Sprawozdanie Marcina Zieniuka
W pierwszym tygodniu pobytu w Polsce w ramach szkolenia zorganizowanego przez fundacje Barka
przebywalismy w kilku domach socjalnych.
W pierwszym rzedzie poznalismy Wspolnote w Chudobczycach, gdzie znajduje sie gospodarstwo
ekologiczne z hodowla koz i krolikow. Tu dziala rowniez stowarzyszenie 'Swit' .
Poznalismy emigrantow, ktorzy stracili prace za granicami kraju, co spowodowalo powazne
problemy w ich zyciu. Najdotkliwszymi i najczestszymi byly bezdomnosc i uzaleznienie od alkoholu.
I tak np. poznalismy Andrzeja, ktory przebywal w Dublinie. Mieszkal tam na tzw. sklotach i byl
uzalezniony od alkoholu. Teraz, po powrocie do Polski, jest tak zwanym liderem w Chudobczycach.
Zajmuje sie wlasna produkcja koziego sera, ktorego odbiorcami sa poznanskie rynki. Oprocz tego
probuje tez zorganizowac powstanie makaroniarni.
Dla mieszkancow Wspolnoty organizowane sa regularnie rozne kursy , szkolenia czy warsztaty.
Wiedze zdobyta w ten sposob wykorzystuje sie w codziennej pracy, wynagradzanej tzn. zasilkami
integracyjnymi. Ciekawym pomysleml jest powiazanie lokalnej spolecznosci Chudobczyc z ludzmi ze
stowarzyszenia 'Swit' .
Bardzo waznym aspektem w dzialalnosci Wspolnoty jest nauka budowania relacji z drugim
czlowiekiem. Mieszkancy Wspolnoty podczas wczesniejszego pobytu za granicami kraju byli na ogol
bezdomni, pozbawieni pracy, czesto uzaleznieni od alkoholu, narkotykow, zyjacy z dnia na dzien w
'oderwaniu od rzeczywistosci', bez nadziei na " lepsze" na obczyznie, zalamani brakiem perspektyw
w razie powrotu do kraju i strachem ujawnienia swej "przegranej'. Ogromnego wysilku i odwagi
wymagalo wiec podjecie decyzji o powrocie do Polski i rozpoczecie "nowego zycia", polaczonego z
codziennymi obowiazkami, regularnoscia trybu zycia, zdyscyplinowaniem i czesto dlugotrwala terapia
i w calkowitej abstynencji
We Wspolnocie obowiazuje prawo rownosci; wszyscy mowia sobie po imieniu, pracuja, dziela
rowniez inne obowiazki. Wspolne posilki, rozmowy, podtrzymywanie nawzajem na duchu, wspieranie
sie stwarza we Wspolnocie klimat bliskosci tak bardzo sprzyjajacy powrotowi do nowego zycia.
Rowniez w pierwszym tygodniu naszego pobytu w Polsce poznalismy p. Jerzego Mankowskiego,
ktory zamieszkuje w Brodnicy i pelni funkcje t prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Ziemianow.
Jest on bardzo zaangazowany w otwarciu Centrum integracji Spolecznej w Afryce. W ubieglym roku
tego rodzaju Centrum powstao juz np.w Kenii.
Poznalismy tez pierwszy dom Barki we Wladyslawowie, ktorego mieszkancy sa w roznym wieku.
Zawarlismy znajomosc z mlodymi chlopcami - Marcinem i Grzeskiem, ktorzy po nieudanym pobycie
w Holandii zdecydowali sie wrocic do Polski. Teraz ucza sie zyc od nowa i pracuja jako grabarze. Sa tez
kobiety i mezczyzni,ktorzy po wypadkach stracili jakakolwiek szanse na prace i pozostali bez
srodkow do zycia.
W Posadowku poznalismy Wspolnote, ktorej przewodnicza Staszek i Hirek. Tu mieszkaja glownie
starsi mezczyzni, w tym kilka emigrantow, ktorzy powrocili z Holandii .

Podczas naszej wizyty przyjechali tu tez radni, ktorzy -ku uciesze mieszkancow Wspolnoty- wyrazili
zgode na otwarcie schroniska dla psow .
Z kolei na Zawadach poznalismy Dominika, ktory bardzo zywo i entuzjastycznie opowiadal o
powstaniu i sukcesie 'Gazety Ulicznej,' ktora jest sprzedawana na ulicach w Poznaniu.
W Kwilczu poznalismy spoldzielnie socjalna. Istnieje tam Diakonijna spolka zatrudnienia,
prowadzone sa rozne warsztaty, np. w warsztatach krawieckich pracuja kobiety, ktore szyja odziez
robocza dla mechanikow firm Volkswagen w Poznaniu i Wolfsburgu,Niemczech.Tu znajduje sie tez
sklep ogrodniczy, gdzie sprzedawane sa przede wszystkim rozne nasiona .
W drugim tygodniu naszego pobytu w Polsce zaplanowany zostal wyjazd na Podkarpacie i
Lubelszczyzne, gdzie towarzyszylismy w uroczystosciach otwarcia CIS- ow w Sanoku i w
Hrubieszowie.
Zostalismy tam obszernie poinformowani o programach edukacyjno-socjalnych na bazie ktorych
powstala ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Dowiedzielismy sie takze o istnieniu programow
tworzenia nowych miejsc pracy dla osob dlugotrwale bezrobotnychi i programie rozwoju partnerstw
lokalnych na rzecz wlaczenia spolecznego.
We wszystkich tych spotkaniach uczestniczyli i zapoznawali nas ze swa prace burmistrzowie , radni i
wojtowie.
Dziekiu temu bardzo ciekawemu, pouczajacemu i intensywnemu dwutygodniowemu szkoleniu
poznalem osoby, ktore mimo ciezkich uzaleznien i brak perspektyw na prace czy godne zycie na
obczyznie, znalezli i sile, i odwage, zeby wrocic do kraju ,przejsc trudne, dlugotrwale terapie i zaczac
"nowe zycie'. Teraz moga sluzyc wielkim przykladem dla rodakow, ktorzy czuja sie 'straconymi'
emigrantami, udawadniajac, ze wszystko jest mozliwe . Sa liderami we Wspolnotach, pomagaja
Polakom na obczyznie powrocic do Polski .
Poznalem tez glowna idee myslenia i dzialania organizacji Barka: kazdy czlowiek - nawet pozornie juz
'skreslony ' w oczach innych , jest rowny z innymi i moze wydostac sie z najgorszej sytuacji ,
odbudowac relacje rodzinne,spoleczne, zaczac pracowac. To optymistyczne przeslanie, to wlasnie ta
wielka sila Barki .
Czuje sie wzbogacony doswiadczeniem i wiedza, zdobytymi w czasie szkolenia w Polsce i mam
nadzieje,ze ze w przyszlosci te piekna idee Barki bede i ja mogl wcielac w zycie.

