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Duszą i mózgiem nowojorskiego Komitetu jest pan Stanisław Świderski. 

Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce, mający swą siedzibę w Nowym Jorku, działa już ponad pięćdziesiąt sześć lat. Należy do najstarszych i najbardziej stabilnych polonijnych organizacji charytatywnych w Stanach Zjednoczonych. W swej historii odegrał i nadal odgrywa ważną rolę w rozwoju spraw niewidomych w Polsce. Formy pomocy na przestrzeni tak długiego czasu obejmowały różne dziedziny życia i zmieniały się, w zależności od potrzeb, przy czym były stale udoskonalane. 

Wielkie osiągnięcia 

Komitet został założony w 1946 roku w celu pomocy w powojennej odbudowie Zakładu w Laskach. Z biegiem czasu zaczął nawiązywać kontakty z innymi organizacjami w krajowej społeczności niewidomych, udzielał im pomocy rzeczowej i finansowej, zwłaszcza w budowie obiektów służących inwalidom wzroku. W tej dziedzinie Komitet ma olbrzymie zasługi. Dzięki jego pomocy w Laskach stanęło kilka nowych budynków szkolnych i internatowych, a ponadto – szpital, biblioteka oraz Zakład dla Kobiet w Żułowie, a także pawilon rehabilitacyjny w Gdańsku Sobieszewie, o czym „Pochodnia” donosiła w poprzednim wydaniu. Docenić trzeba również znaczny wkład finansowy Komitetu w budowę Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Olsztynie oraz kilku ośrodków szkolno-wychowawczych. W sumie Komitet sfinansował w całości czternaście obiektów, a pięć do spółki z innymi instytucjami. 
Po likwidacji w 1990 roku Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych, Komitet za pośrednictwem swej warszawskiej Fundacji wykupił domy na ulicy Jasnej i ulicy Dankowickiej w Warszawie oraz ośrodek rehabilitacji w Bydgoszczy, a następnie przekazał je Polskiemu Związkowi Niewidomych. 
Wspierająca działalność Komitetu nie kończy się na budowie obiektów służących niewidomym i słabowidzącym. Komitet pomaga też w pionierskich pracach, mających na celu przystosowanie i wykorzystanie nowych technologii do potrzeb inwalidów wzroku. I tak na przykład podjął inicjatywę i początkowe finansowanie opracowania i skonstruowania pierwszego w Polsce urządzenia czytającego zwykły druk skomputeryzowanym językiem polskim – „Auto-Lektora”. Komitet podejmował ponadto wiele innych inicjatyw zwiększających samodzielność niewidomych i słabowidzących i wspierał liczne programy rehabilitacyjne. Trzynaście lat temu Komitet założył w Warszawie fundację pod nazwą „Praca dla Niewidomych” i od tego czasu jeszcze skuteczniej może wspólnie z nią kontynuować pracę dla niewidomych. 

Działalność na wielu polach 

Duszą i mózgiem nowojorskiego Komitetu jest pan Stanisław Świderski. Urodził się w Warszawie w październiku 1924 roku. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w akcjach podziemnych Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim został wywieziony do obozów jenieckich w Lamsdorf i Murnau w Niemczech. W 1951 roku osiedlił się w Nowym Jorku. 
Studiował na uniwersytetach: Warszawskim, Londyńskim i Kolumbia w Nowym Jorku. Przez prawie 40 lat pracował zawodowo w pionierskiej firmie komputerowej – I.B.M., zajmując się badaniem rynku, planowaniem i zarządzaniem kadrami. 
Pracę społeczną w Komitecie Pomocy Niewidomym w Polsce rozpoczął w 1958 roku, a dwadzieścia lat później został prezesem jego zarządu i na tym stanowisku działa do dziś. 
Praca społeczna nie kończy się na zadaniach nowojorskiego Komitetu. Prezes Świderski rozwija, zwłaszcza od roku 1988, kiedy to zakończył pracę zawodową, szeroką działalność w różnych dziedzinach – politycznych, naukowych i ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych, Polsce i w innych krajach. Nie jest możliwe przedstawienie jej w całości w krótkiej publikacji, wymieńmy więc jedynie dla przykładu kilka misji: 
– trzy prace doradcze w Warszawie dla ONZ w rozwoju organizacji społecznych, 
– dwie prace zlecone przez Międzynarodowy Korpus Ekspertów w sprawach prywatyzacji przemysłu w Polsce i seminaria na tematy wolnej ekonomii w Chabarowsku, 
– pomoc w sformułowaniu uchwały Kongresu USA – „Dar Demokracji dla Polski”, fundującej techniczne wyposażenie dla Sejmu i Senatu w Polsce, 
– inicjatywa i uzyskanie funduszów w USA na program pod nazwą „Międzynarodowa Wymiana Programów Społecznych”, zrealizowany w Polsce we współpracy z organizacjami z Ukrainy, Białorusi i Litwy, 
– inicjatywa i uzyskanie funduszy na założenie i prowadzenie pierwszej w Polsce prywatnie sfinansowanej katedry uniwersyteckiej: Zakładu Nauk o Środowisku na AGH w Krakowie, 
– praca dla Fundacji „Pomoc Społeczna – SOS”, której był współfundatorem z Jackiem Kuroniem. 
Pan Stanisław Świderski ma dwóch synów i dwoje wnucząt. Jego żona – Danuta – przez ponad czterdzieści lat też pracowała społecznie w Komitecie Nowojorskim, jako wiceprzewodnicząca i skarbniczka. Zmarła w sierpniu ubiegłego roku. Jej pogrzeb odbył się na cmentarzu w Laskach 30 czerwca br. 

Początki 

Pragnąc lepiej scharakteryzować sylwetkę prezesa Świderskiego, chcę mu zadać 
kilka pytań, gdyż, jak sądzę, odpowiedzi na nie przybliżą Czytelnikom osiągnięcia i zamierzenia nowojorskiej organizacji. 
– Może więc na początek – kiedy i jak doszło do powstania Komitetu? 
– Pierwszym impulsem był list pani Zofii Morawskiej, skierowany w 1946 roku do przyjaciół w USA, w którym pisała o wojennych zniszczeniach Zakładu dla Niewidomych w Laskach i o wielu jego potrzebach, apelując o pomoc finansową i rzeczową. Wśród pań, które podjęły się organizacji tej pomocy, były moje kuzynki – Halina Rodzińska i jej siostra pani Felicja Krance, które mieszkały w Nowym Jorku. Zebrany zespół wolontariuszek rozpoczął zbiórkę pieniędzy w Stanach Zjednoczonych i systematyczną pracę w założonym biurze. Wolontariuszki sporządzały listy Polaków, do których można byłoby zwracać się o pieniądze. To była mrówcza praca. Pracując z książkami telefonicznymi, wyszukiwały nazwiska i adresy Polaków w całych Stanach Zjednoczonych i korespondencyjnie zwracały się do nich o pomoc. 
Poza objazdami ośrodków polskich, większość pracy odbywała się w komitetowym biurze, za pośrednictwem kontaktów i apelów pocztowych. Z biegiem czasu zwiększał się strumień datków pieniężnych, rosło też doświadczenie pracujących w komitecie. 
Moja kuzynka – Halina – namawiała mnie, żebym podjął pracę społeczną w Komitecie, służąc męską pomocą jego paniom wolontariuszkom. W tym początkowym okresie mojego pobytu w USA pracowałem intensywnie zawodowo, studiowałem, robiłem doktorat i nie miałem, niestety, czasu na pracę społeczną. W 1958 roku jechałem po raz pierwszy do kraju i Halina poprosiła, żebym odwiedził Laski. Pani Zofia Morawska rozpoczęła moje zwiedzanie Zakładu od przedszkola i po kilkunastu minutach wiedziałem, że myślami i uczuciami nigdy już z Lasek nie wyjadę. 
Po powrocie do Nowego Jorku zacząłem blisko współpracować z Komitetem, który zaadoptował też do pracy moją żonę. Pracowała do ostatnich miesięcy swego życia. To właśnie z jej inicjatywy wybudowany został nowoczesny dom dla kobiet w Żułowie. W czasach stanu wojennego współpracowała z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski. Biskup Domin w Krakowie koordynował rozdział darów, wśród których było wiele kontenerów ubrań oraz żywności – głównie mleko w proszku, sery, tłuszcze, zdobyte pracą mojej żony. 
Komitet zrealizował też Jej pomysł zakupienia dla wszystkich dzieci w szkołach dla niewidomych w Polsce przeszło tysiąca par nowych butów, wybranych według potrzebnych rozmiarów i liczby chłopców i dziewczynek. 

Wspaniała impreza 

Kwestowanie stanowiło ważny element w organizowaniu pomocy dla niewidomych w Polsce, ale były i inne formy zbierania pieniędzy. Organizowaliśmy różne dochodowe imprezy. O jednej z nich chciałbym opowiedzieć. W latach siedemdziesiątych pani Zofia Morawska zaapelowała do bardziej znanych malarzy w Polsce, aby ofiarowali na budowę laskowskiego szpitalika swoje obrazy, w celu wystawienia ich, a następnie sprzedania w USA. Pomysł okazał się wyśmienity. Udało się zebrać i sprzedać 36 obrazów. 
Była to pierwsza wystawa nowoczesnego polskiego malarstwa w Stanach Zjednoczonych w okresie powojennym. Eksponowano ją w Waszyngtonie, Bostonie i Nowym Jorku. Cieszyła się wielkim powodzeniem. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ofiarowanych obrazów umeblowały laskowski szpitalik. 

Plany i zamiary 

– Sporo powiedzieliśmy o przeszłości, czas więc na teraźniejszość i najbliższą przyszłość. Na czym Komitet koncentruje się teraz w swej pracy i jakie ma zamierzenia? 
– Na szczęście budowanie obiektów ma się ku końcowi. Wydaje nam się, że już nie będą potrzebne pieniądze na takie duże inwestycje. Powstały nowe warunki, włącza się też Unia Europejska. Chcemy się więc zwrócić w stronę rolnictwa. Uważamy, że niewidomym nadal najtrudniej jest na wsi, w mieście sobie jakoś radzą lepiej. Na wsi zawsze byli niedoceniani, trudniejsze jest osiągnięcie samodzielności, więc musimy im teraz więcej pomagać. Nasza Fundacja ma warsztat terapii zajęciowej w Płocku i dobrze rozwijający się rolniczy zakład aktywizacji zawodowej w Stanisławowie, gmina Drobin, wspomagane przez fundusze PFRON-u. Trzy lata temu na potrzeby tworzonego ZAZ-u Komitet kupił pod Płockiem duże gospodarstwo wiejskie i wybudował tam dom przeznaczony na realizację celów rehabilitacyjnych i szkoleniowych. Jest też piękny, duży sad, uprawa kukurydzy, ziemniaków, jarzyn. Gdy sad dorośnie, gospodarstwo stanie się samowystarczalne. Pracuje w nim 25 niewidomych. Co miesiąc przynoszą do domu zarobione pieniądze, doceniane przez ich rodziny. Może nawet ważniejsze jest poczucie wartości dla siebie i innych, a także szacunek wiejskiej społeczności. 
Nasze gospodarstwo podjęło cenną i dochodową inicjatywę. Zatrudnieni tam niewidomi przygotowują gorące posiłki dla trzech okolicznych szkół, ponad czterysta porcji dziennie. Poza zyskami, wynikają z tego ważne korzyści społeczne. Jeżeli dziecko przyzwyczai się do niewidomych za młodu, to w życiu dorosłym będzie miało właściwy do nich stosunek. Stanisławowo otrzymało nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ligi Inicjatyw Powiatowych. Prezydent Polski w swym piśmie, dziękując za tę inicjatywę, wyraził nadzieję, że może inne samorządy i powiaty pójdą w nasze ślady. 
W planach mamy zorganizowanie zawodowej szkoły rolniczej dla niewidomych. Najważniejsze jest szkolenie zawodowe i stworzenie niewidomym możliwości pracy. Dostaliśmy od władz Płocka kawałek ziemi ze zrujnowaną szklarnią. Jest to pozostałość po kwiatowym PGR, który kiedyś zaopatrywał cały Płock w kwiaty. Chcemy tam odbudować cieplarnię i stworzyć w niej miejsca pracy dla niewidomych. W przyszłości będą one częścią planowanej rolniczej szkoły zawodowej dla niewidomych. 
Obok rozwoju działalności rolniczej, nie mniejszą wagę w naszej pracy będziemy przywiązywali do finansowania wczesnej rehabilitacji dzieci w organizowanym w Laskach programie, opartym na doświadczeniach instytucji amerykańskich, a także do popularyzowania wśród niewidomych nowoczesnego sprzętu elektronicznego, dającego dostęp do wiedzy, kultury, pracy zawodowej i samodzielności. 
Dodajmy na koniec, że w lipcu br. syn prezesa Swiderskiego – Piotr – został wybrany na skarbnika zarządu Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, a więc objął funkcję uprzednio pełnioną przez jego matkę, i będzie się starał wspierać i kontynuować dotychczasowe osiągnięcia i działalność Komitetu. 
– Dziękuję za rozmowę. 
Józef Szczurek 
Pochodnia, wrzesień 2004 

