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Moje najbardziej znaczące wspomnienie mojego Dziadka Stanisława dotyczy czasu, kiedy 

miałam 10 lat i robiłam wywiad z Dziadkiem w ramach szkolnego projektu. Nasz rodzina 

mieszkała wtedy na przedmieściu Nowego Jorku; życie było spokojne i przyjemne, a moje 

jedyne doświadczenie wojny i cierpienia, pochodziło z wiadomości i szkolnych książek. 

Byłam pełna podziwu słuchając historii życia Stasia - jak był rzucony w Powstanie 

Warszawskie, kiedy był niewiele starszy od mnie w czasie naszej rozmowy. Nie byłam wtedy 

w stanie pojąć tragedii i horroru przez które on sam przeszedł.  

Co najbardziej mnie zdumiewa w jego doświadczeniu, to bogate i pełne życie, jakie miał.  

Jak stał się pionierem sztucznej inteligencji w IBM, jak kierował Komitetem dla 

Niewidomych.  

Staś przeżył ogromnie trudne doświadczenia i widział najgorszą stronę ludzkiej natury.  Ale 

nie był nigdy cyniczny i „udręczony” tą przeszłością.  Był człowiekiem łagodnym, miłym, z 

ogromnym poczuciem humoru. 

Czuje się zainspirowana przez Stasia, zdumiewając  się jego wytrwałością, twardością ducha. 

Marzyłam, aby dorastać silna i wytrwała tak jak Dziadek.  Ale myślę, że dopiero w ostatnich 

latach zaczynam prawdziwe rozumieć go i widzieć jak przez swoje życie dał przykład do 

naśladowania. 

Życie jest kruche: ład i pokój nigdy nie są pewne. Staś doświadczył tego osobiście w stopniu 

jaki był udziałem tylko nielicznych, ale wszyscy bez wyjątku doświadczamy chaosu i bólu. 

Jest kuszące jest wyłączać się z tej rzeczywistości cierpienia i lęku. Staś nie miał takiej szansy 

i dlatego właśnie, głęboko rozumiał piękno życia, znaczniej bardziej niż wielu ludzi, których 

spotykałam.  

Przez pryzmat cierpienia, szarej codzienności, życie jest cudowne. Każdy moment, kiedy 

doświadczamy zdrowia i bezpieczeństwa, jest darem, za który możemy być wdzięczni. 

Staś dobrze to rozumiał. Czerpał radość z niewielkich rzeczy: słodkich przysmaków, dobrych 

napojów, dobrej pracy, patrzenie na wzrastanie swoich dzieci, a potem wnuków.  

Jedną z największych jego radości i pasji był Komitet. Kochał możliwość oferowania nowych 

szans dobrego życia dla ludzi słabszych, bardziej wrażliwych. Mówił o nich z taką czułością i 

radością. 

Była jasne jak wiele znaczyła dla niego praca dla was i z wami wszystkimi. I widząc jak to 

dla niego jest ważne, mogłam wreszcie zrozumieć Stasia: widzieć jego miłość i oddanie dla 

was wszystkich.  

Przez długi czas myliłam twardość ducha ze stoicyzmem. Ale wiem teraz, że są dwa typy 

twardości. 



Pierwszy rodzaj, znacznie bardziej powszechny, to zamykanie swojego serca na świat tak, aby 

nic nie mogło tego serca zranić. Ale drugi rodzaj, który występował u Stasia, jest 

przeciwieństwem pierwszego: to rodzaj twardości, która otwiera się całkowicie na świat. 

Tak jest, kiedy stajemy uczciwie wobec chropowatości świata i ludzkiej biedy  – ten sposób 

patrzenia na świat kierował Stasia do pomocy innym.  Tak jest, kiedy rozpoznasz kruchości i 

nieprzewidywalności wszystkiego wokół i uświadamiasz sobie, to każda chwila pełna pokoju 

daje zachwyt i radości.  Tej prostoty radości życia poszukiwał Staś, aby się nią dzielić. 

Jest cudowne mieć możliwości i honor wspominania mojego Dziadka Stasia dzisiaj z wami 

wszystkimi. Obyśmy wszyscy żyli patrząc na ten przykład i kochali każdą chwilę zdrowia i 

pokoju. I kiedy nasze puchary życia są pełne radości i prostoty, to my mamy obfitość, którą 

możemy się dzielić. Obyśmy mogli dać to tym, którzy tego potrzebują, tak jak robił to Staś. 


