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Zwierzenia kontrolowane 
Iwona Różewicz 

Wielu niewidomych podziwiam, z wieloma nawiązałam życzliwy, osobisty kontakt, niektórzy stali się moimi przyjaciółmi. 
Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych stał się impulsem do podejmowania różnych działań, mających na celu pogłębienie procesów integracyjnych, zwiększenia szans niepełnosprawnych na zdobycie wykształcenia, podjęcie pracy, rehabilitację, a poprzez organizowanie różnych imprez – pokazanie społeczeństwu, co mogą osiągać „sprawni inaczej” w dziedzinie kultury czy sportu. 
Dla ludzi pełnosprawnych pracujących w tym środowisku Rok 2003 stał się też okazją do refleksji, co osobiście daje im kontakt z osobami, wobec których los okazał się okrutny. Czy stajemy się lepsi? Co ulega przewartościowaniu? Czy i co niepełnosprawnym zawdzięczamy? 
W środowisku niewidomych pracuję od lat dwudziestu. Ale z niewidomymi zetknęłam się już w szkole mieszkałam wówczas i chodziłam do liceum w Boernerowie, osiedlu, które od zakładu w Laskach oddziela parę kilometrów i las. Moja szkoła miała kontakty z zakładem, często tam bywaliśmy, uczestnicząc w różnych imprezach, a z wychowankami Lasek spacerowaliśmy po tym wspólnym lesie. 
Z niewidomymi zetknęłam się też w mojej szkole, bo troje ich do niej chodziło nie mieszkali w Laskach, lecz w boernerowskim internacie. Już wówczas wzbudzali mój podziw, gdyż bardzo dobrze się uczyli. A wtedy nie było przecież komputerów, wszystko trzeba było notować na brajlowskich tabliczkach. Jedną z tej trójki była Róża Zawistowska, z którą się kolegowałam. Po maturze Róża poszła na romanistykę, skończyła ją, później przez wiele lat była kierowniczką działu książki brajlowskiej w Bibliotece Centralnej PZN. 
Ta szkolna wprawka przydała mi się, gdy przed dwudziestu laty trafiłam do środowiska niepełnosprawnych wzrokowo, a stało się to w wyniku stanu wojennego. Będąc zaangażowana w „Solidarności”, zostałam po 13. grudnia, jak wielu dziennikarzy, zweryfikowana negatywnie i pozbawiona pracy. Otrzymałam ją w Bibliotece Centralnej PZN, w dziale książki mówionej. W PZN przytulisko znalazło zresztą wielu, i to znanych, dziennikarzy rola „Niewidomego Spółdzielcy” jest powszechnie znana (czy również pamiętana?). 
I tutaj pierwsze odkrycie. Moja praca w bibliotece nie była ani dobrze płatna, ani specjalnie interesująca, a mówiąc szczerze – cokolwiek nudna. A jednak sprawiała satysfakcję. Dlaczego? Bo wiedziałam, jak wielkie znaczenie ma dla niewidomych kontakt z literaturą, co książka mówiona im umożliwiała. Pracując w tym dziale, robiłam coś sensownego, naprawdę potrzebnego ludziom i to tę satysfakcję dawało. 
Drugim odkryciem, a raczej efektem pracy wśród niewidomych, było przewartościowanie, zmiana hierarchii wartości różnych życiowych spraw. Obserwując, ile hartu, uporu i samozaparcia potrafią wykazać niewidomi, choć oczywiście nie wszyscy, aby pokonać bariery wynikające z niedostatku wzroku – zdałam sobie sprawę, że przejmowanie się takimi historiami, jak to, że ktoś na mnie krzywo spojrzał albo podłożył małą „świnię”, że nie mam pieniędzy na nowy ciuch, wysiadła mi lodówka i przypadła mi mitręga w jakimś urzędzie, to wszystko są głupstwa, a bulwersowanie się nimi jest wręcz kompromitujące. Takie przewartościowanie hierarchii jest zresztą zdobyczą wielu widzących współpracujących z niewidomymi. 
Wielu niewidomych podziwiam, z wieloma nawiązałam życzliwy, osobisty kontakt, niektórzy stali się moimi przyjaciółmi. Takim podziwianym był (i jest) nieżyjący już Michał Kaziów. Cieszę się, że miałam okazję kilkakrotnie pisać o nim w „Pochodni” oraz współorganizować spotkania z nim w Muzeum Tyflologicznym BC, gdzie pracowałam jako kustosz przez kilka lat. 
Satysfakcję artystyczną przyniosły mi słynne już ptaki Stanisława Hermanowicza, zaimponował mi Grześ Kukiełka z działu książki mówionej swoimi osiągnięciami w opanowywaniu technik komputerowych. 
Kimś zupełnie wyjątkowym stał się dla mnie były dyrektor Biblioteki Centralnej, Dobrosław Spychalski. W latach osiemdziesiątych działałam w tzw. konspirze, no i wreszcie „przyszła kryska na Matyska”. Wpadka, proces i roczny wyrok pozbawienia wolności. Dyrektor Spychalski poparł wniosek o apelację, nie zwolnił mnie z pracy (zazwyczaj w takich przypadkach wylatywało się po trzech dniach), spowodował, że przysyłano mi „pod celę” czasopisma z biblioteki. A ja wyszłam po czterech miesiącach, bo była amnestia i natychmiast zostałam przyjęta do pracy na dotychczasowym stanowisku. Pani mecenas, która prowadziła moją sprawę, twierdziła, że nigdy nie spotkała pracodawcy, który w taki sposób odniósł się do aresztowanego z przyczyn politycznych pracownika. Panie dyrektorze, raz jeszcze serdecznie Panu dziękuję! 
Znaczącymi dla mnie osobami stali się niektórzy z artystów, promowanych przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach. O przedsięwzięciach Centrum pisałam wielokrotnie na łamach „Pochodni”. Niezwykłą artystką i niezwykłym człowiekiem jest Elżbieta Szews, niedowidząca bydgoska malarka, która zaistniała w Kielcach na pierwszej wystawie „Barwa i kształt dotyku” w 1982 roku, a później przebiła się na rynek masowy. Jestem dumna, że mam w tym swoją cegiełkę. Elżbieta czaruje nie tylko swoimi bydgoskimi pejzażami, ale i pogodą ducha, roztaczaną aurą ciepła i życzliwości dla innych, mimo że zmaga się z nieuleczalną chorobą (cukrzyca z powikłaniami). 
Wiele wzruszeń zawdzięczam poezji Joli Kutyło i cenię sobie nić porozumienia, która się między nami nawiązała. Inni, ważni dla mnie artyści, to m.in. malująca na szkle (i nie tylko) Danuta Grabka, Bronek i Elżbieta Harasiukowie, z którymi łączy mnie miłość do muzyki i sympatia do kotów. W tym, że nie czułam się i nie czuję w środowisku niewidomych samotna, mają swój udział Jola Krawczyk, Urszula Maksymowicz i wielu innych. Tę listę, niestety z braku miejsca niekompletną, zakończę osobą Józefa Szczurka, byłego redaktora naczelnego „Pochodni”, którego wysoko cenię nie tylko za dobre dziennikarstwo, lecz przede wszystkim za humanizm i szlachetny sposób myślenia, a wdzięczna mu jestem za życzliwość, jaką mnie, współpracownikowi redakcji, okazuje. 
Przechodząc od osobistych „zwierzeń kontrolowanych” na płaszczyznę ogólną, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt kontaktów: niewidomi – widzący. Nie wszyscy niewidomi i w ogóle niepełnosprawni mają świadomość, że są oni nie tylko biorcami, lecz i dawcami. Pomaganie innym u wielu osób wynika po prostu z potrzeby serca i czynią to nie tylko w stosunku do niepełnosprawnych. Ale niepełnosprawni dostarczają więcej ku temu okazji. Mówi się często, że człowiek wart jest tyle, ile może dać z siebie innym, że – cokolwiek dobrego czynisz innym, czynisz to sobie. Ale człowiek jest przy tym egoistą i samolubem. Ja też taka jestem. Pomoc, dobro czynione innym jest dla mnie potrzebą serca, ale nie robię tego, aby się moralnie uwznioślić. Jest to dla mnie samolubną przyjemnością – po trosze taką, jak zjedzenie dobrego, sponsorowanego obiadu w dobrej restauracji. A kto te moje metaforyczne obiadki sponsoruje? Niewidomi. 
Pochodnia, sierpień 2003 

Bardzo blisko ludzi 
Józef Szczurek 

Przez dwanaście lat współpracowała z redakcją „Pochodni”. Na łamach tego czasopisma ukazało się ponad sto jej artykułów i reportaży, głównie o tematyce kulturalnej. Poznała wielu ludzi z dysfunkcją wzroku, a z wieloma, jak niejednokrotnie podkreślała, zaprzyjaźniła się na długie lata. Ta społeczność miała wielki wpływ na jej życie, które, po ciężkiej chorobie nowotworowej, zakończyło się w lipcu bieżącego roku. 

Lata młodości 

Pani Iwona Różewicz urodziła się w Warszawie na osiedlu Boernerowo leżącym na północno-zachodnim krańcu miasta. Tam jej rodzice mieli swą willę. Ojciec zmarł wcześnie, wychowywała się więc jedynie pod opieką matki. Tu również, pod koniec lat 40. uczęszczała do szkoły średniej. 
Mieszkańców Boernerowa tylko nieduży las oddzielał od ośrodka dla niewidomej młodzieży w Laskach, a jego uczniowie często spotykali się z boernerowskimi licealistami na wspólnie urządzanych wieczorkach tanecznych i koleżeńskich spacerach po leśnych ścieżkach. W takich okolicznościach Iwona po raz pierwszy zetknęła się z niewidomymi. Troje z nich ponadto było uczniami miejscowego liceum i mieszkało w boernerowskim internacie. Jak się w trzydzieści lat później okazało, te fakty miały istotne znaczenie w życiu Iwony. 
Na początku lat 50. osiedle Boernerowo (dziś Bemowo) prawie w całości zostało zburzone, gdyż na jego miejscu powstało wielkie lotnisko wojskowe, a jego mieszkańców władze miasta przesiedliły do innych dzielnic Warszawy. 

Praca 

Po studiach dziennikarskich w Uniwersytecie Warszawskim Iwona Różewicz w 1956 roku rozpoczęła pracę w stołecznej prasie codziennej. Na dłuższy okres związała się ze „Sztandarem Młodych”. Już wówczas najbardziej fascynowały ją wydarzenia kulturalne. Pod koniec lat 60. przeszła na kilkanaście lat do periodyków Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i tu właśnie zastał ją, ogłoszony w grudniu 1981 roku, stan wojenny. Od początku istnienia „Solidarności” stała się aktywną działaczką tej organizacji, toteż po ogłoszeniu stanu wojennego została negatywnie zweryfikowana i w szybkim trybie zwolniona z pracy. 
Nie miała żadnych środków do życia. I wtedy przypomniała sobie przyjaciół ze szkolnej ławy. Bez żadnych zastrzeżeń przyjęto ją do pracy w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Nie wyrzekła się jednak działalności w „Solidarności”, więc i tym razem nie ominęły jej przykre konsekwencje. O tym okresie Pani Iwona tak pisała w jednym ze swych artykułów: 
„Kimś zupełnie wyjątkowym stał się dla mnie były dyrektor Biblioteki Centralnej Dobrosław Spychalski. W latach osiemdziesiątych działałam w tzw. konspirze, no i wreszcie „przyszła kryska na Matyska”. Wpadka, proces i roczny wyrok pozbawienia wolności. Dyrektor Spychalski poparł wniosek o apelację, nie zwolnił mnie z pracy (zazwyczaj w takich przypadkach wylatywało się po trzech dniach), spowodował, że przysyłano mi „pod celę” czasopisma z biblioteki. A ja wyszłam po czterech miesiącach, bo była amnestia i natychmiast zostałam przyjęta do pracy na dotychczasowym stanowisku. Pani mecenas, która prowadziła moją sprawę, twierdziła, że nigdy nie spotkała pracodawcy, który w taki sposób odniósł się do aresztowanego z przyczyn politycznych pracownika”. 
W Bibliotece Centralnej Iwona Różewicz pracowała ponad piętnaście lat. Przekonywała się nieustannie, jak doniosłą rolę w życiu niewidomych odgrywa książka mówiona i odczuwała satysfakcję i radość, że ona, swą pracą, każdego dnia może im ten wspaniały dar ofiarowywać. 

Pasje społeczne 

Na początku lat 90. przeszła na emeryturę, ale to nie znaczy, że przestała pracować. Przy jej czynnym charakterze i silnie ukształtowanej potrzebie służenia innym ludziom było to nie do przyjęcia. Wtedy właśnie rozpoczęła aktywną współpracę z „Pochodnią”. Jakby na nowo odżyła, bo przecież dziennikarstwo było jej życiową pasją. Wyjeżdżała do dziesiątków miast i małych miejscowości. Opisywała różne imprezy i ważne wydarzenia kulturalne, przedstawiała sylwetki twórców, opisywała działalność kół i okręgów PZN oraz innych instytucji służących inwalidom wzroku. Tak było prawie do ostatnich miesięcy życia. Ale to nie wystarczyło, aby zaspokoić jej wolę działania. 
W 1993 roku wstąpiła do Unii Pracy. Była przekonana, że ta partia, wywodząca się z kręgów „Solidarności”, ale mająca radykalny program społeczny, może najwięcej zrobić dobrego dla prostych ludzi. Jak należy się domyślać, jej przynależność do UP nie była deklaratywna – była członkiem władz, wpływała na tworzenie się socjalnego programu partii. Uczestniczyła w licznych spotkaniach z wyborcami, a w roku 1997 startowała w wyborach parlamentarnych z list Unii Pracy. Wszystko buntowało się w niej, że po przełomie politycznym dużej części społeczeństwa powodzi się bardzo źle. 
To uczucie popchnęło panią Iwonę do jeszcze innej pracy społecznej – do bardzo aktywnej działalności w Polskiej Unii Lokatorów, w której była wiceprezesem zarządu. Nie mogła pogodzić się z tym, że wielu ludziom w Warszawie groziło wyrzucenie z dotychczas zajmowanego mieszkania, niejednokrotnie na bruk, powstał bowiem silny konflikt interesów pomiędzy właścicielami prywatnych domów a mieszkańcami, którzy przed laty otrzymali tam mieszkania przyznane im przez miejskie wydziały kwaterunkowe. 
Iwona Różewicz broniła ich z całą determinacją, występowała z interwencjami u władz, organizowała fachową i prawną pomoc, a dramatyczne często losy lokatorów przedstawiała w programach telewizyjnych i radiowych. Nie ulega wątpliwości, że ta problematyka w ostatnich latach życia pochłaniała jej najwięcej sił i dawała najwięcej radości z odniesionego sukcesu w obronie ludzi, których codziennej egzystencji zagrażały dokonujące się przemiany. 

Ostatnie chwile 

Po śmierci swej matki Iwona Różewicz została sama. Nie miała żadnej bliższej rodziny. Bardzo dało się to jej we znaki, kiedy stan zdrowia się pogorszył i nie miała już siły na zwykłe, codzienne czynności. Zaprzyjaźniona sąsiadka robiła jej zakupy, przygotowywała posiłki. 
Dużo serca okazał jej pan Ksawery Jasieński – znany spiker radiowy i najdłuższy stażem zarazem lektor studia nagrań PZN. To on właśnie załatwiał jej różne sprawy w urzędach, organizował pobyt w szpitalu onkologicznym oraz inne formy leczenia, a gdy sytuacja okazała się beznadziejna, załatwił miejsce w hospicjum. Spoczęła na Cmentarzu Północnym w Warszawie. 
Zakończmy to wspomnienie jeszcze jednym cytatem z wypowiedzi żarliwej działaczki społecznej, obrończyni ludzi, którym działa się krzywda, pasjonatki upowszechniania wiedzy o tym, co jest piękne, twórcze i dobre – pani Iwony Różewicz: 
„Ważny odkryciem, a raczej efektem pracy wśród niewidomych, było przewartościowanie, zmiana hierarchii wartości różnych życiowych spraw. Obserwując, ile hartu, uporu i samozaparcia potrafią wykazać niewidomi (choć oczywiście nie wszyscy), aby pokonać bariery wynikające z niedostatku wzroku – zdałam sobie sprawę, że przejmowanie się takimi historiami jak to, że ktoś na mnie krzywo spojrzał albo podłożył małą „świnię”, że nie mam pieniędzy na nowy ciuch, wysiadła mi lodówka i przypadła mi mitręga w jakimś urzędzie, to wszystko są głupstwa, a bulwersowanie się nimi jest wręcz kompromitujące. Takie przewartościowanie hierarchii jest zresztą zdobyczą wielu widzących współpracujących z niewidomymi”. 
Pochodnia, wrzesień 2005 

