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To, co istotne
To były początki naszej działalności, jak trafiła do nas pewna pani. Przyszła sąsiadka
tej pani i mówi: „Mieszkam obok rodziny, gdzie młode małżeństwo mieszka z trójką
małych dzieci.  Jej  mąż zmarł  –  ona nie  pracowała,  on był  inżynierem”.  Tak się
złożyło,  że  ja  trochę znałam tego pana,  bo  on  pracował  w zakładzie  WSK.  Był
inżynierem i dużo wniosków racjonalizatorskich składał. Później przeniósł się gdzieś
do biura projektów w Lublinie. Ta pani po śmierci męża załamała się. Wybrałyśmy się
do niej z koleżanką, która ze mną miała dyżury w Komitecie. Rzeczywiście była w
dołku.  Chcieliśmy,  żeby  ona przyszła  do  nas  porozmawiać,  powiedziała,  co  jej
potrzeba.  I  pomału,  pomału  wciągnęłyśmy  ją.  Później  dzięki  swojej  pracy  w
stowarzyszeniu i naszej pomocy odżyła. Była bardzo pomocna, bo okazało się, że
ona wspaniale piecze. Zrobiliśmy trzy udane bale charytatywne, w czasie których były
aukcje tortów upieczonych przez tę panią.  Jej  dzieci  braliśmy ciągle na kolonie,
obozy. Jej syn się ożenił, córka wyszła za mąż, mają swoje dzieci – ale ona odnalazła
się i to dla nas jest istotne.
Po 1989 roku przez dwa, trzy, cztery lata to jeszcze jakoś było. Później ceny rosły,
płace nie rosły – Świdnik zaczął biednieć. Obecnie młodzi nie mają pracy, bezrobocie
rośnie,  ubożeje przez to społeczeństwo. Praca jest  istotna,  wtedy jest  sens.  Na
początku  ludzie  przychodzili  z  różnymi  sprawami.  Nie  mieli  na  lekarstwa,  mieli
problemy z alkoholem, z wychowaniem dzieci.  Teraz czasem udaje nam się,  że
pośredniczymy gdzieś w znalezieniu pracy, oferujemy komuś opiekę nad dzieckiem.
Obecnie  przekrój  osób  potrzebujących  pomocy  jest  zupełnie  inny:  bezrobotni,
samotne matki wychowujące dzieci, osoby starsze.
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