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EWA ŁAGODZIŃSKA1

WSPOMNIENIA O ŚP. MAŁGORZACIE GALM

W Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej odbyła się w dniu
18.04.2005 r. uroczystość nadania imienia ś.p. Małgorzaty Galm dla
Lektorium Biblioteki tego Instytutu. Miało to miejsce w rok po
śmierci Zmarłej.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem dyrektora IT ks. prof. Tadeusza Borutki w asyście księży
wykładowców tej uczelni. O życiu i ofiarnej pracy Małgorzaty Galm
na rzecz Biblioteki mówił ks. dr Stanisław Lubaszka opiekun placówki. W uroczystości brali udział: rodzina Zmarłej, studenci,
współpracownicy, także z innych bibliotek, wielu przyjaciół i znajomych. Odsłonięcie portretu pamiątkowego nastąpiło po Mszy Św.,
w obecności wszystkich zebranych, po serdecznych słowach dyrektora Instytutu, profesora Tadeusza Borutki, podnoszącego zasługi
Zmarłej dla Biblioteki. Od tej pory na rzesze studentów młodej
uczelni katolickiej patrzeć będzie dobra twarz Małgosi Galm, która
wspierać ich będzie na pewno modlitwą u Pana Boga.
W kolejnej części uroczystości, wykład wygłosił ks. Krzysztof
Gonet z Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Prelegent mówił
o roli bibliotek i bibliotekarzy kościelnych zrzeszonych w Federacji
FIDES podkreślając potrzebę zrozumienia i uznania dla tej grupy
zawodowej. Wykład był niejako podsumowaniem uroczystości
i podkreśleniem działania Ducha Bożego, jakiego w tym środowisku
się czuje. Wiele dobrych słów pod adresem Zmarłej Małgorzaty
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Galm padło jeszcze podczas nieformalnego spotkania przy herbacie
które kończyło całą uroczystość. Zaproszeni bibliotekarze i inni goście serdecznie wspominali Panią Małgorzatę. Mówili wiele o tym
jak podjęła trud organizacji i jak zorganizowała Bibliotekę Instytutu
Teologicznego, jak poświęcała jej każdą wolną chwilę, mimo postępującej choroby, jak poznawała specyfikę księgozbioru i jak go perfekcyjnie opanowała.
Studia w zakresie „Bibliotekoznawstwa i historii książki” Pani
Małgorzata Galm ukończyła w roku 1968 na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej praca magisterska uznana została za fundamentalną
i pionierską. Tematem pracy było „Drukarstwo na terenie Bielska
i Białej do II wojny światowej”.
Dla Pani Małgorzaty najważniejszy jednak był każdy czytelnik –
szczególnie ten, nie zawsze pewny siebie, czasem zagubiony, poszukujący. Pracowała dla niego z potrzeby serca. Z Biblioteki IT korzystali studenci, osoby duchowne, siostry zakonne i szeroko rozumiany
"czytelnik spoza Instytutu". Osobom starszym i chorym zanosiła
często książki do domu.
Malgorzata Galm była też oczywiście człowiekiem prywatnym.
Miała zacnych rodziców. Przez całe swoje dorosłe życie opiekowała
się długo chorującym ojcem, później staruszką matką. Zawsze cierpliwa i pełna miłości. Kiedy została sama była wielkim duchowym
i materialnym wsparciem dla swojej siostry, największym jej powiernikiem i przyjacielem. Była człowiekiem żarliwej wiary, często
przystępowała do komunii św., codziennie odmawiała Modlitwę
Różańca. Daleka od dewocji, była przyjazna wszystkim ludziom
niezależnie od ich przekonań, wierząc, że każdy ma swoją drogę do
Nieba.
Ś.p. Małgorzata Galm zmarła 29. 03. 2004 roku, po długiej chorobie nowotworowej. Pogrzeb odbył się 1 kwietnia tegoż roku. Pochowana została w grobie rodzinnym w Wadowicach.

