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Marzenia za cztery tysiące, czyli jak samemu wydać książkę
Pasja jest bezcenna, ale
trzeba mieć pieniądze, aby
ją zrealizować. Woźna
Zofia Jerominow
postanowiła wydać swoje
wiersze za własne
pieniądze. Zbierała przez
kilka lat, ale... opłacało się! 

Zofia Jerominow nie
przypuszczała nigdy, że

na półce z książkami znaj-
dzie się jej tomik poezji.
Nigdy też nie ciągnęło jej
do poezji. Do pewnego
czasu...
— Zaczęłam pisać
w szkole, w której pracuję.

Był wtedy 2001 rok —
wspomina pani Zofia,
woźna. — Sprzątaczka
przyprowadzała swoją cór-
cię. Mała siedziała ze mną,
więc wymyślałam jej różne
rzeczy, aby się nie nudziła
— odrabiałyśmy lekcje, ry-
mowałyśmy, pisałyśmy...
Jak to z dziewczynką! I tak
się zaczęło. Do dziś napisa-
łam już 500 wierszy i my-
ślę, że na tym nie skończę.
Marzy mi się, aby wydać
kolejny tomik. Mam nawet
tytuł! Ale co będzie, to bę-
dzie. Na razie cieszę się
swoim debiutem.
Pani Zosia nie lubiła pisać
do szuflady. Swoją twór-
czość konsultowała ze
szkolną bibliotekarką, aż
w końcu wpadła na pomysł,

aby wydać wiersze. Posta-
nowiła, że co miesiąc bę-
dzie odkładała kilka groszy
z domowego budżetu. Jak
uzbiera, znajdzie wydaw-
nictwo i tomik się ukaże. 
— Wyjąć z kieszeni cztery
tysiące złotych to nie taka
prosta sprawa — opowiada
poetka. — Dlatego zamiast
coś kupić do domu, odkła-
dałam. W końcu przy-
szedł czas na debiut,
który zatytułowa-
łam „Moje ko-
lory”. Bardzo się
ucieszyłam, gdy
wzięłam ksią-
żeczkę w ręce.
W końcu!
O pisaniu do
szuflady nie ma
już mowy. Tomik

też tam nie trafi, bo można
go kupić w kilku olsztyń-
skich księgarniach i w in-
ternecie.
— Mam nawet kilku fanów!
Na pewno jest nią znajoma
bibliotekarka, ale też wiele
osób, które zetknęły się
z moimi wierszami —
opowiada Zofia
Jerominow. —

Wiadomo, nikt jeszcze nie
przeczytał tomiku od deski
do deski, bo tak się poezji
nie czyta. Trzeba mieć na-
strój. Tak samo jak ja —
każdy wiersz jest

przecież zapisem chwili
i emocji. Każdy wydruko-
wany wiersz jest też speł-
nieniem moich marzeń. 
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Pani Zofia napisała już
500 wierszy i nie
zamierza na tym
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Latem pracuje nad je-
ziorem i jest ratowni-
kiem, a poza sezonem
jeździ po szkołach i uczy
dzieci. O urlopie nie
myśli, bo każde zadanie
to wielka zabawa. Mo-
wa o nowofundlandzie
o imieniu Carmen.

Ada Romanowska
a.romanowska
@naszolsztyniak.pl

Gdy byliśmy na spa-
cerze, wielki czarny
pies podleciał do

naszego dziecka — wspo-
mina Beata Kemesies. —
Chwycił za pieluszkę, którą
nasz maluch trzymał w ręce.
Na szczęście nic się nie stało,
ale zaczęliśmy rozmawiać
z właścicielem o psie. Oka-
zało się, że to nowofundland.
Zamiast się przestraszyć
albo zdenerwować, zakocha-
liśmy się w tej rasie. Po ja-

kimś czasie w naszym domu
pojawiła się Carmen...

Szkolenia z powołania
Nowofundland w domu to
nie tylko zabawa, ale przede
wszystkim obowiązki. Szyb-
ko okazało się więc, że
suczka może nie tylko poda-
wać łapę, ale przede wszyst-

kim może być dogoterapeutą
i ratownikiem WOPR. 
— Dlatego zaczęliśmy jeź-
dzić z Carmen na szkolenia
— na obóz pracy wodnej

i warsztaty dogoterapeu-
tyczne  — tłumaczy właści-
cielka psa. — Bo gdy zoba-
czyłam, ile pies daje
niepełnosprawnym dzie-
ciom i jak świetnie się do-
gadują, nie mogłam postą-
pić inaczej.

Miód na języku
Dziś Carmen nie ma chwili
wytchnienia. Spędza czas
w przedszkolach, szkołach
i szpitalach — jeździ wszę-
dzie tam, gdzie może pomóc
dzieciakom.
— Carmen uczy maluchy
bezpiecznego zachowania
się w obecności psów — opo-
wiada Beata Kemesies. —
Ale przede wszystkim się
z nimi bawi. Maluchy przy-
pinają jej spinki i kokardki,
głaszczą i przytulają się do
niej. Ta zabawa też ma swoje
plusy terapeutyczne. Jeśli
dzieci mają chore rączki,
smaruje się je miodem. Ma-
luchy wyciągają je wtedy do
Carmen, a ta je wylizuje.
Dzieci nie myślą wtedy
o bólu spowodowanym ćwi-
czeniami. Te, które nie mogą
się poruszać, przechodzą
pod psem. Zabawa jest więc
dla nich formą treningu.

Biszkopty z pępuszków
Pies ciężko pracuje, a co
z zapłatą? 
— Wynagrodzeniem są cias-
teczka, które Carmen zjada
z dziecięcych pępuszków —
zdradza właścicielka psa. —
Maluchy kładą się na ple-
cach, kładą smakołyk na
brzuchu, a Carmen delikat-

nie częstuje się biszkoptami,
które uwielbia! To uczy ma-
luchy odwagi i zaufania do
psa. Ale Carmen jest bardzo
spokojna, opanowana,
ostrożna i delikatna. Nie
szczeka, nie skacze na ni-
kogo. Reaguje bardzo radoś-
nie i jest spostrzegawcza. 

Ponton w zębach
Uważne oko Carmen przy-
daje się przede wszystkim
w pracy nad jeziorem. Car-
men pracuje wtedy w spe-
cjalnej kamizelce WOPR
i jest wykwalifikowanym ra-
townikiem.
— Nad wodą Carmen patro-
luje brzegi jeziora — wyjaś-

nia Beata Kemesies. —
W tym roku weszła ustawa
o psach ratowniczych, które
są traktowane jak policjant
na służbie. Psy mogą więc
wejść na wszystkie kąpie-
liska i nie tylko. Na szczę-
ście jeszcze Carmen nie
musiała nikogo ratować, ale
jest na to przygotowana.
Świetnie radzi sobie z ką-
piącymi się nietrzeźwymi
osobami, które nie chcą
wyjść z wody. Jeśli nie po-
mogą ponaglenia ratownika,
wystarczy, że Carmen tylko
stanie na brzegu. Pijany
momentalnie wychodzi!
Niedawno suczka na poka-
zach holowała też 1200-ki-

lową łódź z pasażerami. Nie
ma więc dla niej rzeczy nie-
możliwych!

O psie, który pomaga maluchom

INFO
A ty znasz wyjątkowego
zwierzaka? Pochwal się
nim! Wspólnie z Wami
chcemy tworzyć nowy
cykl opowieści o naszych
pupilach. Piszcie na
poczta@naszolsztyniak
lub „Nasz Olsztyniak”,
ul. Tracka 5, 10-364 
Olsztyn.
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Carmen nie ma chwili wytchnienia. Spędza czas w przedszkolach, szkołach i szpitalach — jeździ
wszędzie tam, gdzie może pomóc dzieciakom. Fot. Archiwum prywatne (3)


