzie pracy. Zarabiali tak jak ludzie widzący, a więc nie byli od nich słabszymi pracownikami. Aż dziw bierze, że dziś, po tylu latach wspaniałego dorobku na niwie rehabilitacyjnej, jeżeli spółdzielnia niewidomych nie ma wolnych stanowisk pracy, są poważne kłopoty z zatrudnieniem nie tylko niewidomego, ale i inwalidy wzroku trzeciej grupy. Wtedy, przed dwudziestoma pięcioma laty, instruktorzy zatrudniani przez radę narodową, ludzie, którzy bardzo często przedtem nie stykali się z niewidomymi, potrafili znaleźć im zajęcie w fabrykach mydła, kawy, latarek elektrycznych, cukierków, w browarze, już sam nie pamiętam, gdzie jeszcze. Słowem, bez pracy pozostawały tylko nieliczne osoby, które nie były decydowane, co robić. 
Szarloty nie znałem z dawnych lat. Do Gdańska przyjechała niedawno z Chorzowa z grupą niewidomych, którzy zajmowali się przepisywaniem książek systemem Braille`a. Impreza ta trwała krótko i nie miała większego znaczenia. Wspominam o tym dlatego, aby pokazać jak usilnie pracowano nad tym, aby niewidomym dostarczyć drukowanego słowa, no i dlatego, że dwie spośród przepisujących stanowiły wraz ze mną pierwszą załogę drukarni. Była to Szarlota Sokołowska i obecnie moja żona Anna, która do pracy w drukarni przystąpiła po kilku miesiącach. W niedługim też czasie przyszła do pracy pani Kotowiczowa. Nie mogła ona jednak długo sprawować funkcji lektorki, bo przeszkodziła jej w tym choroba. Tak przedstawiała się cała załoga naszej drukarni w pierwszym okresie. W takim też składzie pracowaliśmy przez cały czas, jedynie lektorki zmieniały się dość często. Był to zresztą okres, kiedy lektorkami naszymi były uczennice liceum, dyktujące w czynie społecznym. 
Ustaliliśmy wspólnie, że nasze czasopismo będzie się nazywało „Pochodnia”, tak jak pismo wydawane w brajlu przez doktora Dolańskiego jeszcze przed wojną, w warunkach zupełnego rękodzielnictwa. Pierwszy numer „Pochodni” ukazał się w druku międzyrządkowym, trochę dlatego, by początkującym ułatwić czytanie, a jeszcze bardziej dlatego, że nie byliśmy przygotowani na tłoczenie innym drukiem. Przez ten czas skompletowałem wszystkie niezbędne urządzenia i poznałem dokładnie budowę i działanie maszyny drukarskiej. Wiele pomógł mi w tym pan Brygier, który maszyny tego rodzaju naprawiał już przed pierwszą wojną światową. 
Do drukowania było już wszystko przygotowane: zakupiona blacha i papier, wykonane przyrządy do wykrawania i dziurkowania matryc, a nawet pewna ilość gotowych matryc, potrzebnych do drukowania pierwszego numeru, czekała na maszynie. Toteż, kiedy dostaliśmy maszynopis pierwszego numeru, nie bawiliśmy się z nim długo. Ten pośpiech zresztą nie wyszedł nam na dobre. 
Redaktor naczelny również jakoś nie potrafił z nikim znaleźć wspólnego języka, a już najgorzej szło mu z czytelnikami. Pamiętam jeden z takich umoralniających artykułów, który spowodował istną burzę wśród miejscowych niewidomych. Po pewnym czasie redaktor zrezygnował z pracy i powstało kolegium redakcyjne. 
Nie pamiętam całego składu kolegium. Wiem jednak na pewno, że redakcją zajmowałem się z kolegą Józefem Buczkowskim, który był wówczas nauczycielem w zakładzie szkoleniowym w Gdańsku. Pracy znacznie przybyło. Do „Pochodni” pisywało się wprawdzie dotychczas również, ale co innego napisać jakiś artykuł, a co innego opracować cały numer. Wprawdzie spadkobierców do pracy po byłym redaktorze było dwóch, ale była ona tylko dodatkiem do naszych dotychczasowych zajęć. Nie mieliśmy pieniędzy na opłacanie honorariów, a nie wypadało dawać samych przedruków. Nie zachowałem żadnego numeru „Pochodni” z tamtych czasów. Jak też ubogo musiała ona wyglądać w porównaniu z dzisiejszą… 
Może za mało urozmaicone, może za szczupłe było to nasze czasopismo, ale dorośli mieli już coś do czytania. Teraz trzeba było pomyśleć o dzieciach. Dlatego nasze kolegium postanowiło wydawać dodatkowe pisemko dla dzieci i młodzieży – „Światełko”. Opierało się ono na przedrukach z pism dla dzieci i młodzieży, wychodzących w czarnym druku. W każdym numerze musiało być jednak coś od redakcji. 
Były to lata burzliwe z życiu naszej organizacji. Targana wewnętrznym rozbiciem, nie mogła ona w tej sytuacji zapewnić prawidłowego rozwoju ani drukarni, ani redakcji. Gorzej jeszcze, bo nie było żadnej pewności, jak długo utrzymają się dotychczasowe warunki pracy. Gdański ośrodek przejęli silniejsi, w tej konkurencji nasza organizacja przegrała. Ostatecznie zakład szkoleniowy, który powstał w Gdańsku, przeniesiony został do Wrocławia, a drukarnia do Warszawy. W ten sposób niewidomi utracili obiekt, który na pewno przydałby nam się dzisiaj. 
Właściwie mógłbym na tym zakończyć moje opowiadanie. Cóż, przerwana została działalność wydawnicza, a kiedy się znów zaczęła, już tam mnie nie było. Jednak i ta przerwa należy do historii drukarni. Opowiem więc i o tym okresie, choć niechętnie, bo drukarni przyniósł on kompletny zastój, a mnie wiele rozczarowań i przykrych doświadczeń. 
Prezesem Związku Pracowników Niewidomych nie był już dr Dolański, który jak mało kto rozumiał potrzebę krzewienia słowa drukowanego wśród niewidomych. 
Następca dra Dolańskiego może i był pełen dobrych chęci, ale niezapoznany ze środowiskiem, nie potrafił wykorzystać tego wielkiego skarbu, jakim jest ludzki zapał. Toteż nie drukowaliśmy nic. W drukarni, która znajdowała się na ulicy Kleczewskiej, byli zatrudnieni, oprócz mnie i żony, Eugeniusz Donica, Stanisław Makowski i Marian Szewczyk. Wszyscy przestrzegaliśmy dyscypliny, to znaczy przychodziliśmy na godzinę ósmą do pracy i wychodziliśmy punktualnie o szesnastej, a przez cały czas czytaliśmy książki, graliśmy w karty, w szachy, i czekaliśmy końca dnia. 
Wychodziliśmy z różnymi propozycjami, aby wreszcie przystąpić do pracy, ale kierownictwo nasze czekało na plan, który miał sporządzić ktoś, kto nie znał ani naszej drukarni, ani naszych możliwości. To samo było na ulicy Wolskiej, gdzie przenieśliśmy się w końcu października. Doszło jeszcze kilku pracowników, a wśród nich nasze dwie niezwykle miłe lektorki: panie Janka i Zofia. W styczniu czy lutym 1951 roku zaczęliśmy coś drukować, ale ja, zniechęcony bezczynnością, już wcześniej załatwiłem pracę we Wrocławiu. Opuściłem drukarnię. Niełatwe to było rozstanie, ale co było robić…
Takie to były początki naszego wydawnictwa. Dziś, kiedy mi się zdarzy być na ulicy Konwiktorskiej, z rozrzewnieniem wsłuchuję się w stukot pras drukarskich. Niech stukają i niech płynie z nich drukowane słowo do wszystkich niewidomych w Polsce. 
Pochodnia, wrzesień 1973 

Nie było „wy” i „my” 
Andrzej Szymański

Przed laty Związek miał wielki wpływ na losy ludzi niewidomych.
Leśnica – daleka dzielnica Wrocławia. Od pętli tramwajowej odchodzi ulica Skoczylasa, przy której stoi zapuszczona poniemiecka willa. Już w 1958 roku, kiedy Tadeusz Józefowicz wprowadzał się tu z żoną, na budynku widniała wywieszka – „Dom grozi zawaleniem”. I do dziś nic się nie zmieniło. 

Ze wsi do miasta 

Urodził się 84 lata temu we wsi Konstancja koło Ozorkowa. Ojciec był zdunem i tkaczem. Mieli skrawek gruntu i domek z małymi oknami, pokryty słomą. Jak się „wzbogacili”, położyli na dachu papę. Mały Józef miał ośmioro rodzeństwa. Żyje jeszcze dwóch braci i siostra. Od urodzenia nie widział. Kataraktę odziedziczył po nim syn, córka i dwóch wnuków.
– Przed wojną nie miałem zielonego pojęcia, że moja ślepota przejdzie na potomstwo, zwłaszcza, że w tak licznej rodzinie wszyscy mieli dobry wzrok– mówi Józefowicz. – W 1937 roku ukończyłem szkołę w Łodzi i rozpocząłem naukę w Instytucie Głuchoniemych i Niewidomych w Warszawie. Wojna ją przerwała.
W 1945 roku kontynuuje naukę w łódzkim liceum. Wspomina tę szkołę z sentymentem. Wykładali świetni, przedwojenni nauczyciele. Razem z nim wkuwali łacinę Edwin Kowalik i Stefania Skibówna (obydwoje nie żyją). Po maturze chciał iść na polonistykę, ale stało się inaczej. W 1948 doktor Dolański zapytał go: – Co pan teraz zamierza robić, panie Tadeuszu? I Józefowicz odpowiedział: – Gdzie pan mnie pośle, tam pójdę!

Zapalanie „Pochodni”

Posłał go do Gdańska, by zaczął „zapalać” „Pochodnię”.
– Pierwszy numer, wydany we wrześniu 1948 roku zapełnił Wacław Kotowicz. On był krótko redaktorem naczelnym, potem przyszedł Józef Buczkowski i wspólnie redagowaliśmy to brajlowskie czasopismo. Na czym polegało redagowanie? Dokładnie nie pamiętam, ale na początku był wstępniak, czyli artykuł od redakcji. Dalej szły przedruki i teksty o niewidomych. Nakład wynosił 100–200 egzemplarzy. Rozsyłało się go do oddziałów Związku i szkół. 
W połowie 1950 roku drukarnię przeniesiono na warszawskie Bielany, na ulicę Kleczewską. 
– Tam już rządził Wrzosek – uśmiecha się Józefowicz. – To był dobry chłop, ale jednak nie Dolański. Codziennie przyjmowałem od pana majora telefoniczne polecenia, dotyczące pracy w drukarni. Nie były one zbyt wygórowane: układanie papieru brajlowskiego i matryc. Toteż praca nasza polegała na piciu herbaty, grze w szachy i opowiadaniu dykteryjek. Po przeprowadzce na Wolską nawet coś drukowaliśmy – alfabet brajlowski czy jakiś nieudany podręcznik do nauki brajla. Nie chcąc dłużej tracić bezcennego czasu, postanowiłem w połowie 1951 roku przenieść się do Wrocławia, do spółdzielni „Dolsin” w Leśnicy.
Zaczął jako zwykły robotnik na wykańczalni szczotek. Potem został brygadzistą. Kolejny awans to kierownik techniczny, prezes do spraw rehabilitacji. Przez ostatnie lata kieruje spółdzielczym internatem. Było to, jak sam mówił, odstawienie na boczny tor. W 1981 roku przechodzi na emeryturę. 

Ten pierwszy zjazd...

Tadeusz Józefowicz jest jednym z nielicznych żyjących (we Wrocławiu jeszcze mieszka Napoleon Mitraszewski) uczestników pierwszego zjazdu polskich niewidomych po II wojnie. Trwał on jeden dzień (6 października 1946 roku) i odbył się w Chorzowie. Podjęto na nim uchwałę o powołaniu Związku Pracowników Niewidomych. Pan Tadeusz tak wspomina tamte chwile.
– W Chorzowie wystąpiły różnice poglądów między delegatami z Bydgoszczy i Łodzi a Warszawą, której przewodził Michał Lisowski.On był partyjny i miał duże poparcie władz. Wszystkie delegacje, poza warszawską, chciały wybrać na przewodniczącego doktora Dolańskiego, tylko Warszawa obstawała za Lisowskim. Ostatecznie jednak stanęło na naszym. Doktor został wybrany na przewodniczącego, Lisowski na sekretarza, a Sabina Kalińska została skarbnikiem. Do dziś pamiętam nazwiska niektórych delegatów: Józef Buczkowski, Napoleon Mitraszewski, Zbigniew Tomalak, Stanisław Zięba, Staszek Gliwa z Gdańska, Niedurny z Chorzowa, Winnicki z Bydgoszczy i ksiądz Pondere. O tym ostatnim można by napisać książkę. Do zakładu w Gdańsku przybył jako słabowidzący kapelan wojskowy, który przebył obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Robił na wszystkich miłe wrażenie, toteż wybaczano mu dowcipy, niezbyt pasujące do duchownej osoby i zbytni pociąg do piwa. Jak się ostatecznie okazało, episkopat nie znał takiego księdza. Za to znał go i poszukiwał Urząd Bezpieczeństwa. Był to sprytny oszust, który prowadził jakiś dom publiczny i miał na sumieniu różne grzechy.
– A jak by Pan porównał działaczy społecznych z tamtych lat i obecnych? – pytam mojego rozmówcę.
– Nie wiem, czy będę obiektywny, bo nie za bardzo utrzymuję kontakt ze Związkiem. Przed laty PZN miał wielki wpływ na losy ludzi niewidomych. Szukało się ich, zapewniało pracę, wypoczynek. Nie było góry i plebsu. Nie było „my” i „wy”. Obowiązywało koleżeństwo i życzliwość. Może to zasługa tamtych działaczy, wrażliwych na ludzkie nieszczęście?

Praca i zamiłowania

W „Dolsinie” przepracował 30 lat. Jego córka była masażystką w spółdzielczej przychodni. Kiedy ją zlikwidowano, przeszła na pół etatu na produkcję. Teraz w tej „skurczonej”, małej firmie znalazła zatrudnienie wnuczka Agnieszka. Ukończyła matematykę na wrocławskim uniwersytecie i bezskutecznie szukała pracy w zawodzie. Pozostała spółdzielnia. Wyszło na to, że już trzecie pokolenie Józefowiczów zostało przywiązane do tego miejsca na mapie Wrocławia. Pan Tadeusz ubolewa, że dobrodziejstwo zatrudnienia, a tym samym społecznej rehabilitacji dla niewidomych tak mocno się ograniczyło.
– Spółdzielczość załatwili sami niewidomi – mówi gorzko. – Dlaczego rozwiązano CZSN? Należało wymienić zarząd, takie towarzystwo wzajemnej adoracji. A tu z dnia na dzień puszczono te okręty bez żagli na wzburzone morze wolnego rynku i pozwolono, by jeden po drugim tonęły. A paradoksem jest, że im więcej ludzi niewidomych trafia do pracy, tym gorzej jest dla PFRON, który musi tym „nieborakom” finansować stanowiska pracy. Jako niewidomi zostaliśmy zepchnięci do kasty żebraczej!
Pan Józefowicz mieszka razem z córką, zięciem, wnuczką Agnieszką i wnukiem Mariuszem, który służy oczami całej rodzinie. Mimo dziewiątego krzyżyka na karku jest w dobrej formie umysłowej, fizycznej odrobinę słabszej. Ostatnio, jak mówi, trochę zaczął próżnować. Ale do niedawna wcale się nie nudził. Pisał książki. W 1996 roku, dzięki wrocławskiej drukarni „Antiqua” wydał (w nakładzie 30 sztuk) opowiadania i anegdoty o niewidomych: „Pozostał tylko uśmiech”. Rozdał je wśród znajomych. W książce zawartych jest 40 opowiadań – wesołych, smutnych, tragicznych – wszystkie oparte na autentycznych faktach. Druga książka, zatytułowana „Kalejdoskop rodzinny” (100 stron), jest bardziej osobista. Autor zawarł obserwacje rodzinnego domu, dramatu wysiedlenia do Niemiec w 1942 roku.
– To takie spojrzenie na lata minione. Może w przyszłości ta publikacja nabierze większej wartości? – mówi Józefowicz. 
Pierwsza pozycję pisał na maszynie czarnodrukowej. Drugą na klawiaturze brajlowskiej „Kajetka”, którego kupił za 2800 złotych, z tym że PFRON zwrócił mu 80 proc. sumy.
Dalsze dwie pozycje to sześć opowiadań fantastycznych i również fantastyczna powieść – „Prawdziwa baśń”. Jest to historia człowieka niewidomego od wczesnego dzieciństwa, który w niezwykłych okolicznościach odzyskuje w dojrzałym wieku wzrok i musi się wszystkiego uczyć, przystosować do kolorowej rzeczywistości.
– Czy jest Pan zadowolony z życia? – pytam go na zakończenie. 
– A czy mógłbym coś więcej osiągnąć? – zastanawia się. – Uruchomiłem drukarnię w Gdańsku, opracowałem wraz z profesorem Zygmuntem Salonim skróty brajlowskie. Trochę pojeździłem po Polsce, byłem w Niemczech. Wychowałem trójkę dzieci, doczekałem się sześciorga wnuków, a nawet dwoje prawnucząt. Czy można być niezadowolonym? 
Pochodnia, lipiec 2006 

