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inwestować w nich, prowadzić,
troszczyćsię iniezabieraćmiejsca
PanuBogu.Onchcetroszczyćsięo
to, czym się zajmujesz i nie chce,
abyś cokolwiek dla Niego robił
wbrewJegosłowu.Niemożnaocze-
kiwać Bożego błogosławieństwa,
postępując wbrew Jego słowu. To
OnbudujeKościół!ToOn jest jego
właścicielemizałożycielem,myzaś
sługami!Standardwydajesięprosty
ioczywisty,niestetytylkowtedy,gdy
przekazywanyjestspozapulpitu,bo
wżyciu…

A zatem, drogi liderze, nim pój-
dziesznakolejnespotkanie,pamię-
taj, że przede wszystkim kochać
masz żonę, a Kościołowi służyć.
Choć jedno nie wyklucza drugiego
to takie priorytety powinniśmy za-
chować.Dbajoswojążonę,boina-
czej będzie pierwszą zniechęconą
osobąw„twoim”Kościele.Patrzna
Oblubieńca,którynietylkozachwy-
ciłsięoblubienicą,alezrobiłdlaniej
wszystko,abysięzniąspotkaćiza-
siąść w wieczności! Liderzy, niech
waszetelefonysłużądoodwoływa-

niaspotkań,aniekrzywdzeniauko-
chanych!

Jeślichceszdowiedziećsięwię-
cejotym,jaknajbardziejzajęcilide-
rzyradząsobiezróżnymiproblema-
mi,przyjedźnakonferencję:Wrocław
19-20listopada2010lubWarszawa,
3-4 grudnia 2010.Więcej szczegó-
łównawww.instytutprzywodztwa.eu
lubwww.willow.com.pl

Dr PIOTR GĄSIOROWSKI
Pastor Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego 

w Krakowie
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Wszyscy wiedzieli, ze idzie duża woda. Z za-
partym tchem śledziliśmy doniesienia tele-
wizyjne o podtopieniach na południu kraju,

awszczególnościosytuacjinaWiśle.GdywKrakowie
stałosięniebezpiecznie,wiedziałem,żewSandomierzu
będziewielkawoda.Niktjednakniespodziewałsię,że
naszewały okażą się za słabe.Większośćmieszkań-
cówżyłanadzieją, że falaprzyjdzie iodejdzie, tak jak
zdarzałosięcoroku.Kiedysłużbyogłaszałyewakuację,
niewielu chciało opuszczać swoje domy imieszkania.
Przede wszystkim dlatego, że ludzie nie wierzyli, że
nastąpizalanie.

Nad ranem 19majawodawdarła sięmiędzywały
rzeki Wisły i rzeki Trześniówki, zalewając wieś Koć-
mierzów, prawobrzeżny Sandomierz (niezalany pozo-
stałjedynieterenHutySzkła)orazdzielniceTarnobrzega:
Wielowieś,SieleciDzików.ZatelefonowałemdoLeszka
Szuby,abydowiedziećsięcouniego.Okazałosię,że
ewakuowalisięwnocy,zdążyliwywieźćbiuro imaga-
zyn Ligi Biblijnej oraz trochę swojego dobytku. Woda
zalałaichdomdostrychu.ZadzwoniłemrównieżdoAdy
Piskorskiej z naszego Zboru, aby dowiedzieć się, jak
jestwSokolnikach.Tambyłojeszczesucho.

Niemogącusiedziećwdomu,udałemsięnaBramę
Opatowską,abyzobaczyćzgórytorozlewisko.Trudno
było uwierzyć w to, co rozpościerało się przedmoimi
oczyma.Wisła,Trześniówka iŁęgdosłowniewylewały
sięzeswoichkoryt.JeszczerazpołączyłemsięzAdą,
prosząc, aby bezzwłocznie zabrała dzieci i opuściła
dom,który–jaksięokazało–zostałzalanyjakieśtrzy
godziny później. Do wieczora zalane zostały wsie:
Trześń,Sokolniki,ZalesieorazcześćmiastaGorzyce.
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Wieczoremspotkaliśmysięnamodlitwieidługoroz-
mawialiśmy o bieżących wydarzeniach. Zdecydowali-
śmy,żewtejsytuacjimusimywłączyćsięwakcjępo-
mocyposzkodowanym.ByliśmywdzięczniBogu,żeje-
steśmy bezpieczni, ale ogromna rzesza ludzi pozos- 
tałabezdachunadgłową.Służbypubliczneprowadziły
akcję ratunkową,umieszczającpowodzianwszkołach
i internatach. Niektórzy schronili się u rodzin i znajo-
mych w lewobrzeżnej części miasta. Mnóstwo ludzi
opuściło swoje domostwaw ostatniej chwili, praktycz-
nie nie zabierając niczego, uciekając w tym, co mieli
nasobie.

Wpierwszychdwóchdniachpanowałchaosorgani-
zacyjny.ZgłosiłemsiędoSztabuKryzysowego izade-
klarowałem gotowość przyjęcia poszkodowanych do
naszejkaplicy.Gdyokazałosię,żenajbardziejpotrzeb-
nyjestkierowcazdostawczymsamochodem,wyjąłem
tylne fotele z mojego FiataMultipli i przez cały dzień
z przedstawicielem Urzędu Miasta rozwoziliśmy żyw-
nośćiwodędlapowodzian.Wyczuwałosięstresiprzy-
gnębienie. Cały Sandomierz był bardzo smutny.
Praktyczniekażdymiałkogośzrodzinyczyznajomych
poprawejstronieWisły.

Tymczasem Dominik Piskorski oraz Robert
Kwietniewskinapożyczonejprywatnej łodzimotorowej
byliwSokolnikachiprzezkilkagodzinpomagaliwewa-
kuacji ludzi z zalanych domów. Tę akcję powtórzyli
później jeszczeraz.Dominikoglądałswójdom,zalany
dowysokości3metrów.

Następnegodniawymontowałemsiedzeniaznasze-
gozborowegobusa iprzezdwadniwoziłemżywność
dla ludzi i zwierząt,ogromne ilościwodypitnej, środki
czystości,świeceizapałki,workidoumacnianiawałów,
kołdryikoceorazgorąceposiłkidlażołnierzyiwolonta-
riuszy,walczącychoutrzymanieHutySzkła.

Wtymczasiesiostry ibraciazezboruorganizowa- 
li zbiórkę odzieży, zakupili bardzo poszukiwaną bieli- 
znę, pomogli rodzinie Piskorskich w przeprowadzce
do mieszkania zastępczego, zajęli się dwiema rodzi-
nami,którepoprosiłyoprzyjęcie ichnanoclegdona-
szejkaplicy.

Jużwsobotęwieczoremdało sięwyraźnieodczuć
poprawę organizacji. Z przybyciem dodatkowych stra-
żaków,wolontariuszyiwielkichpompzzaprzyjaźnione-
go Emendingen akcja ratunkowa nabrała tempa.
Śmigłowceprzewoziływielkieworkizpiaskiemdowy-
rwywwiślanymwale.Rzekawciążbyłabardzogroźna.
Wodaopadałabardzopowoli.Padało,awałypodsiąka-
ływwielumiejscach.

Odebrałemmnóstwotelefonówie-mailizesłowami
otuchyigotowościąpomocy.Doakcjipomocyposzko-
dowanym włączyło się wiele zborów oraz wierzący
zkrajuizzagranicy.Zbieramypieniądzeirzeczy,które
będąprzydatnewusuwaniuskutkówpowodzi.Wszyscy
wSandomierzuczekająażwodaopadnieibędziemoż-
naprzystąpićdoodbudowy.Potrzebysąwielkieibędzie
dużopracy.Zadbamyprzedewszystkimodomowników
wiary,orodzinynaszychzborowników,alechcemyteż
dotrzećzpraktycznąpomocądokażdegopotrzebujące-
go. Wysłaliśmy trzy zespoły, wyposażone w wysoko-
wydajne pompy, które od dwóch dni nieodpłatnie wy-
pompowywująwodęzpiwnic.

Dziękujemyzapamięćimodlitwy.Terazszczególnie
potrzebujemy Bożej mądrości i wytrwałości. I wiado-
mośćzostatniejchwili:Mamynawrótpowodzi...

ADAM BYRA
Pastor Społeczności Chrześcijańskiej w Sandomierzu 

3 czerwca 2010 
kontakt: byra@chs.pl. tel. 608 611 050
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