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i pokornych, 
i udziela im potężnej  
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przed tronem 
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Główny cel 
Drogi Czytelniku!
Dziękuję, że po raz kolejny sięgasz po wydanie Wolność i Miłość! Dziś 

o innej perspektywie, czyli o perspektywie wieczności. Czy zastanawia-
łeś się nad celem swojego życia? Nad tym, dlaczego wykonujesz pewne 
czynności każdego dnia? Pracujesz, by mieć pieniądze, które wydajesz 
na życie. Pomagasz najbliższym, bo ich kochasz. Poświęcasz swój czas 
dla dzieci, inwestując w ich rozwój. Budujesz dom, by w nim mieszkać. 
Ktoś powie, że robisz to po to, by być szczęśliwym. Racja, piękne chwile 
niosą radość, dobra praca przynosi satysfakcję. W pewnych chwilach mo-
żesz powiedzieć: jestem szczęśliwy. Jednak jest coś więcej, coś głębiej. 
Doskonale o tym wiesz, czujesz to pod skórą. Ile razy w Twojej głowie 
kotłowało się pytanie: po co żyję? Jaki jest cel mojego życia? Jaki jest sens 
cierpienia? Czemu mnie to spotkało? 

Nie umiem odpowiedzieć Ci na te pytania, ale popatrz na nie - po-
patrz na swoje życie z innej perspektywy. Perspektywy nieba. To spotka-
nie w Królestwie Niebieskim z Największą Miłością, czyli Bogiem, naszym 
Ojcem, jest naszym celem. Pomyśl, czy miejsce, w którym jesteś przybliża 
Cię do tego celu czy oddala? Czy to, co właśnie przeżywasz, co jest trud-
ne i bolesne jest krokiem ku wieczności? Jest hartowaniem Twojej wiary 
i ufności? Jest próbą, która pozwala poznać Ci samego siebie? Jest szansą 
na refleksję dotyczącą Twoich wyborów?

Popatrz na dziecko, które uczy się chodzić. Ile podejmuje prób, ile 
zalicza upadków zanim stanie na nogi i zacznie poruszać się do przo-
du. A nawet gdy już mu się to udaje wciąż jest narażone na upadki. Ba, 
również my dorośli czasem upadamy przez lód, krawężniki czy wystające 
korzenie w lesie. Możesz zatrzymać się na pytaniu: no to po co uczyć się 
chodzić? I zrezygnować. Albo popatrzeć inaczej, jak dziecko: „jak nauczę 
się chodzić, będę widział świat z innej perspektywy” Dlaczego dziecko 
wciąż podejmuje próby? Bo zaczyna widzieć, że świat z pozycji dwóch 
nóg wygląda inaczej, że daje mu to znacznie szybszą możliwość pozna-
wania go dalej. Czy to, co przeżywasz nie jest czasem pokazaniem Ci 
innej perspektywy?

Popatrz na swoje życie z perspektywy nieba. Tam jest Twój dom, tam 
czeka Tata. Ścieżki są różne, jedne proste, drugie kręte, trzecie z wybo-
jami, ale wciąż miej przed oczami cel, a będziesz wiedział jak iść dalej.

Redakcja 
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W dniach 13-15 września 
w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoli-
ny w Rzeszowie odbyły się, kolejne 
rekolekcje Diakonii Wyzwolenia 
Człowieka. Hasłem tego spotkania 
były słowa: „Zaczerpnij u źródła”. 
W katechezie wprowadzającej ks. 
Grzegorz Kot powiedział, że każ-
dy człowiek, który chce być blisko 
Boga, powinien czerpać z tego źró-
dła jakim jest Ewangelia. Ponieważ 
to Jezus nas umacnia i najlepiej mo-
tywuje do służby i pomocy drugie-
mu człowiekowi. 

W trakcie spotkań w grupach 
uczestnicy rekolekcji pracowali 
z 12 krokami Anonimowych Alko-
holików. Był to czas kiedy w małej 
wspólnocie, można było podzielić się 
swoim doświadczeniem codziennego 
życia. Nie zabrakło też ciekawych 
gości, były to panie Bernadeta 
Frysztak. Wicestarosta Powiatu rop-
czycko-sędziszowskiego i Marzena 
Jakubek, które przedstawiły uczest-
nikom rekolekcji, w jaki sposób or-
gany samorządowe działają na rzecz 
profilaktyki alkoholowej. I pomocy 
osobom uzależnionym, nie tylko od 
alkoholu. W trakcie spotkania wywią-
zała się interesująca dyskusja. 

Podczas rekolekcji miało też 
miejsce wiele indywidualnych spo-
tkań, rozmów. Był to piękny czas, 
który z pewnością każdemu z nas 
pozwolił zbliżyć się do Boga i dru-
giego człowieka. A także poznać sie-
bie głębiej.

Michał Piotrowski
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Od kiedy pracuje Pani 
w komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych?

W Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-

wych, która działa przy Radzie Miej-
skiej w  Sędziszowie Małopolskim 
pracuję od 1998 roku. Jestem człon-
kiem ośmioosobowej grupy, która 
zajmuje się wieloma zagadnieniami 
związanymi z  realizacją działań za-
pisanych w  ustawie o  wychowaniu 
w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu al-
koholizmowi.

W  skład komisji wchodzą: po-
licjant, pracownik, który zaj-

muje się wydawaniem zezwoleń dla 
przedsiębiorców na spożycie alkoho-
lu w gastronomii czy w ogóle przed-
siębiorców zajmujących się handlem 
detalicznym, pedagodzy z  różnych 
szkół, dyrektor szkoły, pan kierow-
nik Miejsko Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Dzięki temu mamy 

kompleksową wiedzę na temat sytu-
acji rodziny, w której mieszka osoba 
uzależniona. W 2017 roku na takich 
oficjalnych zgłoszonych osób mie-
liśmy 38 – w tym zarówno zgłosze-
nia sądowe, jak i te bezpośrednio od 
krewnych uzależnionego.

Wcześniej pracowałam jako 
nauczyciel w  Zespole Szkół 

Zawodowych, uczyłam języka 
polskiego i  wiedzy o  kulturze, by-
łam też radną.

Już wtedy często dyskutowaliśmy 
z  nauczycielami na temat tego 

czym są uzależnienia, mogliśmy ko-
rzystać z  programów profilaktycz-
nych, z  przedstawień teatralnych 
o  tematyce profilaktycznej, organi-
zowaliśmy konkursy. To wszystko 
wspomagało proces wychowawczy 
w  mojej szkole. Byłam też społecz-
nym kuratorem sądowym i  wśród 
swoich podopiecznych miałam rów-
nież osoby uzależnione od alkoholu. 

WYWIAD  
z Wicestarostą PoWiatu 
Ropczycko-SędziSzowSkiego 

P. BERNADETĄ 
F R Y S Z T A K
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Dlatego też chociaż obec-
nie pracuję na stanowisku 
wicestarosty powiatu (od 
5 lat) nie wyobrażałam 
sobie, że nie będę dalej 
działać w tej komisji. Tym 
bardziej, że odkąd komi-
sja musi współpracować 
z  poradnią dla osób uza-
leżnionych i  współuza-
leżnionych, która istnieje 
w  Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Ropczycach, a ja 
z  ramienia urzędu nadzo-
ruję tę placówkę – łatwiej 
mi również postrzegać 
pewne problemy z punktu 
widzenia samorządowca.

Jak wyglądają prace 
takiej komisji?

Spotkania odbywają się 
dwa razy w  miesiącu. 

Nie jest to tylko kwestia 
ustalenia naszego budże-
tu i działań, które musimy 
podejmować w  ramach 
wykonywania określo-
nych zadań wynikających 
z  ustawy o  wychowaniu 
w  trzeźwości i  przeciw-
działaniu alkoholizmo-
wi. Opiniujemy również 
pozwolenia i  wnioski 
o  wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alko-
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holowych. Dla przykładu powiem, 
że ta komisja w  2017 roku sporzą-
dziła 11 takich opinii dotyczących 
złożonych wniosków, na podstawie 
których wydano 26 zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
w sprzedaży detalicznej i 17 zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w gastronomii, ponadto 13 ta-
kich wniosków nie wymagało opinii 
komisji, bo były to zezwolenia jed-
norazowe. W  2018 roku mieliśmy 
więcej, bo 31 opinii dotyczących 
złożonych wniosków i 40 zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 
w sprzedaży detalicznej, 16 zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w gastronomii.

Kto wydaje pozwolenie i na 
jakiej podstawie?

Takie wnioski, po zasięgnięciu 
opinii komisji, akceptuje bur-

mistrz Sędziszowa Małopolskiego. 
My dokładnie sprawdzamy infor-
macje czy na dany lokal lub punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych 
są jakieś skargi, zastrzeżenia miesz-
kańców, bierzemy pod uwagę kwe-
stię odległości do takiego punktu 
od miejsca publicznego jakim jest 
szkoła czy miejsce kultu religijnego 
– kościół.

Spotkania, na których rozpatry-
wane są wnioski odbywają się 

w świetlicy socjoterapeutycznej Na-
dzieja. Tam je opiniujemy biorąc 
pod uwagę wszystkie wymienione 
wcześniej aspekty, jak również obo-
wiązujące limity.

Sprzedaż alkoholu rośnie, co wi-
dać po opłatach za korzystanie 

z  zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W  2017 roku było 
to 343867 zł 81 gr, a  rok później 
373264,68 zł. Minimalnie, ale jed-
nak wskazuje to na zwiększenie 
wpływów z zezwoleń.

Świetlica to miejsce spotkań, 
ale nie tylko…

Uważam, że działalność świetlicy 
socjoterapeutycznej jest bardzo 

ważna. Współpracuje ona z  zespo-
łem interdyscyplinarnym, który ist-
nieje w  naszej gminie. Przewodni-
czący ma swoje dyżury w Urzędzie 
Miejskim w Sędziszowie w miejscu 
dostępnym i  uczęszczanym przez 
mieszkańców. Mamy telefon zaufa-
nia, na który można dzwonić od 
poniedziałku do czwartku w  go-
dzinach od 15:00 do 18:00. Jest on 
zainstalowany w świetlicy, po to by 
był bezpośredni kontakt z osobami 
uzależnionymi i współuzależniony-
mi. Zresztą, jeżeli jest jakikolwiek 
problem w  rodzinie, świetlica so-
cjoterapeutyczna jest takim miej-
scem, gdzie można znaleźć fachową 
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pomoc. Odbywają się tam również 
spotkania AA i Al-Anon.
Jak wygląda procedura po 
zgłoszeniu osoby?

Jeżeli to współmałżonek kieruje 
zgłoszenie to najpierw przepro-

wadzamy z  nim wywiad, a  później 
zapraszamy osobę, która może być 
uzależniona. Nie zawsze uzależnio-
ny, sam stwierdza, że ma problem, 
dlatego mamy opracowany kwe-
stionariusz, na podstawie którego 
stwierdzamy, czy osoba jest uzależ-
niona czy nie. 

Kiedy potwierdzimy uzależnie-
nie, proponujemy formy lecze-

nia stacjonarne lub niestacjonarne, 

dostosowane do problemu i  wcze-
śniejszych doświadczeń danej oso-
by. Bo zdarza się na przykład, że 
ktoś już wcześniej próbował lecze-
nia w poradni i nie przyniosło ono 
pożądanych efektów i lepiej skiero-
wać go na terapię zamkniętą. Wtedy 
nawiązujemy kontakt z  odpowied-
nią placówką i ułatwiamy tę formę 
leczenia. 
Ile osób z własnej woli 
poprosiło o taką formę 
leczenia?

Bardzo mało, w  związku z  tym 
najczęściej staramy się nakłonić 

i  zachęcić do korzystania z  różnych 
form terapii. Pierwszą jest rozmo-
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wa z psychologiem. Proponujemy także 
spotkania w  AA czy Al-anon dla osób 
współuzależnionych.
A jeśli uzależniony nie chce 
poddać się terapii, czy można 
uzyskać nakaz sądu?

Wniosek o  przymusowe leczenie 
musi być wydany na podstawie 

dokumentów i  wywiadów środowi-
skowych wskazujących, że nadmierne 
spożywanie alkoholu przez dana osobę 
wpływa niekorzystnie, a nawet zagraża 
bezpieczeństwu lub zdrowiu otoczenia.

Jeśli widzimy, że osoba na przykład 
nie zgadza się na leczenie, ale znęca 

się nad rodziną w  sposób fizyczny lub 
psychiczny czy demoralizuje dzieci, 

my wykazujemy konieczność 
objęcia takim leczeniem w  to-
czących się sprawach w sądzie. 
Dla przykładu w zeszłym roku 
w sprawach 11 osób skierowano 
wnioski do Sądu Rejonowego 
w  Ropczycach celem wydania 
orzeczenia o  zobowiązaniu do 
podjęcia leczenia odwykowego.
Ważnym elementem 
Waszej pracy jest 
profilaktyka.

Tak, zrealizowano 56 pro-
gramów profilaktycznych 

dotyczących przeciwdziałaniu 
skutkom uzależnień, które były 
organizowane we wszystkich 
placówkach oświatowych.
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Celem rozpoznawania zagrożeń zwią-
zanych z uzależnieniami przeprowa-

dziliśmy wśród mieszkańców w gminie 
taką diagnozę społeczną, z której wnio-
ski zostały uwzględnione i wykorzystane 
przy planowaniu zamierzeń na kolejny 
rok 2019, żeby odpowiednio zmierzyć 
się z problemem nie tylko alkoholowym, 
ale również z  zagrożeniem związanym 
z dopalaczami w środowisku szkolnym.

Cieszę się z tego, że współpracujemy 
z  Caritasem, co roku wysyłamy 

dzieci na letni wypoczynek w  Mycz-
kowcach. W tym roku skorzystało z tego 
ponad 100 dzieci z naszej gminy.

W ramach działalności świetlicy so-
cjoterapeutycznej osoby współ-

uzależnione uczestniczyły w  warszta-
tach dla osób z  rodzin dysfunkcyjnych 
w Leżajsku i Dębowcu. 

Wspomagamy działalność klubów 
sportowych z terenu naszej gmi-

ny. Organizujemy też wolny czas dla 
dzieci. Nie wierzę takim stereotypo-
wym, że dziecko alkoholika też podąży 

tą samą drogą. Znam przypad-
ki, kiedy dzieci świetnie sobie 
radzą. Trzeba tylko odpowied-
nio je wspierać.

Co jest dla Pani ważne 
w tej pracy?

Ja nie przejmuję się statysty-
kami – nieważne, ile osób 

zgodnie z nimi wychodzi z na-
łogu, ważne by choć jednej oso-
bie pomóc.

Wiem, że ja muszę znaleźć 
czas dla takiej osoby, 

bo może jest to jedyny mo-
ment, gdzie uzależniony powie 
wszystko o  swoim życiu. Jeżeli 
ja będę nerwowo spoglądała na 
zegarek, bo muszę jakieś tam 
swoje sprawy prywatne zała-
twić, jeżeli po prostu tę osobę 
zignoruję, to ona już nie wróci 
i nie podzieli się swoimi proble-
mami. Dla każdego człowieka 
warto zawsze znaleźć czas. 

Anna Warchoł
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Dzięki zaproszeniu naszych 
przyjaciół mieliśmy przyjemność 
uczestniczyć w  tym ciekawym 
przedsięwzięciu. Przyjechać mogli 
wszyscy, którzy chcieli miło spę-
dzić czas. Warto było przybyć już 
w piątek. Rozpoczęliśmy Euchary-
stią w  intencji rodzin i małżeństw 
przeżywających różne trudności.

Po kolacji w klimat bieszczadzki 
wprowadziła nas Pani Magdalena 
Misiorowska z  Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych, która 
bardzo interesująco opowiedziała 
o  lasach bieszczadzkich, unikal-
nych roślinach i drapieżnych zwie-
rzętach zamieszkujących te tereny.

Wieczorna Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu prowadzona 
przez zespół „Światło Uwielbienia” 
upłynęła w  wyjątkowym klimacie 
wyciszenia i uwielbienia.

W  sobotę uczestnicy wesela 
mieli możliwość wysłuchać bar-
dzo wartościowych wykładów na 
temat: ,,Młodzi, trzeźwi i  wol-
ni – wyzwanie dla odważnych”– 
diecezjalnego moderatora KWC 

Trzeźwe weseleI I I
Ks. prałata Stanisława Czenczka 
z  Przemyśla, ,,Konfliktów czym 
są i  sposobie ich rozwiązywania 
w  małżeństwie i  rodzinie” – Ojca 
dr Wiesława Krupińskiego SJ oraz 
,,Mądrego wychowania dzieci jako 
ochronie przed uzależnieniami” 
– mgr Janiny Kościelny. W  tym 
czasie dzieci nasze miały zorgani-
zowane warsztaty plastyczne i mu-
zyczno-wokalne. 

Wieczorem odbyła się Uroczy-
sta Eucharystia, której przewod-
niczył Ks. bp. Edward Białogłow-
ski, z  odnowieniem przyrzeczeń 
małżeńskich. Wszystkie rodziny, 
a  było ich ponad 50, w  procesji 
podchodziły do ks. Biskupa po 
błogosławieństwo oraz otrzyma-
ły obrazek Matki Bożej Królowej 
Pięknej Miłości. 

Po Mszy krokiem poloneza 
udaliśmy się na wesele wesel – za-
bawę prowadzoną przez wodzire-
jów do białego rana. W czasie balu 
mogliśmy z przyjemnością wysłu-
chać koncertu zespołu ,,Światło 
Uwielbienia”.



Niedziela była 
czasem radosnego 
świętowania ro-
dzinnego – zwie-
dzanie Ogrodu 
Biblijnego, Parku 
Miniatur Sakral-
nych, spacer po 
zaporze solińskiej 
i rejs statkiem. 

Wspaniały czas 
spędzony w gronie 
rodzin ceniących 
wartości chrześci-
jańskie, nowe zna-
jomości a może na-
wet w  przyszłości 
przejaźnie z  ludź-
mi z  różnych rejo-
nów Polski. Szcze-
rze polecamy!

Anna i Artur
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FOTORELACJA
z  M y c z k o w i e c
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PAŹDZIERNIK 2019
2.10.2019 RZESZÓW

Konferencja „W sieci uzależnień 
behawioralnych”

18-20.10.2019r. CZARNA 
SĘDZISZOWSKA

Rekolekcje dla uzależnionych, 
Dom Rekolekcyjny Rodzin  

Diecezji Rzeszowskiej „KANA”  
w Czarnej Sędziszowskiej, 

rozpoczęcie 18.10, godz. 18:00, 
prowadzący: ks. Dariusz Mikrut

26.10.2019r. RZESZÓW 
Dzień Skupienia,  

Parafia św. Jadwigi Królowej przy 
ul Rejtana (Kościół Akademicki), 

godz.: 12:00 

LISTOPAD 2019
15-17.11.2019r. CZARNA 

SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla 

współuzależnionych,  
Dom Rekolekcyjny Rodzin  

Diecezji Rzeszowskiej „KANA” 
w Czarnej Sędziszowskiej, 

rozpoczęcie 15.11, godz. 18:00, 
prowadzący: ks. Grzegorz Kot

23.11.2019r. RZESZÓW 
Dzień Skupienia,  

Parafia św. Jadwigi Królowej przy 
ul Rejtana (Kościół Akademicki), 

godz.: 12:00 

TERMINARZ  
DUSZPASTERSTWA 

TRZEŹWOŚCI  
DIECEZJI  

RZESZOWSKIEJ
2019-2020 
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GRUDZIEŃ 2019
6-8.12.2019r. CZARNA 

SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych, 

Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji 
Rzeszowskiej „KANA”  

w Czarnej Sędziszowskiej, 
rozpoczęcie 6.08, godz. 18:00, 
prowadzący: ks. Marcin Duplaga

14.12.2019r. RZESZÓW 
Dzień Skupienia,  

Parafia św. Jadwigi Królowej przy 
ul Rejtana (Kościół Akademicki), 

godz.: 12:00 

STYCZEŃ 2020
17-19.01.2020r. CZARNA 

SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla 

współuzależnionych,  
Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji 

Rzeszowskiej „KANA”  
w Czarnej Sędziszowskiej, 

rozpoczęcie 17.01, godz. 18:00, 
prowadzący: ks. Grzegorz Kot

25.01.2020r. RZESZÓW 
Dzień Skupienia,  

Parafia św. Jadwigi Królowej przy 
ul Rejtana (Kościół Akademicki), 

godz.: 12:00 

LUTY 2020
14-16.02.2020r. CZARNA 

SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych, 

Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji 
Rzeszowskiej „KANA”  

w Czarnej Sędziszowskiej, 
rozpoczęcie 14.02, godz. 18:00, 

prowadzący: ks. Dariusz Mikrut

22.02.2020r. RZESZÓW 
Dzień Skupienia,  

Parafia św. Jadwigi Królowej przy 
ul Rejtana (Kościół Akademicki), 

godz.: 12:00 

MARZEC 2020
13-15.03.2020r. CZARNA 

SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla 

współuzależnionych,  
Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji 

Rzeszowskiej „KANA”  
w Czarnej Sędziszowskiej, 

rozpoczęcie 13.03, godz. 18:00, 
prowadzący: ks. Grzegorz Kot

28.03.2020r. RZESZÓW 
Dzień Skupienia,  

Parafia św. Jadwigi Królowej przy 
ul Rejtana (Kościół Akademicki), 

godz.: 12:00 



17

KWIECIEŃ 2020
17-19.04.2020r. CZARNA 

SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych, 

Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji 
Rzeszowskiej „KANA”  

w Czarnej Sędziszowskiej, 
rozpoczęcie 17.04, godz. 18:00, 
prowadzący: ks. Marcin Duplaga

25.04.2020r. RZESZÓW 
Dzień Skupienia,  

Parafia św. Jadwigi Królowej przy 
ul Rejtana (Kościół Akademicki), 

godz.: 12:00 

MAJ 2020
1.05.2020r. NIECHOBRZ 

XXXIV Pielgrzymka Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka 

do Sanktuarium Matki Bożej 
w Niechobrzu,  

godz. 11:00  
oraz IV Rzeszowski Bieg 

Trzeźwości im. ks. Franciszka 
Blachnickiego do Sanktuarium 

Matki Bożej w Niechobrzu  
www.biegtrzezwoscirzeszow.pl

Goście specjalni: ks Biskup 
Tadeusz Bronakowski,  

Jacek Pulikowski

15-17.05.2020r. CZARNA 
SĘDZISZOWSKA

Rekolekcje dla Diakonii KWC, 
rozpoczęcie 15.05, godz. 18:00, 

prowadzący: ks. Grzegorz Kot

30.05.2020r. RZESZÓW 
Dzień Skupienia,  

Parafia św. Jadwigi Królowej przy 
ul Rejtana (Kościół Akademicki), 

godz.: 12:00

CZERWIEC 2020
19-21.06.2020r. CZARNA 

SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych, 

Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji 
Rzeszowskiej „KANA”  

w Czarnej Sędziszowskiej, 
rozpoczęcie 19.06, godz. 18:00, 

prowadzący: ks. Dariusz Mikrut

27.06.2020r. DOBRZECHÓW
Dzień Trzeźwości i Radości,  
parafia św. Stanisława B.M.,  

godz. 10:30

ZAPISY  
na rekolekcje prowadzą 

Krystyna i Stanisław Drzał  
17 863 59 63
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Stanica Krucjaty 
Wyzwolenia 
Człowieka 

w Rzeszowie: 
W każdy  

2 czwartek miesiąca, 
od października do 
czerwca w kościele 

św. Jadwigi Królowej 
przy ul. Rejtana 

(Kościół Akademicki) 
w Rzeszowie 

spotkanie 
formacyjne Diakonii 

KWC dorosłych 
po Eucharystii 

o godzinie 18:00

W każdy  
3 czwartek miesiąca, 
od października do 
czerwca w kościele 

św. Jadwigi Królowej 
przy ul Rejtana 

(Kościół Akademicki) 
w Rzeszowie 

spotkanie 
formacyjne Diakonii 
KWC dla młodzieży 

po Eucharystii 
o godzinie 18:00

Założyciel Krucjaty 
ks.   Franciszek Blachnicki 
wierzył, że dobrowol-
na abstynencja, do-
browolny dar z  siebie 
może wyzwolić naród 
Polski z nałogu alkoholizmu, 
mówił: przez abstynencie niektó-
rych do trzeźwości wielu. 

Główną patronką KWC jest 
Niepokalana Matka Kościoła. 

Członkowie KWC zapatrzeni 
w Maryję i Jej życie pragną 

na Jej wzór bezintere-
sownie oddawać swoje 

życie przez bezinteresowną 
miłość. Maryja jest wzorem 

pełnego wyzwolenia. 

Drugim patronem KWC jest 
św. Stanisław Biskup i  męczen-
nik. To patron ładu społecz-
nego. KWC została powo-
łana w 900 rocznicę jego 
śmierci. Św. Stanisław jest 
wzorem odwagi w  dawaniu 
świadectwa wiary. Za prawdę 
nie wahał się oddać życia.

Kolejnym patronem tego dzieła 
jest św. Maksymilian Maria Kol-

be. Święty ten dał przykład 
bezinteresownej miłości, 
która potrafi oddać życie 

za swoich braci.

KRUCJATA  
WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

Deklarację zachowujemy dla siebie, zaś zgłoszenie 
należy odciąć i wysłać na adres:

Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Stanica Nr 1

ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem

lub do najbliższej Stanicy Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka celem dokonania wpisu do Księgi 

Czynów Wyzwolenia.

Pieczęć lokalnej Stanicy KWC
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W  Programie uwzględnione 
zostały działania: profilaktyczne 
i  edukacyjne, których celem jest 
uwrażliwienie społeczeństwa na 
występujące zjawisko przemocy, za-
dania dotyczące zarówno ochrony 
oraz wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie jak i mające na 
celu zwiększenie skuteczności od-
działywań wobec osób stosujących 
przemoc w  rodzinie. Odniesiono 
się również do szerszego kontekstu 
systemowego, przewidując działania 
adresowane do specjalistów i  insty-
tucji, zmierzające do tworzenia oraz 
doskonalenia spójnego i efektywne-
go systemu zapobiegania i  zwalcza-
nia przemocy w rodzinie. 

ROPS – Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Rzeszowie re-
alizuje w  imieniu Samorządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego szereg 
zadań między innym z zakresu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania nar-
komanii oraz przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie. 

Zadania w  zakresie przeciwdzia-
łania przemocy w  rodzinie ROPS 
w Rzeszowie – Oddział Profilaktyki 
Uzależnień i Przeciwdziałania Prze-
mocy realizuje – zgodnie z  Ustawą 
o Przeciwdziałaniu Przemocy w Ro-
dzinie – w  oparciu o  Wojewódzki 
Program Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. 

PRZECIWDZIAŁANIE 
PRZEMOCY W RODZINIE
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Wojewódzki Program Przeciw-
działania Przemocy w  Rodzinie na 
lata 2014 – 2020 zakłada dochodze-
nie do osiągnięcia celu głównego, 
którym jest zwiększenie skuteczno-
ści działań podejmowanych w  ob-
szarze przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie oraz zmniejszenie ska-
li tego zjawiska w  województwie 
podkarpackim. 

Program określa też cele szczegó-
łowe, którym przypisano odpowied-
nie zadania mające doprowadzić do 
realizacji przyjętych założeń.

Podobnie jak zadania związane 
z  profilaktyką uzależnień także za-
dania z  zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie realizowane są 
przez ROPS corocznie głownie przy 
współpracy z  organizacjami poza-

rządowymi i podmiotami kościelny-
mi oraz innymi podmiotami upraw-
nionymi wymienionymi w  ustawie 
o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Organizacje znają bowiem najle-
piej swoje środowisko i  występują-
ce w  nim problemy. Coraz częściej 
dostrzegają potrzebę podejmowania 
tego typu działań. 

Stąd też każdego roku, w  pierw-
szym kwartale ogłaszane są otwar-
te konkursy ofert, do którego może 
przystąpić każda organizacja poza-
rządowa, która prowadzi działalność 
statutowa w zakresie ochrony i pro-
mocji zdrowia i/lub przeciwdziałania 
patologiom społecznym. 

Najczęściej wybieranymi przez 
oferentów do realizacji zadaniami 
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są: promowanie działań służących 
wzmacnianiu więzi rodzinnych i po-
zytywnego rodzicielstwa oraz reali-
zacja programów profilaktycznych, 
uwrażliwiających na problem prze-
mocy w rodzinie. 

Obejmują one: rodziny dotknię-
te i  zagrożone przemocą domową, 
rodziny w  których występuje za-
chwianie więzi rodzinnych i proble-
my wychowawcze, rodzice chcący 
podnieść swoja świadomość by sku-
tecznie i z pełną odpowiedzialnością 
pomagać swoim dzieciom i  być dla 
nich wsparciem w  kryzysie, dzieci 
i  młodzież wychowująca się w  ro-
dzinach dysfunkcyjnych, z  różnymi 
obciążającymi kryzysami, rodzinach 
rozbitych, dotkniętych nałogami 
i doświadczających przemocy.

W  2018 roku na realizacje ww. 
zadań przeznaczono z budżetu woje-
wództwa Podkarpackiego 100 tys. zł 
(dofinansowaniem zostało objętych 
6 zadań publicznych, zadaniem ob-
jęto około 1084 osoby), natomiast 
w 2019 r. jest to kwota 94 930,00 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w  Rzeszowie każdego 
roku dysponuje również środkami 
finansowymi pochodzącymi z  do-
tacji celowej uzyskanej z  budżetu 
państwa z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie szkoleń dla osób reali-
zujących zadania związane z  prze-
ciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

w  województwie podkarpackim, 
w tym przedstawicieli:
– jednostek organizacyjnych pomo-

cy społecznej
– gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych
– Policji
– oświaty
– ochrony zdrowia
– sędziów, prokuratorów i  kurato-

rów sądowych
– służby więziennej
– innych podmiotów mogących być 

członkami zespołów interdyscy-
plinarnych / grup roboczych.
Szkolenia przeprowadzone są 

w  oparciu o  wytyczne Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Celem głównym jest zwiększenie po-
ziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących 
zadania z  zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w celu podnie-
sienia jakości i  dostępności świad-
czonych usług.

Integralną częścią systemu prze-
ciwdziałania przemocy w  rodzinie 
w  Województwie Podkarpackim są 
opracowane:
– „Ramowy program ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie” oraz
– „Ramowy program oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych wobec 
sprawców przemocy w  rodzinie”, 
będące osobnymi dokumentami, 
jednak spójnymi i  kompatybil-
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nymi z  „Wojewódzkim Progra-
mem Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014-2020” 
WW. dokumenty określają co 

może znajdować się w  programach 
zarówno dla osób stosujących prze-
moc w  rodzinie jak i  programie 
ochrony ofiar przemocy, pokazują 
jakie mogą być cele, i  na co należy 
zwrócić szczególną uwagę realizując 
tego typu programy. Ramy w niniej-
szych programach mogą stanowić 
podstawę, uniwersalną wskazówkę 
do opracowania i  realizacji progra-
mów powiatowych, uwzględniają-
cych lokalną specyfikę. 

Jako jeden z  przykładów zadań 
publicznych z  zakresu przeciwdzia-
łania przemocy w  rodzinie, którego 
realizację dofinansowano w  2018  r. 
można wskazać zadanie zrealizowa-
ne przez Fundację Pomocy Młodzie-
ży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTA-
NIE” z/s Łopuszka Mała – Oddział 
w  Rzeszowie Świetlica Profilaktycz-
no-Wychowawcza w  Rzeszowie, pt. 
„Mam prawo czuć się bezpiecznie”. 

W  ramach zadania zostały prze-
prowadzone m.in.:
– zajęcia socjoterapeutyczne zapo-

biegające agresji, 
– zajęcia profilaktyczne z wykorzy-

staniem bajek terapeutycznych 
dotyczących wyrażania trudnych 
emocji,

– zajęcia terapeutyczne Metodą 
Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne mające na celu popra-
wę komunikacji w zakresie „bez-
piecznego dotyku”,

– zajęcia profilaktyczne „Nie jestem 
bezbronny wobec przemocy” roz-
wijających umiejętność radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach,

– zajęcia profilaktyczne skierowa-
nych na zapobieganie agresji,

– zajęcia z dogoterapii zmniejszają-
cych lęk, zwiększających poczucie 
bezpieczeństwa, 

– zajęcia sportowe mające na celu 
odreagowanie trudnych emocji.
Grupą docelową były dzieci 

i  młodzież wychowująca się w  ro-
dzinach rozbitych, dotkniętych nało-
gami i  doświadczających przemocy, 
uczęszczających do Świetlicy Profi-
laktyczno-Wychowawczej oraz do 
Klubu Młodzieżowego w Rzeszowie 
(powiat rzeszowski), a  także dzieci 
i młodzież ze świetlicy w Radymnie, 
dzieci i  młodzież ze świetlicy Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Wietrzno „Wiatr” w  Wietrznie (po-
wiat krośnieński). Łącznie w  zada-
niu udział wzięło ok 96 uczestników. 

Monika Bernat – Zastępcą Dyrektora ROPSu 
Łukasz Kosiba –  

Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień 
i Przeciwdziałania Przemocy ROPS 

Sabina Paruch – Inspektor w Oddziale 
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
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NARKOMANIA 
W PRL  

- fakt czy mit
Obecnie większość społeczeństwa nie 

ma wątpliwości, że w Polsce powojennej, 
byli ludzie uzależnieni od środków odu-
rzających, leków, narkotyków. I że zjawi-
sko narkomanii w  naszym kraju, to nie 
jest wynalazek lat 80 i 90 XX wieku. Co 
jeszcze kilkanaście lat temu wcale nie było 
takie oczywiste. Taki stan świadomo-
ści społecznej, wynikał z  faktu, że przed 
1989 r. władze państwowe nie pozwalały, 
na szerokie publikacje na temat uzależ-
nień od substancji psychoaktywnych. Jeśli 
takie już się ukazywały, to przeważnie tyl-
ko w prasie specjalistycznej, skierowanej 
do wąskiego grona lekarzy, psychiatrów, 
terapeutów. Temat ten nie był poruszany 
w mediach elektronicznych, telewizji, ra-
dio. Wynikało to z ideologicznego podej-
ścia rządzącej krajem PZPR. O ile jeszcze 
wzrastającą liczbę ludzi uzależnionych od 
alkoholu, uzasadniano wiekowymi przy-
zwyczajeniami, czy też niemiecką oku-
pacją. O tyle narkomania w Polsce, kraju 
socjalistycznym, w którym młodzież ge-
neralnie jest szczęśliwa, nie mogła mieć 
miejsca. W  odróżnieniu od krajów za-
chodnich, gdzie jest anarchia, brak so-
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cjalistycznego ładu i z tego powodu mło-
dzież sięga po narkotyki. 

Chronologicznie do lat 90-tych wy-
różnić można trzy okresy w opisywanym 
zjawisku. Pierwszy to lata pięćdziesiąte 
i początek sześćdziesiątych, był to począt-
kowy etap, który można by nazwać „nar-
komanią apteczną”. Ponieważ zdecydowa-
na większość osób uzależnionych, byli to 
ludzie sięgający po leki przeciwbólowe. 
Będące pochodnymi morfiny, a także leki 
uspokajające. Jak wynika z  badań, sporą 
cześć uzależnionych w  tym czasie stano-
wiły ofiary błędów lekarskich. Ponieważ 
osobom z problemami psychologicznymi, 
zbyt często i w za dużych dawkach przepi-
sywano leki uspokajające i nasenne. 

Drugi okres to końcówka lat 60 kie-
dy w przestrzeni publicznej pojawiają się 
hipisi. W  Polsce ta subkultura stanowiła 
marginalny odsetek, mogło to być 3-4 tys. 
osób w skali kraju. Jednak to wraz z  ich 
pojawieniem wśród młodzieży zaczęły 
być popularne hasła: Wolności, tolerancji, 
także przyzwolenia na używanie narko-
tyków. Jednakże w  naszym kraju, w  od-
różnieniu od państw Europy Zachodniej 
czy Stanów Zjednoczonych, praktycznie 
nie było tych klasycznych narkotyków, 
jak haszysz, kokaina czy LSD. W związku 
z tym radzono sobie w inny sposób. Naj-
częściej do odurzania się stosowane były 
opary różnych klejów, rozpuszczalników, 
które bez problemu można było dostać, 
w  sklepie z  artykułami przemysłowymi. 
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Swoistym hitem tamtych czasów był 
płyn „Tri” służący do wywabiania 
plam z tkanin. Po kilku przypadkach 
zgonu po wypiciu tego preparatu, 
władze wycofały go z  powszechnej 
sprzedaży. Wraz z  początkiem lat 
70 –tych, władze państwowe zaczęły 
zauważać rosnącą liczbę osób uza-
leżnionych od leków i  innych sub-
stancji zmieniających świadomość. 
Podjęto więc pewne regulacje, mają-
ce za zadanie utrudnić powszechny 
dostęp do leków. W 1973 r. wprowa-
dzono tzw. żółte recepty będące dru-
kami ścisłego zarachowania, które 
w  znaczny sposób ograniczyły do-
stęp do leków uspokajających i prze-
ciwbólowych. Działania te wywołały 
po części zaplanowany efekt i utwier-
dziły elity rządzące w  przekonaniu, 
że problem został rozwiązany. 

Tymczasem na rok 1975 przypada 
początek trzeciego okresu, w którym 
zaczyna dominować śmiercionośny 
narkotyk, zwany „polską heroiną”. 
Uzyskiwany metodą destylacji wy-
waru ze słomy makowej. Uzyskiwany 
w ten sposób narkotyk, był substan-
cją bardzo zanieczyszczoną i  wy-
wołującą silne uzależnienie w  nie-
zwykle krótkim czasie. Dodatkowo 
produkowany w domowych warun-
kach, mógł mieć za każdym razem 
inne stężenie opiatów, co potęgowało 
możliwość przedawkowania. Osoby, 

które zaczynały brać „kompot” na 
ogół miały przed sobą dwa trzy lata 
życia, ponieważ jak przy każdym 
uzależnieniu, organizm szybko się 
przyzwyczajał i potrzeba było coraz 
większych ilości, aby uzyskać efekt 
„haju”. Co bardzo często prowadziło 
do przedawkowania i śmierci.

W ciągu kilku lat bardzo wzrosła 
liczba osób uzależnionych, od wszel-
kich substancji uzyskiwanych że sło-
my makowej. Na problem ten zwra-
cali uwagę psychiatrzy i  terapeuci 
zajmujący się uzależnieniami, jednak 
państwo w dalszym ciągu uważało, że 
narkomanii jako zjawiska masowego 
w Polsce nie ma. Dlatego też ludzi ci, 
jak Marek Kotański, który w 1978 r. 
założył pierwszy w  kraju ośrodek 
dla uzależnionych od narkotyków. 
Działali bez pomocy państwa.

Sytuacja zmieniła się w  połowie 
dekady, kiedy w styczniu 1985 r. sejm 
uchwalił pierwszą w  Polsce usta-
wę o  przeciwdziałaniu narkomanii. 
Ustawa ta regulowała warunki upra-
wy maku. Przy Radzie Ministrów 
powołano Komisję do Spraw Zapo-
biegania Narkomanii. Zapewniono 
także leczenie osób uzależnionych 
w placówkach MZiOS.

Mimo podjętych działań liczba 
osób zażywających narkotyki i  od 
nich uzależniona ciągle rosła aż do 
końca lat 90- tych. 

Michał Piotrowski
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nastu Kroków, gdzie depresja 
traktowana jest jako nawyko-
we poddawanie się destruk-
cyjnym myślom, a  proces 
zdrowienia przebiega podob-
nie jak wychodzenie z  uza-
leżnienia. Autorka przedsta-
wia też terapie profesjonalne 
– farmakoterapia wspierana 
psychoterapią, to domena le-
karzy psychiatrów.

W  książce znalazłam dwa 
ciekawe spostrzeżenia. Ewa 
Woydyłło zauważyła, że na 
depresję rzadko zapadają za-
konnicy. Ciekawe – co umieją 
zakonnicy? Czy można me-
todę zapożyczyć? Oto, co jest 
według autorki w tym środo-
wisku najcenniejsze: wiara 
w Boga albo jak mówią AA – 

Na temat depresji napisano wiele ksią-
żek, ale ja wybrałam tytuł „Bo jesteś czło-
wiekiem. Żyć z depresją, ale nie w depre-
sji” Ewy Woydyłło. Autorka jest znanym 
psychologiem, psychoterapeutką, zajmu-
je się m.in. leczeniem uzależnień. Zapo-
czątkowała w Polsce leczenie osób uzależ-
nionych wg modelu Minnesota, opartego 
na filozofii Anonimowych Alkoholików. 
Jest autorką poczytnych książek o tym jak 
żyć lepiej, bardziej świadomie, pokonując 
niszczące nałogi.

Ta książka jest poradnikiem optymi-
stycznym. Z depresji można wyzdrowieć 
– takie jest jej przesłanie. Lektura prze-
prowadza nas na jasną stronę życia.

Ewa Woydyłło opisuje sposoby nie-
medyczne wychodzenia z  depresji (gru-
pa wsparcia – spotkanie innych ludzi 
z  podobnym problemem, poczucie siły 
płynącej ze wspólnoty).Wskazuje na to 
jak pomocny może być Program Dwu-

Żyć 
z depresją,

ale nie
w depresji
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Siłę większą od nas samych. Pozosta-
jąc w świecie AA – zacytuję Modlitwę 
o Pogodę Ducha: 

„Boże, użycz mi  
pogody ducha –  

abym godził się z tym,  
czego nie mogę zmienić;  

odwagi –  
abym zmienił to,  
co mogę zmienić;  

i mądrości,  
abym odróżnił jedno  

od drugiego”.
E. Woydyłlo upatruje w  tym in-

strukcji zdrowia psychicznego. Moż-
na inaczej powiedzieć: „Bądź wola 
Twoja”. Kto potrafi powierzyć swój los 
Sile Wyższej (mówiąc słowami AA) 
ten dozna ulgi. Nie zwalnia to jednak 
nikogo z pracy nad sobą. A oto dru-
gie ciekawe spostrzeżenie: depresję 
może wywołać porzucenie alkoholo-
wego stylu życia, pojawia się wówczas 
żal po stracie alkoholu. Zaprzestanie 
picia to zaledwie początek drogi. Bez 
rozwoju osobistego, alkoholik jest 
tylko „suchy”. Trudna i  piękna dro-
ga rozpoczęta, ale wymaga ciągłego 
starania. Takie książki wspomaga-
ją te starania, dodają wiary w  siebie, 
wskazują źródło siły. Autorka publi-
kacji ma doświadczenie psychologa 
i życiową mądrość. Polecam tę książ-
kę oraz inne przez nią napisane.

Agnieszka Trojanowska



głębiała. Wpadłam w taki lęk, że przez tydzień nie 
wychodziłam z pokoju, wymiotowałam i zmaga-
łam się z innymi dolegliwościami. Końcowy etap 
tego stanu to całkowite wyczerpanie, niemoc po-
dźwignięcia się z łóżka. Do tego dochodził jesz-
cze ból psychiczny tak silny, że aby go nie czuć 
chciałam przestać żyć. Gdyby nie lęk prze karą 
Bożą – strachem co będzie, kiedy przed Nim sta-
nę – zwyciężyłoby pragnienie, żeby mnie potrącił 
jakiś samochód.

Dopóki chciałam poradzić sobie z tym sama, 
licząc na własne siły, mimo podejmowanych 
przeze mnie wysiłków i wszelkich starań, co jakiś 
czas wracałam do tego samego. W końcu trafi-
łam na lekarza, który postawił diagnozę: „Depre-
sja dwubiegunowa, ciężki przypadek. Spróbuję tak 
dobrać leki, żeby pani ulżyć”.

Na drodze mojego życia stanęła pewna oso-
ba, która zaproponowała mi modlitwę nowen-
ną do Krwi Pana Jezusa przez wstawiennictwo 
Najświętszej Marii Panny. Nowenna trwa 9 dni, 
a  ja zaczęłam modlić się codziennie tą modli-
twą. Moje uzdrowienie było rozciągnięte w cza-
sie i miało swoje etapy. Długo można by o tym 
mówić, ale najważniejsze jest to, że uchwyciła 
się Maryi. Uwierzyłam słowom jakie Pan Jezus 
skierował do włoskiej mistyczki Marii Valtor-
ta: „Wszystko o co się prosi w Imię Mojej Matki, 
daję w imię Mojej Matki”. I ja tak postępowałam. 
Wszystko jej mówiłam i wołałam. Natrafiłam na 
słowa pieśni „W moim sercu wyrósł krzyż”, której 
refren zaczęłam śpiewać całym sercem non stop:

„Maryjo weź mnie za rękę 
Poprowadź pod Twego Syna, 
Przyciśnij mnie do drewna, 

Niech spłynie Krew i mnie oczyści.”

Chciałam dać świadec-
two o  tym co znaczy ZA-
UFAĆ MARYI. Odkąd za-
ufałam Maryi w moim życiu 
zaczęły dziać się cuda.

Od lat chorowałam na 
depresję, ukrywałam to, jak 
się dało. Wstydziłam się 
tego, czułam się jak trędo-
wata. Nie umiałam pogo-
dzić się z  tym, często zasta-
nawiałam się, dlaczego mnie 
to spotkało. Ktoś powiedział 
mi, że Pan Bóg nie otwiera 
nam książki i  nie pyta jaką 
chorobę chcemy sobie wy-
brać. Jeździłam do różnych 
lekarzy, psychiatrów, a  cho-
roba coraz bardziej się po-

Św
ia
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Często śpiewałam z  głową opartą 
o ścianę, klęcząc w pokoju pod moim 
krzyżem i wyobrażając sobie, że tak jest 
– Mama pomaga mi przytulić się do 
drzewa krzyża i Krew Jezusa autentycz-
nie mnie obmywa. 

I  Najświętsza Matka wyprosiła mi 
łaskę wiary i przemianę serca. Stało się 
to przy którymś z kolejnych nawrotów 
mojej choroby. Mój spowiednik wysłał 
mnie pod krzyż, bym zapytała Jezusa, 
co chce mi powiedzieć. Z bólem serca 
uklękłam i  spojrzałam na Jezusa, ale 
wiedziałam, że nic mi nie powie, bo 
nie jestem ani świętą, ani godną, by Go 
usłyszeć. I  wtedy z  całym tym bólem 
skierowałam wzrok na figurę Matki 
Bożej, która była wyżej ponad krzyżem. 
Zaczęłam się Jej skarżyć na to wszystko, 
co mnie spotkało i że kapłan kazał mi 
usłyszeć słowa Jej Syna, a przecież wie, 
że święta nie jestem. I stało się coś, co 
było przełomem w  moim życiu. Klę-
cząc i wznosząc do Mamy serce pełne 
bólu i  błagania, kieruję swe oczy na 
krzyż, a  w  duszy słyszę słowa: „Patrz 
na Mnie, patrz na Mnie” i tak ciągle te 
same słowa. I patrzyłam i tymi słowa-
mi zaczęłam się modlić. Zobaczyłam 
jakby żywego Pana Jezusa i usłyszałam:  
„Ja naprawdę umarłem za ciebie, po-
patrz to są Moje rany – prawdziwe”. 
Dalej pojawił się obraz Jego duszy. I już 
nie na krzyżu, ale ciągle z otwartymi ra-
mionami wyciągniętymi do mnie woła 
mnie i zaprasza, bym przyszła. Wyraź-

nie usłyszałam: „Chodź!”. Stał jak Tato, 
który uczy chodzić dziecko – mnie. 
Wyciągał ręce i  patrzył, jak stawiam 
krok za krokiem, a On ciągle z otwar-
tymi ramionami gotowy, aby mnie zła-
pać, by nie pozwolić mi upaść. 

Uwierzyłam, że jestem kochana, 
że On – Bóg jest moim Tatą i  kocha 
mnie i  że ja też mogę go kochać. On 
pragnie mojej miłości. Zrozumiałam, 
że pragnie miłości każdego z nas. Za-
wierzyłam się Maryi i oddałam się jej 
obiecując, że wszędzie, gdzie się tylko 
da będę mówić o Jej miłości do każde-
go z nas. I staram się tę ufność i miłość 
przelewać w serca dzieci należących do 
Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. 

Cierpienie i krzyż w moim życiu nie 
zniknęły. O  nie. Ale teraz nie jestem 
sama, są ze mną Mama i Jezus. I wszyst-
ko ma nowy wymiar i sens. Gdy dotyka 
mnie ból jest on lżejszy, bo niesiemy go 
razem i jest Jemu miły. Kiedy nie spusz-
czam oczu z Jezusa wszelkie trudności 
pokonuję, idę po nich jak Piotr po wo-
dzie, gdy słuchał Jezusowego „Chodź!”.

Tak jak Maryja zwyciężyła w moim 
życiu, tak pragnie zwyciężać wszę-
dzie tam, gdzie panuje ból, smutek, 
cierpienie, a  szczególnie gdzie rozlał 
się grzech. W  twoim sercu i  życiu też 
chce być ci Matką. Do s. Łucji Maryja 
mówiła: „Jezus chce bym była bardziej 
znana i miłowana. W Moim Niepoka-
lanym Sercu Jezus przygotował ratunek 
dla świata”.

Bożena
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Myśląc o  Jadwidze – Świętej 
Jadwidze Królowej – kojarzymy 
ją zazwyczaj jako tę, która spra-
wowała władzę, fundowała wiele 
kościołów oraz uniwersytetów, 
wspierała rozwój wiary oraz 
nauki. I  to wszystko oraz wiele 
więcej to prawda – życie Jadwigi 
obfitowało w piękne owoce. Wy-
kazywała się dużą mądrością, 
w sprawach ważnych była aser-
tywna, nieustępliwa, wymagają-
ca, miała w sobie dużo empatii 
i  dostrzegała drugiego człowie-
ka – z  jego biedą, potrzebami 
– służyła innym i domagała się 
godnego traktowania każdego 
człowieka. Rezygnowała z  wła-
snego szczęścia dla dobra swo-
jego powołania – dla dobra pań-
stwa, którym przyszło jej władać 
– jak chociażby w  przypadku 
małżeństwa, którego nie zawar-
ła z Wilhelmem, w którym była 
zakochana i który od dziecka był 
jej bliski, lecz z Władysławem Ja-
giełłą. Można przeczytać o wielu 
historiach, w których dostrzeże-
my, że rezygnowała z siebie dla 
dobra innych. A w tym wszyst-
kim towarzyszyła jej bliska rela-
cja z Chrystusem, o którą dbała 
i myślę, że właśnie dlatego, dzię-
ki Niemu, potrafiła dokonywać 
tak wielkich w  naszych oczach 
rzeczy. Ale kiedy tak na nią 
spojrzymy, może nam się wy-
dawać nieco daleka, trochę nie 
pasująca do naszych takich zwy-

Panie Jezu Chryste,
Ty przez Świętą Jadwigę 

uczysz nas
patrzeć oczyma wiary

i czynić zgodnie z tym,  
co nam objawiasz.

Za jej wstawiennictwem  
obdarzaj nas łaską 

swojej bliskości
i uległego przyjmowania 

Twojej woli.
Przez Chrystusa,  

Pana naszego. Amen.
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czajnych żyć, w których doświadcza-
my tego, że nam nie wychodzi, że to 
nasze życie jest nie takie jak powinno 
być. Wtedy możemy dojść do wnio-
sku, że święci, to tacy herosi – nad-
zwyczajni ludzie – którzy przychodzą 
na świat raz na jakiś czas i robią w ży-
ciu jakieś nadzwyczajne rzeczy, no bo 
przecież rodzą się z nadzwyczajnymi 
mocami.

Kiedy Jadwiga przyszła na świat, 
zamiast radości towarzyszyło temu 
wydarzeniu rozczarowanie. Jej ojciec 
– Ludwik Andegaweński – pragnąć 
mieć syna, który byłby przedłużeniem 
dynastii. Przez wiele lat razem ze swo-
ją żoną Elżbietą nie mogli w  ogóle 
doczekać się potomstwa. Równo sie-
demnaście lat po ślubie, a więc w lip-
cu 1370 r., władczyni urodziła zdrową 
córeczkę – Katarzynę. Choć nie był to 
upragniony syn, Ludwik oczekiwał, 
że skoro doczekał się jednego dziecka, 
doczeka się i  syna. I  tak rok później 
na świat przyszła kolejna córka – Ma-
ria. Kiedy dwa lata później Elżbieta 
ponownie zaszła w ciążę, Ludwik żył 
silną wiarą w  to, że uda mu się wy-
modlić narodziny syna. Zwłaszcza, że 
wydawało mu się, że to już dla niego 

ostatnia szansa, ponieważ jego ciało 
opanowywała choroba. Nawet przy-
gotowywał wszystko tak, aby przeko-
nać poddanych do natychmiastowego 
przyjęcia, że nowonarodzony syn Lu-
dwika to jednocześnie ich nowy król. 

I  właśnie wtedy, kiedy wszystko 
było przygotowywane, wypracowy-
wane na przyjście na świat wyczeki-
wanego męskiego potomka – urodzi-
ła się Jadwiga.

Dziewczynka, która zawiodła 
oczekiwania swoich rodziców oraz 
ich poddanych. Z  którą – jako, że 
była trzecią córką – nikt nie wiązał 
żadnych nadziei, że w  przyszłości 
osiągnie cokolwiek godnego uwagi. 
Której daty narodzin nikt nie uznał 
za warte odnotowania.

Jeśli zaciekawiło Cię jej życie, to 
chciałabym zachęcić Cię głębszego 
prześledzenia jej historii, tak krótko 
i pobieżnie zarysowanej w tym arty-
kule. Czytając życiorysy czy żywoty 
świętych, próbujmy spojrzeć na nich, 
jak na zwykłych – często biednych 
i poranionych – ludzi, którzy stają się 
święci przez to, że otwierają się na to, 
co Bóg chce im dać i są gotowi by to 
On prowadził ich życie.

Ewa Rejman



Modlitwa przez wstawiennictwo  
św Jadwigi…

Święta Jadwigo królowo,  
orędowniczko ludu Bożego, 
niech twoje ofiarne życie,  

pełne miłosierdzia i głębokiej wiary, 
będzie dla nas zachętą  

do ochotnego znoszenia trudów życia 
codziennego i szukania Boga w bliźnich. 

Ty byłaś dla swojego ludu matką  
i nauczycielką wiary. 

Uproś nam u Boga ofiarną miłość,
abyśmy za twoim przykładem przeszli 

przez życie dobrze czyniąc, 
a nauczając bliźnich wiary, 
przyczyniali się do wzrostu
Królestwa Bożego na ziemi. 

Amen
„Współsfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.”


