Wielka radosc: naleze do szostki wybranych kandydatow, ktorzy w ramach rekrutacji do Centrum
Ekonomii Spolecznej w Holandii zaproszeni zostali na dwutygodniowe szkolenie w Polsce
organizowane przez Fundacje Wzajemnej Pomocy Barka.
Jestem juz po dwoch rozmowach kwalifikacyjnych: jednej z Magda Chwarscianek i drugiej z Ewa
Sadowska. Wczesniej nie wiedzialam o istnieniu Barki i dlatego szukam informacji w internecie:
przegladam artykuly opublikowane w prasie holenderskiej, otwieram linki na programy z
holenderskiej TV ( nie zdawalam sobie sprawy, ze dzialalnosc Barki jest juz w holenderskich mediach
tak szeroko i pozytywnie naglosniona ). Otwieram polska strone internetowa Barki, ktora jest
prawdziwa kopalnia wiedzy na temat historii dzialania fundacji. Jestem pod wrazeniem
kompleksowosci projektow.
Zarazona niezwyklym entuzjazmem Ewy Sadowskiej, ktora o wspolnotach Barki opowiada jak o
wlasnych dzieciach, zaczynam pakowac swoj bagaz na wyjazd. Do walizki wkladam nie tylko cieple
swetry i buty, ale i swoje zyciowe doswiadczenia, ktore – mam nadzieje – pomoga mi w pelni
doswiadczyc tego, co czeka na mnie w trakcie “szkolenia”. Szkolenia w cudzyslowie, poniewaz zdaje
sobie sprawe, ze nie bedzie to przekazywanie wiedzy ‘na sucho’.
W Amsterdamie jestem umowiona z Iza i Marcinem ( moim bratem ), gdzie wspolnie mamy
rozpoczynac nasza podroz do Poznania (dwie pozostale kandydatki - Kasia i Monika – maja dosiasc
do nas dopiero na kolejnych stacjach ). Koleje holenderskie jak zwykle ‘rozkladaja bezradnie rece’ pod
ciezarem zaledwie jednocentymetrowej warstwy sniegu i nasz wyjazd staje pod znakiem zapytania.
Odwolane zostaja wszystkie pociagi, osiem zwrotnic przestaje dzialac i brak jest jakichkolwiek
dalszych informacji. Po paru godzinach koczowania dworzec glowny w Amsterdamie pustoszeje i pozostaja na nim jedynie pasazerowie oczekujacy na miedzynarodowe polaczenia. Z Iza i Marcinem
laczy nas juz wspolne przemarzniecie na peronie, wspolne oczekiwanie w niepewnosci, ale i wspolna
proba optymistycznego spojrzenia na niefortunny poczatek podrozy. Przekonujemy sie przy okazji jak
rozgrzewajaca moc tkwi w smiechu .
W koncu informacja, na ktora z utesknieniem czekalismy wiele godzin: ‘pedzcie na peron – pociag do
Poznania zaraz przyjedzie’. Wyruszamy z cztero i pol godzinnym opoznieniem. W pociagu kolejne
spotkania: najpierw dosiadla do nas Kasia, a potem Monika i juz w komplecie, po krotkim zapoznaniu
sie, postanowilismy udac sie na zasluzony odpoczynek, zeby nabrac sil przed programem, ktory czekal
na nas nastepnego dnia.

Poniewaz ostateczne opoznienie pociagu doszlo az do 6,5 godziny, plan pierwszego dnia szkolenia
musial ulec zmianom i zamiast sniadaniem w Starej Piekarni rozpoczelismy go obiadem. Pierwsze
spotkanie przy duzym stole z Tomkiem i Basia Sadowskimi : pierwsza wymiana mysli, pierwsza proba
przedstawienia swojej osoby tak, zeby zaledwie w paru zdaniach zawrzec esencje swojego zycia
( wowczas jeszcze nie wiedzielismy, ze w kolejnych dniach czeka nas takie przedstawianie sie nawet
po pare razy dziennie ). Nieco jeszcze znieczuleni zmeczeniem po podrozy, przewiezieni zostalismy
przez Mariana ( kierowce Barki, ktory towarzyszyl nam przez cale dwa tygodnie ) do pierwszej bazy
noclegowej w Brodnicy. Okazal sie nia przepiekny dworek z uroczym gospodarzem, ktory przy kolacji
podzielil sie z nami historia swojego bogatego w rozne doswiadczenia zycia. To niewatpliwie miejsce,
w ktorym czuc przede wszystkim spuscizne polskiej kultury. Osobiste sciezki zycia pana Jerzego
sprawily jednak, ze ta spuscizna polaczona zostala z odlegla Afryka. Dowiedzielismy sie, ze takze i tam
trafila ‘barkowa’ idea tworzenia wspolnot.

Kolejnego dnia czekala nas wizyta w CIS-ie w Poznaniu. Bylo to dla nas pierwsze zetkniecie sie z
zinstytucjonalizowana forma dzialania oparta na ideach Barki. W swoim bardzo zagonionym
schemacie dnia nasza grupe przyjely Zaneta i Marysia, ktore w telegraficznym skrocie przedstawily
zasady dzialania poznanskiego CIS-u.
Nastepnie odwiedzilismy Pogotowie Spoleczne i hostel w Poznaniu. Pracownik spoleczny pogotowia
podzielil sie z nami swoimi szerokimi doswiadczeniami. To miejsce ukazalo mi w dobitny sposob jak
wazny dla kazdego czlowieka jest dach nad glowa. Uswiadomilo tez, ze zachowanie godnosci jest
jedna z najwazniejszych wartosci.
Dzien rozweselil swoim zywym entuzjazmem Dominik, ktory zapoznal nas z dzialalnoscia ‘Gazety
ulicznej’. Zaangazowanie Dominika widoczne bylo w kazdym formulowanym przez niego zdaniu.
Przejmujaca historia zycia jednego ze sprzedawcow gazety, pozostanie mi w pamieci na zawsze.
I tak, na koniec drugiego dnia, zostalismy przewiezieni przez Mariana do naszej parodniowej bazy
noclegowej w Chudobczycach. Juz pierwszego wieczoru przy kolacji poznalismy spokojnego, cieplego
i pokornego Andriusze, ktory przysiadajac sie do nas do stolu opowiedzial jak trafil do wspolnoty.
Przejmujaca historia ukazujaca jak latwo mozna znalezc sie na najglebszym dnie egzystencji i jak
trudno potem z takiego dna wyjsc. Nie wystarcza bowiem wyciagnieta reka, ktora niesie pomoc.
Trzeba takze na nowo znalezc w sobie odwage, zeby pomoc umiec przyjac. Moment, w ktorym
czlowiek sie poddaje jest zwykle krotka chwila jego zycia. Jednak udreka, ktora jest konsekwencja tej
chwili moze trwac cale wieki. Zycze Andrzejowi z calego serca, zeby udalo mu sie pojednac z rodzina
i zeby w koncu – jak sam powiedzial – “prawdziwie przeprosic”. W miedzyczasie trzymam kciuki za
ponowny – tym razem szczesliwy – rozruch makaroniarni.

Odwiedziny w Posadowku, Wladyslawowie i Marszewie pokazaly nam jak rozny charakter moga miec
wspolnoty Barki. W duzej mierze ten charakter tworzony jest przez specyfike miejsca: piekny dom
we Wladyslawowie nadaje wspolnocie bardzo rodzinny charakter, ‘middle of nowhere’ Posadowka,
zwlaszcza kiedy na dworze snieg i dwudziestostopniowy mroz, owiewa wspolnote surowoscia natury,
natomiast trudne warunki mieszkaniowe w Marszewie powoduja, ze jej mieszkancy z utesknieniem
czekaja az zima przejdzie w wiosne, a wiosna w lato. Miejsca tworza jednak przede wszystkim ludzie.
I tak wspolnota we Wladyslawowie uswiadamia, ze ludzkie tragedie niezalezne sa od wieku, plci i statusu. Mozna majac kilkanascie lat trafic do poprawczaka, mozna w wypadku lub w konsekwencji
powaznej choroby stac sie inwalida, mozna tez znalezc sie na ulicach Dublina bez pracy i dachu nad
glowa. Z kazdej tragedii mozna jednak wyjsc zwyciesko, jesli wokol nas nie zabraknie chocby jednej
pary zawsze pomocnych dloni i przyjaznych oczu. Mieszkancow wspolnot laczy fakt, ze z tymi
tragediami pozostali sami – zupelnie zagubieni, zdezorietnowani, bezradni. Dopiero wspolnota
okazala sie miejscem, ktore uswiadomilo im, ze najgorsza jest rezygnacja. Wspolnota zapewnila jej
czlonkom ponowne poczucie bezpieczenstwa.

Posadowek to meska wspolnota, choc przeciez nie mozna zapomniec o jedynej przedstawicielce plci
odmniennej ( przepraszam, ze nie pamietam jej imienia ), ktora ‘matkuje’ czlonkom wspolnoty
przygotowujac posilki, sprzatajac i robiac jeszcze wszystko to, na co tylko starcza jej sil. Wiemy
jednak, ze wkrotce opusci ona wspolnote i zacznie samodzielne zycie u boku bliskiej osoby.
Szczerze mowiac zastanawialam sie, czy ow meski charakter wspolnoty nie jest jednak pewna forma
zagrozenia dla niej. Wiekszosc czlonkow wspolnoty Posadowka laczy problem uzaleznienia od
alkoholu. Wazny jest wiec zajeciowy charakter wspolnoty; praca to czesto najlepsza forma terapii.
Wazne wiec takze, ze w nowo otwieranym schronisku dla zwierzat beda kolejne mozliwosci
zatrudnienia. Brakuje jednak, moim zdaniem, profesjonalnie poprowadzonej grupy terapeutycznej
AA.

Najmniejsza ze wspolnot, ktore odwiedzilismy - wspolnota w Marszewie - ujela mnie prostolijnoscia
swoich mieszkancow. I chociaz zdaja sobie oni sprawe ze swoich trudnych warunkow lokalnych, w
ktorych przyszlo im dzielic ze soba wspolne zycie, to jednak w kazdym z nich czuje sie wdziecznosc za
cieplo i akceptacje, ktora otrzymuja od siebie nawzajem. Wspolnota w Marszewie udowadnia takze,
ze nawet spartanskie warunki nie odbieraja dzieciom poczucia bezpieczenstwa, jesli tylko zapewnia
sie im cieple posilki, troske i jesli otacza sie je madra miloscia. Trojka chlopcow, z ktorymi sie tam
zetknelismy, ma w sobie dzieciece poczucie beztroski i radosci. Byla to dla mnie podnoszaca na duchu
obserwacja.
W pamieci utrwalila mi sie rowniez wizyta w kwilczowskim CIS-ie, ktorego uczestniczkami sa glownie
kobiety. Pani kierownik podkreslala wage niesienia pomocy czlowiekowi w potrzebie by mogl on
zachowac swoja godnosc. Najwiekszym problemem osob trafiajacych do CIS-u jest calkowita
dezorganizacja w rzeczywistym zyciu. Zadaniem CIS-u jest wiec odbudowanie systemow spolecznych,
a dopiero ostatnim etapem jest znalezienie miejsca zatrudnienia. CIS nie jest systemem
restrykcyjnym, lecz edukacyjno-wspierajacym. Podczas spotkania podkreslono takze problematyke
wystepowania charakterystycznego dla malych miejscowosci w Polsce mechanizmu “biedy
dziedziczonej”. Dlugotrwala, zakorzeniona w generacjach, bezrobotnosc jest nie do naprawienia w
szybkim tempie. Z podziwem obejrzelismy, wykonywane z wielka precyzja przez pracownice CIS-u ,
ubrania robocze dla Volkswagena. W pracowni krawieckiej jeszcze raz podkreslony zostal charakter
dzialalnosci CIS-u jako formy treningu na dalsze produktywne zycie.
Piatego dnia szkolenia odbylo sie w Chudobczycach spotkanie z Tomaszem Sadowskim reasumujace
minione dni. Moglismy sie podzielic naszymi spostrzezeniami i przemysleniami, ktore – jak sie okazalo
– nie zawsze pasowaly do kontekstu sytuacji. Bylo to hartujace odwage wypowiedzi spotkanie, ktore
zaprocentowalo wieloma ciekawymi refleksjami.

Kiedy nadszedl zasluzony weekend porozjezdzalismy sie do przyjaciol i rodzin na krotki wypoczynek.
W niedziele wieczorem wrocilismy do Chudobczyc, by w poniedzialek rano obejrzec jeszcze hodowle
swin, owiec, koz i krolikow. Ujmujaca byla postac gospodarza zajmujacego sie kozami, ktory
zbudowal z tymi zwierzetami niezwykle silna wiez. Znal kazda z koz, umial opisac jej charakter.
Opowiadal o nich tak, jak wychowawca potrafi mowic o swoich dzieciach. Czulo sie, ze czlowiek ten hodujac i troszczac sie o kozy - znalazl swoje miejsce na ziemi i ze praca ze zwierzetami daje mu
poczucie spelnienia.

I tak nadszedl czas naszej eskapady na Podkarpacie. Dluga i trudna droga dla naszego kierowcy
Mariana, poniewaz aura, niestety, nie sprzyjala. Po 11 godzinach podrozy dotarlismy w srodku nocy
do Sanoka, gdzie kolejnego ranka czekalo nas uroczyste otwarcie nowopowstalego tam CIS-u.
Moglismy byc tylko cichymi swiadkami tego wydarzenia, ktore bylo ukoronowaniem dlugotrwalej
wspolpracy wielu ludzi dobrej woli. Zaprezentowany na koniec spotkania krotkometrazowy film byl,
moim zdaniem, optymistycznym przekazem wiodacej idei CIS-u: tajemnica szczesliwego miejsca na
ziemi polega na tym, ze kazdy wnosi do niego to, co ma najlepszego.

Kolejne spotkania partnerskie odbyte miedzy innymi w Jaroslawiu i Hrubieszowie ( stanowiace drugi
tydzien naszego szkolenia ) uswiadomily mi jak ogromna role odgrywa ciagle, intensywne i niezmienne zaangazowanie, w ktorym czlowiek nie pozwala sobie na chwile wytchnienia. Z podziwem
obserwowalam takie wlasnie zaangazowanie w osobie Basi Sadowskiej. Jej kontakty z innymi ludzmi
odbywaja sie przede wszystkim na poziomie serca i pewnie dlatego wzruszaja do lez, nawet ja sama.

Dwutygodniowe szkolenie odbyte w Polsce okazalo sie dla mnie wielkim ‘spotkaniem’ nastawionym
na ludzka wrazliwosc.
Kazdy czlowiek natrafia w zyciu na kryzysowe sytuacje, z ktorymi radzi sobie raz lepiej raz gorzej.
Wielu niestety upada pod ciezarem dzwiganego balastu zyciowych doswiadczen; upada tak nisko, ze
zaczyna zaliczac sie do grupy ‘innych’ – wykluczonych przez spoleczenstwo ofiar swoich zyciowych
klesk. Tym natomiast , ktorzy sobie w zyciu dobrze radza brakuje czesto zrozumienia i szacunku dla
owej ‘innosci’. Innosci, w ktorej zycie nastawione jest na codzienna walke o przetrwanie.
Ostatecznie jestem jedna z trzech osob, ktore zostaly zatrudnione do realizowania pierwszego w
Holandii projektu CES-u. To dla mnie ogromne wyzwanie, ale takze zobowiazanie. Mam nadzieje, ze
posiadam niezbedna do tej pracy wrazliwosc emocjonalna, wystarczajaca dawke sil do dzialania i ze
wniose w ten projekt to, co we mnie najlepsze.
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