„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” – słowa Stanisława Staszica
zamieszczone w dziele ,,Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”, które towarzyszą obchodom
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w warszawskim Zespole
Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego, doskonale wpisały się w
spotkanie z Wybitną Osobowością polskiej sceny filmowej i teatralnej – Panią Mają
Komorowską. Spotkanie odbyło się 5. czerwca b.r. o godzinie 11. w Sali Kameralnej naszej
szkoły.
Pani Maja wielokrotnie odwoływała się do ważnych wartości moralnych, takich jak
szacunek dla drugiego człowieka, miłość do Boga i bliźniego, szlachetnie pojęty patriotyzm.
Przywołała mroczne dni stanu wojennego, heroizm w głoszeniu prawdy i Dobrej Nowiny
bestialsko zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki. Przemawiając do młodzieży
gimnazjalnej i licealnej, przypomniała ich rówieśnika - maturzystę Grzesia Przemyka, który
został przez milicję śmiertelnie pobity. Pani Maja Komorowska z niekłamanym wzruszeniem
opowiadała o swoim spotkaniu z matką Grzesia, panią Barbarą Sadowską. Było to latem w
Dębkach, dokąd przywiózł Basię ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dla pani Mai rozmowy z nią stały
się ważne. Kiedyś zapytała Basię o to, co ją wiedzie po tym wszystkim, co jej oczy
zobaczyły. Basia powiedziała, że musi tak żyć, żeby zdążyć się poprawić, żeby spotkać się z
synem.
Pani Maja Komorowska zachęcała też młodzież do codziennej wzajemnej życzliwości,
bowiem – jak mówiła – na przykład z pozoru zwyczajne pozdrowienie: ,,Dzień dobry” może
wywołać uśmiech na twarzy sąsiadów czy też przechodniów na ulicy i uczynić milszymi
dalsze godziny ich zabieganego życia.
Niepowtarzalnie piękne interpretacje liryków polskich poetów: Czesława Miłosza
(„Miłość”), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (,,Elegia..o chłopcu polskim”), Zbigniewa
Herberta, Janusza Pasierba, księdza Jana Twardowskiego w wykonaniu Pani Mai
Komorowskiej (wraz ze wskazówkami ortofonicznymi) pozostaną na długo w pamięci
uczniów, rodziców i nauczycieli.
To niezwykłe spotkanie zakończyła zachęta Pani Mai Komorowskiej, by cieszyć się
każdą darowaną chwilą życia i nieustannie ,,spieszyć się kochać ludzi”, nie tylko tych, którzy,
jak pisał ks. Twardowski: „tak szybko odchodzą”, ale też innych, którzy często potrzebują
naszej uwagi, życzliwości, pomocy.
Warto wspomnieć, że miłe słowa powitania i podziękowania naszemu Drogiemu
Gościowi wygłosiła w imieniu licznie zebranej młodzieży uczennica klasy III gimnazjum,
Gabrysia Kwas.
– Także my, nauczyciele tej młodzieży, z całego serca dziękujemy Pani Mai
Komorowskiej za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły i za skierowaną do naszych uczniów
piękną lekcję bogactwa zainteresowań, prawdziwej kultury – i służby D o b r u....
Dorota Kasperowicz, nauczyciel języka polskiego w ZPSM nr 4
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