
Nadszedł kolejny dzień, 
a w twojej głowie znów 

pojawia się myśl – chcę pracować! Zaraz po 
tym pojawia się lęk – czy ktoś będzie mnie 
chciał zatrudnić, pomimo tego, że nie sły-
szę? Jak dam sobie radę z codziennymi obo-
wiązkami? Czy będę potrafił porozumieć się  
z innymi pracownikami? To naturalne, że się 
obawiasz, ale ten strach jest po to, aby go 
przełamać. Przeczytaj rozmowę z Agatą Stry-
czyńską, która wzięła los w swoje ręce i jako 
osoba z wadą słuchu postanowiła pracować. 
Już od kilku lat jest zatrudniona w restauracji 
„Zamkowa” w Szczecinie jako pomoc kuchen-
na i specjalista ds. HACCP.

– Jak udało Ci się znaleźć pracę?
– Potrzebowałam pieniędzy, więc postanowi-

łam poszukać sobie jakiejś pracy. Przygotowałam 
potrzebne dokumenty i po prostu zaczęłam pukać 
od drzwi do drzwi. Najpierw poszłam na pocztę. 
Powiedziałam, że jestem osobą niesłyszącą, mam 
orzeczenie o niepełnosprawności i szukam pra-
cy. Dowiedziałam się, że jest wolne miejsce pracy 
na stanowisku do układania listów, ale że pracę 
będę mogła zacząć za dwa tygodnie. Nie chciałam 
tak długo czekać, więc poszłam dalej – do jednej  
z sieciowych restauracji. Tam się dowiedziałam, że 
jest „praca od zaraz”, czyli że mogłabym pracować  
w kuchni już od następnego dnia. Zebrałam po-
trzebne informacje, ale pomyślałam, że zajrzę 
również do PFRON-u i może czegoś jeszcze tam się 
dowiem. I tam spotkałam panią, która poszukiwa-

ła do pracy osoby niepełnosprawnej. Tak właśnie 
trafiłam do restauracji „Zamkowa”.

– Jak wygląda Twój codzienny dzień w pracy?
– W Restauracji Zamkowa pracuję na pół eta-

tu i zaczynam swoją pracę około godziny 13. Do 
moich obowiązków należą prace biurowe, po-
rządkowe, a także pomoc w kuchni. Codziennie 
sprawdzam czy wszystko jest na swoim miejscu 
oraz czy wszystkie urządzenia działają jak należy. 
Doglądam również porządku w dokumentach,  
a gdy już wykonam te zadania – 
pomagam w restauracyjnej 
kuchni. 

– W jaki sposób 
p orozumiewasz 
się z innymi pra-
cownikami?

– Na początku 
musiałam ich do 
siebie przyzwycza-
ić, ale już od pierw-
szego dnia każdy 
mówił do mnie wolno 
i wyraźnie. Byłam tym 
bardzo zaskoczona. Potem 
dowiedziałam się, że przed moim 
przyjściem do pracy, kierownik zrobił 
specjalne zebranie, na którym powiedział 
innym, że słabo słyszę. Później już było łatwiej, 
a jak czegoś nie wiedziałam – to po prostu się py-
tałam, jak mam coś zrobić. Uczyłam się stopniowo 
swoich nowych obowiązków, bo przecież wiadomo, 
że nie potrafiłam zrobić wszystkiego od razu. 

– Czy praca Cię zmieniła?
– Teraz jestem bardziej odważna i nie ma dla 

mnie rzeczy niemożliwych. Praca uczy i rozwija. 
Lubię gotować, więc podpatruję jak w restauracyj-
nej kuchni robi się różne potrawy, a potem próbuję 
tego sama w domu. Praca daje mi również poczu-
cie, że nie jestem sama i że mogę przebywać wśród 
ludzi.

– Co możesz poradzić osobom niesłyszącym  
i niedosłyszącym, które chciałyby pracować?

– Przede wszystkim nie może zabraknąć Wam 
odwagi. Powinniście szukać pracy, w której 

będziecie mogli się „zakochać”, bo dzięki 
temu będziecie do niej chodzić z przy-
jemnością!

Weź przykład z Agaty i rozejrzyj 
się za pracą, na pewno znajdziesz coś 

dla siebie. Jeśli nie jesteś pewny, co 
chciałbyś robić, skorzystaj z porad 

doradcy zawodowego. Jeśli 
chciałbyś znaleźć pracę 

lub podnieść swoje 
kwalifikacje zawo-
dowe, zapoznaj 
się z aktualnymi 
ofertami pracy  

i edukacji lub za-
mieść swój życiorys. 

Więcej informacji znaj-
dziesz na: www.pracujbezbarier.pl  

Przełam barierę dźwięku i udowodnij sam so-
bie, że potrafisz być świetnym pracownikiem!

Nie słyszysz i chcesz pracować?
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