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J e m u

z o s t a w i a m

Wielkim to paradoksem
iŜ na powrót istnieję,
Ŝe złym tak będąc łotrem,
sobą dzisiaj się dzielę.
Bez znamiennej pokory,
bez, choć krzty otwartości,
nadal dziś byłbym worem
pełnym próŜnych wartości.

Wiem, w czym moc jest
prawdziwa,
korzystam teŜ z niej chętnie,
z Ŝyciem juŜ nie pogrywam,
a naprawiam je skrzętnie.
Mniejszym juŜ mój bałagan,
juŜ nie pobojowisko,
efekt Panu zostawiam,
toć On zna i wie wszystko.
Andrzej PBW

Drodzy czytelnicy, tym oto wierszem, który tak trafnie do mnie przemawia, a
napisanym przez mojego serdecznego kolegę pragnę wszystkich zachęcić do
zagłębienia się w kolejny a jest to czternasty egzemplarz naszego kwartalnika
„Od-Do”. Zapewne kaŜdy znajdzie w nim coś ciekawego dla siebie.
śyczę miłej lektury – redakcja.

Redakcja dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego kwartalnika.
Pomagając przez pisanie artykułów, podsuwając pomysły jak i przez dostarczanie zdjęć, które
wzbogacają naszą gazetę, przyczyniacie się do jej ciekawszego wyglądu jak i treści. Dzięki tej
współpracy zmienia się teŜ i nasz wizerunek. Niech ta owocna współpraca nadal trwa.
HM

Ośrodek dla Bezdomnych nr1
61-314 Poznań, ul. Michałowo 68
tel./fax 0-61 87-98-212 663-91-49 bezpłatny 19515
e-mail oosrodek@wp.pl
www.osrodekdlabezdomnych.cba.pl
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Co tygodniowe spotkania społecznościowe na dobre wpisały się
w cykl spotkań, które mają duŜe znaczenie dla poprawy funkcjonowania całego Ośrodka. Większość mieszkańców doskonale pamięta o wtorku i Ŝe o godzinie 800 naleŜy być obecnym. Dlatego
co niektórzy przychodzą do świetlicy juŜ przed wyznaczoną godziną i z cierpliwością oczekują na rozpoczęcie zebrania. Tematy
poruszane są róŜne ale wszystkie dotyczą spraw związanych z poprawą i ulepszeniem działalności całego Ośrodka. Niektóre wydają się trochę raŜące i są nie miłe dla ucha, ale nie poruszając
ich, nie zrobimy kolejnego kroku na przód. Tak więc dzięki głośnemu mówieniu na społeczności o róŜnych waŜnych sprawach
mamy moŜność wnikliwszego spojrzenia na samych siebie. Częstym tematem jest poruszana sprawa porządku, higieny osobistej i
relacji między sobą. Jest to waŜne dlatego, Ŝe mieszkamy w większym gronie i wspólnie dbając o wygląd tego miejsca jak i samych siebie, będzie się nam Ŝyło lepiej, a w szczególności gdy
będziemy dla siebie bardziej Ŝyczliwi. Niekiedy złe odzywki zabieramy ze sobą na zewnątrz, a to rzutuje na całość, bo przecieŜ
jest tak; (jak cię widzą i słyszą tak cię piszą), a kto chce być
wytykany palcami?
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Jest jednak zauwaŜalna pewna
poprawa, trochę to się zmienia, a
zwłaszcza, gdy chodzi o porządki.
Więcej jest ludzi chętnych, którzy
sami
angaŜują
się
do
prac
porządkowych, starają się by nasz
Ośrodek ładnie wyglądał. Wystarczy
spojrzeć na odmalowany płot jak i
ściany, gdzie duŜo wysiłku włoŜył
kolega Karol Kabat. Zajęło to mu kilka
dni nie zwaŜając nie-kiedy na pogodę i
chłód, sumiennie angaŜował się do
pracy i są tego efekty. Jest to jeden z
przykładów, Ŝe mieszkańcy wywiązują
się ze swych postanowień, a takie było
właśnie jego postanowienie.

Na społeczności omawiana była teŜ
sprawa związana z cmentarza-mi, na
których pochowani są byli mieszkańcy
Ośrodka. Grobami na cmentarzach
opiekuje się Marian Okupniczak, który
wraz z ekipą ochotników utworzoną z
miesz-kańców OdB. uporządkowali groby, a te, które były w bardzo złym stanie
wyremontowali. Do tego ce-lu zebrane
zostały kamienie, przy-wieziony Ŝwir oraz
zakupiona zos-tała odpowiednia ilość
cementu.

Oto jeden z grobów
przed i po remoncie.
4

Przygotowanie do remontu
Wielkie przygotowanie do remontu sal
mieszkalnych, jakie ma być przeprowadzone
w naszym Ośrodku. Zaplanowany na dzień
27.09.2010. Remont ma być przeprowadzony
etapami i na pierwszy ogień pójdzie część
pierwszego piętra. Zatem wyznaczone pokoje
muszą być opuszczone, a meble z nich jak i
rzeczy usunięte. Mieszkańcy z tych pokoi
zostali porozdzielani w wyznaczone miejsca
na czas remontu. Usuwanie łóŜek oraz szaf
nie było takie proste ale znaleźli się chętni by
wspólnie wykonać tę pracę jak najszybciej.
Potrzeba było wielu godzin Ŝeby z tym się
uporać lecz najwaŜniejsze jest to, Ŝe
wyciągnięte wnioski ze spotkań na
społeczności dały rezultaty. Zorganizowana
ewakuacja ludzi i przedmiotów została przeprowadzona sprawnie dzięki udziałowi kilku chętnych osób.
Zostało wszystko usunięte i firma mogła śmiało zacząć remontować
Nad całością czuwali Marek Białaszyk i Zbigniew Szeszuła
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Remont
Poniedziałek 27.09.2010.
firma przystąpiła do remontu.
Odgrodzili część remontowaną od reszty
kotarą by nie zakurzyć całego piętra i
zaczęli wykonywać swoje czynności. Teraz
mieszkańcy muszą cierpliwie czekać aŜ
pracownicy uporają się z jedną częścią by
następnie przejść do drugiej części. Na razie
wygląda to bardzo smutno ale zapewnienie
ze strony kierownictwa jest, Ŝe pokoje będą
pięknie wykończone i wyposaŜone w szafy.
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Pierwsza wzmianka o moŜliwości załoŜenia przez mieszkańców Ośrodka
spółdzielni socjalnej miała miejsce na spotkaniu społeczności i było to poruszone w
miesiącu maju. Pani kierownik Wiesława Cieślik zorganizowała spotkanie z Marcinem
Sadowskim z „Fundacji Barka”, które odbyło się 12.06.2010. i wzięło w nim udział
siedmiu zainteresowanych mieszkańców OdB. To był początek powstania grupy
inicjatywnej spółdzielni socjalnej, następnie odbyło się kilka spotkań z zaproszonymi
gośćmi między innymi z p. Piotrem Kinastowskim, Jerzym Soczką z Rady Osiedla,
Andrzejem Ratajczakiem z Agencji Nieruchomości Rolnej GRS, Mirosławem Maciejewskim
– prawnik oraz Arturem Piwowarczykiem – prawnik (FIBEDONA). Kolejnym krokiem,
który naleŜało uczynić to udział w szkoleniach tematycznych jakie odbywały się na
Zawadach w CES Szkoła „Fundacja Barka”, tematy szkolenia to: „Prawne aspekty
załoŜenia i prowadzenia grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej”, „Pozyskiwanie dotacji
przez spółdzielnie socjalne”, „Księgowość”. Wszystkie te tematy są bardzo waŜne by móc
przystąpić do tworzenia spółdzielni. Obecnie grupa inicjatywna składająca się z sześciu
członków jest na etapie rejestracji spółdzielni, ustalona została jednogłośnie nazwa, która
brzmi: „WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna - ;AMBITNI”. Jest opracowane teŜ logo.
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Moja droga do Ośrodka
Nastaje kolejny dzień – nie ma rady, trzeba od nowa zaczynać
mozolne poszukiwanie pracy. Z ociąganiem włączam komputer, myślę sobie
zrezygnowana, Ŝe pewnie znowu nie będzie dla mnie ofert. Wertuję strony,
czytam, w międzyczasie wypijam dwie herbaty i zjadam trzy ciastka – ze złości,
ze znowu nic. Ale...ale nagle moim oczom ukazuje się ogłoszenie; Ośrodek dla
Bezdomnych MęŜczyzn. Dzwonię. Łączą mnie z panią kierownik Wiesławą.
Wyczuwam w jej głosie obawę i moja nadzieja słabnie, ale wysyłam papiery, Ŝe
w ogóle wysłałam coś na adres Michałowo 68. Dzwoni telefon, na wyświetlaczu
nieznany numer, a w mojej głowie wizja, Ŝeby jak najuprzejmiej telefonicznemu
akwizytorowi powiedzieć: nie, dziękuję. Wciskam zieloną słuchawkę z niechęcią,
a tu niespodzianka: damski głos informuje, Ŝe
zakwalifikowano mnie na casting! Casting na opiekuna
rzecz jasna. Nockę mam niespokojną, czego się mam
spodziewać? kołacze mi się po głowie. Wreszcie nastaje
rano – herbatka, tościk i na pociąg. Po
półtoragodzinnej jeździe wysiadam w Krzesinach. Po
zlustrowaniu mapy odległość na Michałowo wydała mi
się niezbyt wielka. Idę i idę i przeklinam moją
nieumiejętność postrzegania odległości. Po godzinie
marszu docieram na miejsce. Wchodzę, rozglądam się,
na ścianach obrazy, kolorowe rybki w akwarium, do
nóg łasi się „Balbina” (kotka). A potem był casting i
telefon, Ŝe wygrałam :-))) Huurrrrraaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak to wyglądała Moja droga do Ośrodka.
Karolina Nowicka

Mała wycieczka na grzyby okazała się bardzo owocna. W
pewną sobotę kilku mieszkańców Ośrodka postanowiło
wybrać się na grzyby i opłaciło się. Spędzenie czasu na
świeŜym powietrzu wśród drzew jest dobre dla zdrowia a przy
okazji radość z zebranych grzybów.
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Ogromnie się ucieszyłem, gdy dziewczyny zaprosiły mnie, abym pojechał z nimi do Taize {Francja}.
Muszę podziękować organizatorce Ewie i Izabeli, Ŝe mój wyjazd doszedł do skutku. Nie mogę takŜe
zapomnieć o księdzu Józefie, który w duŜej mierze przyczynił się do mego wyjazdu. Do Taize byliśmy
zaproszeni w dniach 3 – 12 lipca. W sobotę o godz.1400 spotkaliśmy się wszyscy przy kościele w
Szczepankowie, gdzie ks. Bolesław Starosolski udzielił nam błogosławieństwa na drogę. śegnając się z
bliskimi, wyruszyliśmy
autokarem w kierunku
Wrocławia. Tam czekał na nas piętrowy
autokar, który pomieścił 82 osoby z bagaŜami. Bardzo dobrze nam
się jechało bo była klimatyzacja, bufet, a w
trakcie jazdy oglądaliśmy filmy w telewizji. Mieliśmy postój w
Kudowie Zdroju i tam
przekroczyliśmy granicę z Czechami. W
nocy widziałem przeiękną panoramę Pragi. Jadąc dalej, nie zauwaŜyłem, jak przekroczyliśmy granicę z Niemcami i z Francją.
EUROPA – Ŝadnych celników i straŜy granicznej. PoniewaŜ była to niedziela i dzień wyborów w Polsce,
udaliśmy się do Strasburga, gdzie w STAŁYM PRZEDSTAWICIELSTWIE RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ PRZY RADZIE EUROPY spełniliśmy swój obywatelski obowiązek i głosowaliśmy. Co kilka
godzin mieliśmy postój na toaletę, jak równieŜ celem spoŜycia ciepłego napoju. Cały czas jechaliśmy
autostradą wśród pięknych górzystych krajobrazów. Całą drogę podziwiałem i filmowałem uroki tej
ziemi. Jechaliśmy ponad 1500 km, aby dotrzeć do burgundzkiej wioski Taize.
. Pamiętam, jak z górzystego terenu jechaliśmy dość stromo w dół, aby po kilku kilometrach, wśród
pięknych plantacji winorośli, wspiąć się do Taize. Po przyjeździe, z bagaŜem udaliśmy się pod wielkie
namioty, gdzie oczekiwaliśmy na zakwaterowanie. Obserwowałem i podziwiałem organizację w tym
miejscu. Wszystko grało jak w szwajcarskim zegarku. Nie wiedziałem jeszcze o tym, Ŝe niema tutaj
pracowników, Ŝe tutaj działa wolontariat, Ŝe wszyscy tworzymy wspólnotę i wszyscy sobie pomagamy.
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Młode osoby, które przemawiają w róŜnych
językach kierują nami, informują, doradzają, a
przyjechało nas ponad 3 tysiące osób. Nie
wiedziałem jeszcze o tym, Ŝe za tydzień , gdy my
będziemy odjeŜdŜać, to my będziemy informować
i rozdzielać nowo przybyłych. To my będziemy
przekazywać pałeczkę. I tak w kółko. Co tydzień.
Jednym słowem – wspaniała organizacja. Jadąc
do Taize, organizatorka Ewa, ściągnęła z
Bydgoszczy młodego chłopaka -Kubę, który znał
5 języków. Kuba miał być moim tłumaczem i
zarazem opiekunem. Potrzebowałem go pierwszy
dzień, a później radziłem sobie sam. Wysłałem
go, aŜeby słuŜył innym. Trafiliśmy jednak na tę
samą kwaterę -112 , zamieszkaliśmy razem. Były
to dwa pokoje z przejściem bez drzwi. Piętrowe
łóŜka, a na nich materace i koce na regałach.
KaŜdy przywiózł ze sobą śpiwór. Ja połoŜyłem
się na dole, a Kuba nade mną. Byliśmy pierwsi i
jakie było zdziwienie, gdy do pokoju weszli Pop z
Białorusi i dwóch jego kolegów. Zajął łóŜko
naprzeciw mnie. Po chwili wchodzi Kurt,
Niemiec, Max ze Szwecji, a następnym był
murzynek, jak się później okazało, cudowny
chłopak z Kamerunu. Ostatni przyszedł młody
ksiądz Mariusz z Krakowa. RóŜne myśli zaczęły
chodzić mi po głowie, jak to będzie wyglądać to
wspólne mieszkanie.

Kuba z wszystkimi nawiązywał kontakty i mi
tłumaczył. Sam nie wiem, jak to później się
działo, bo nie potrafię tego wytłumaczyć, ale
z kaŜdym się dogadywałem i rozumiałem o
co chodzi. W pierwszy dzień kaŜdy był
przemęczony podróŜą, to po modlitwie
wieczornej kaŜdy połoŜył się spać. Chciałem
powiedzieć, dlaczego ta nasza grupa z parafii
Szczepankowo
przybyła
do
Taize.
Przyjechaliśmy, bo przyjęliśmy zaproszenie
do szukania Kontaktu z Bogiem. Miała nam
w tym pomóc wspólna modlitwa, śpiew,
cisza, osobista medytacja i dzielenie się z
innymi. Jechaliśmy po to, aby odnaleźć sens
własnego Ŝycia i nabrać zapału. W Taize
mogliśmy się przygotować do tego, by po
powrocie,
z
większym
poczuciem
odpowiedzialności nieść pokój i zaufanie. Z
parafii Szczepankowo przyjechało nas 35
osób, a w tej grupie było 13 dziewczyn. (1518 lat), dwie siostry z przeorką Gabrielą z
Domu Dziecka z Lubania Śląskiego, a takŜe
pięć osób ze Wzgórza Przemysława z
Poznania.

Przyznam się z pokorą, Ŝe za
wcześnie zacząłem się martwić.
To była, jak się później okazało,
międzynarodowa wspólnota
szacunku i miłości.
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Kuba z wszystkimi nawiązywał kontakty i mi tłumaczył. Sam nie wiem, jak to później się działo, bo nie
potrafię tego wytłumaczyć, ale z kaŜdym się dogadywałem i rozumiałem o co chodzi. W pierwszy dzień
kaŜdy był przemęczony podróŜą, to po modlitwie wieczornej kaŜdy połoŜył się spać. Chciałem powiedzieć, dlaczego ta nasza grupa z parafii Szczepankowo przybyła do Taize. Przyjechaliśmy, bo przyjęliśmy zaproszenie do szukania Kontaktu z Bogiem. Miała nam w tym pomóc wspólna modlitwa, śpiew,
cisza, osobista medytacja i dzielenie się z innymi. Jechaliśmy po to, aby odnaleźć sens własnego Ŝycia i
nabrać zapału. W Taize mogliśmy się przygotować do tego, by po powrocie, z większym poczuciem
odpowiedzialności nieść pokój i zaufanie. Z parafii Szczepankowo przyjechało nas 35 osób, a w tej
grupie było 13 dziewczyn. (15-18 lat), dwie siostry z przeorką Gabrielą z Domu Dziecka z Lubania
Śląskiego, a takŜe pięć osób ze Wzgórza Przemysława z Poznania Na miejscu w Taize podzieleni
zostaliśmy na grupy wiekowe:
- Młodzi w wieku 17 – 29 lat, mieli do wyboru dwa tematy, jak chcą spędzić ten tydzień:
1} Tydzień dzielenia się i rozwaŜanie Ewangelii wg. św. Jana
2} Tydzień w ciszy {zakwaterowanie i posiłki w innym miejscu w ciszy}
- Młodzi w wieku 15 – 16 lat
- Osoby w wieku 25 – 35 lat
- Osoby w wieku 30 lat i więcej z dziećmi
- Osoby powyŜej 35 lat
Nasz dzienny plan zajęć przedstawiał się następująco:
-

godz. 8,15 – modlitwa poranna, po której było śniadanie
godz.10,00 – spotkanie z bratem
godz.12,00 – modlitwa południowa, po której był obiad
godz.14.00 – spotkanie w małych grupach
godz.17.15 – podwieczorek
godz.17.45 – spotkanie tematyczne
godz.19.00 – kolacja
godz.20.30 – modlitwa wieczorna

Ze względu na duŜą liczbę katolików, codziennie o godz.7.20 odprawiano mszę świętą. Po pierwszej
nocy, porannej modlitwie i śniadaniu, odbyło się spotkanie z bratem pod namiotem. Tam, po zapoznaniu
wszystkich powyŜej 35- roku Ŝycia, naliczyłem ponad 60 narodowości. Nigdy nie myślałem, Ŝe będę
wśród azjatów, afrykanów, nie mówiąc o europejczykach. Nigdy nie pomyślałbym, Ŝe będę jakoby
zmuszony prowadzić z nimi rozmowy, współpracować i pomagać w róŜnych czynnościach. Na tym
spotkaniu brat wywoływał przybyłych kontynentami, a kaŜdy przedstawiał się z jakiego jest kraju. Na
tym spotkaniu utworzyliśmy małe grupy {10 – 15 osób}, w których codziennie odbywały się spotkania
celem omawiania tematów. Mogłem pójść gdzie tylko chciałem, lecz nie znając języków, zostałem przy
grupie polskojęzycznej. W tym samym czasie dwie młode wolontariuszki, a były to Rosjanka i Niemka,
rozdzielały pracę. Moja grupa zgłosiła się do wydawania
kolacji. Jak to się chciało na to wszystko patrzeć, gdy
wolontariuszki mówiły do jakiej pracy, a wszyscy się
zgłaszali. Grupy organizowały się same. Podziwiałem i
patrzyłem, jak wszy-scy garną się do pracy, Ŝe jeden
drugiemu niesie pomoc, Ŝe coś moŜna zrobić dla Taize. To
wszystko było dla mnie dziwne i pouczające, Ŝe tutaj
dopiero doświadczyłem, jak dobrze Ŝyć w takiej
wspólnocie i ile w tych ludziach jest miłości i wzajemnego
poszanowania.

Gdziekolwiek byłem, obcokrajowcy zawsze mnie
pozdrawiali, byli dla mnie mili, uśmiechali się,
poczęstowali, czym mogli. Nie zapomnę Niemek i
Czeszki, która przychodziła do mnie po wodę na kawę.
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Nie zapomnę Szweda i Norwega, nie zapomnę Ukrainek, Rosjanek i Białorusinek. Byliśmy sąsiadami i
wspólnie się bawiliśmy. Nie zapomnę Marokanki, która odjeŜdŜając przyszła się ze mną poŜegnać. Nie
zapomnę Koreanek, Japonek z tą starszą Wietnamkę, którą podnosiłem z ziemi kiedy upadła. ChociaŜ
politycznie kraje były ze sobą zwaśnione, tam,
w Taize, wszyscy szanowali się wzajemnie. Taize, taka mała wioska, a przyciąga jak magnes. Nie sposób
wszystko opowiedzieć, gdyŜ tam trzeba być, widzieć, słyszeć i poczuć tą atmosferę. Atmosferę
wzajemnego przekazywania miłości i
wdzięczności.
Miałem
moŜliwość
zobaczyć punków, a takŜe skinheda. Tak,
nie mylę się, widziałem skina, który
przyszedł w niedzielę do świątyni.
Widziałem niepełnosprawnego na wózku
inwalidzkim.
Hiszpanów,
którzy
nierozłącznie chodzili ze swoją flagą
narodową, a później świętowali zdobycie
mistrzostwa świata przez piłkarzy tego
kraju. My, jako grupa parafialna, ze
Szczepankowa, byliśmy w róŜnych
grupach wiekowych i choć nie byliśmy razem, w ciągu dnia, to zawsze spotykaliśmy się w wiosce, lub po
modlitwach. Po wieczornej modlitwie spotykaliśmy się w OYAK, miejscu rozrywki. Było tam Cafe
OYAK, sklepiki i automaty z napojami i słodyczami. Wszystko było sprzedawane po minimalnych
cenach. MoŜna było kupić lody i zjeść coś na gorąco. RóŜnego rodzaju przysmaki kuchni francuskiej.Tam
moŜna było kupić takŜe szklaneczkę wina lub piwa. Widziałem ile osób z tej jednej szklaneczki
korzystało. Kto posiadał przy sobie jakiś instrument, to dołączał do grających i tworzyli w ten sposób
międzynarodowy zespół, który „szalał” do godz.2330. Reszta się bawiła. Były teŜ tańce, a kaŜdy kraj
przedstawiał próbkę swego folkloru i obyczajów. Wspólnie korzystano z doświadczeń innych. Codziennie
o godz.10.00 rano, pod wielkim namiotem, któryś z braci głosił nam słowo w języku francuskim. Czynił
to do ponad 60 narodowości, a wszyscy równo reagowali na głoszone słowo, gdyŜ tłumaczono nam
wszystko na bieŜąco. Na kaŜdy dzień był inny temat. Pozwolę sobie przytoczyć te tematy, które
omawialiśmy później w grupach:
1} Nadzieja w kaŜdym człowieku.
2} Dokonać wyboru pomiędzy róŜnymi pragnieniami.
3} Obudzić w sobie pragnienie Boga.
4} Dzielić się tym, co mamy.
5} Pogłębić zaufanie do Boga.
6} Odzyskać odwagę.
Były to bardzo ciekawe tematy i z wielkim zainteresowaniem ich słuchałem. Brat był fenomenem
w głoszeniu tych tematów. Przed spotkaniem otrzymaliśmy nawet ulotki w rodzimych językach, o czym
będzie mowa. Zainteresowały mnie słowa, które przytoczę.:
„Jesteśmy jedną ludzką rodziną, zamieszkującą jedną planetę, dlatego pilne jest wypracowanie wspólnej
odpowiedzialności za wszystko, co stworzone, za środowisko naturalne. Bóg wzywa nas byśmy
przemieniali świat z wielkim rozmachem, ale takŜe z wielką pokorą.

Starzy mogą młodym dodawać odwagi.
Zacznijmy tę przemianę od samych siebie,
pozwólmy zmartwychwstałemu Chrystusowi
odmieniać nasze serca, niech Duch Święty
prowadzi nas na głębię, byśmy z odwagą
zmierzali ku przyszłości”.
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Gdy spotkaliśmy się w małej grupie, a spo-tykaliśmy się na łonie natury, gdzieś w cieniu, pod drzewem,
gdyŜ panowały nie-miłosierne upały, to rozmawialiśmy o wszystkim i wzajemnie się poznawaliśmy.
Poruszaliśmy róŜne problemy, dzieliliśmy się nimi. Do naszej grupki doszły jeszcze dwie Serbki, które
nas rozumiały i z wzajemno-ścią. Nie zapomnę tego pierwszego spot-kania, gdy się wzajemnie
przedstawialiśmy. BoŜe, gdzie ja trafiłem? Kompletnie mnie zamurowało, gdy zaczęły się przedstawiać.
Nie wiedziałem, co mam począć, co mam powiedzieć tym ludziom. Jak powiem, Ŝe jestem bezdomnym,
to mnie od-rzucą, wzgardzą mną, takie było moje myślenie. – Marian jestem i jestem z Poznania. Co
robię, przemilczałem i proszę Was nie pytajcie. Nie wiem dlaczego tak się stało, Ŝe w tej mojej grupie
trafiłem na cztery nauczycielki i kaŜda z innej strony Polski: Gdańsk, Kraków, Wadowice i śory. Teraz,
po czasie wiem, Ŝe tak miało się stać. Dwa dni trwało moje milczenie, lecz nadeszło takie spotkanie, Ŝe się
otwarłem. Nie zrozumiałem pytania jednej z nauczycielek, poniewaŜ niedosłyszę. Poprosiłem, więc o
powtórzenie pytania, które brzmiało „Jak moŜesz pomóc drugiej osobie?”- Dostałem natchnienia.
Nadszedł mój czas bym się otworzył- mówię, a to pytanie pozwala mi przemówić. ‘Chcę powiedzieć, Ŝe
ludziom naleŜy pomagać, ale ja pomagam tym, którzy nie mogą juŜ nic zrobić to znaczy dbam o
zmarłych. Taka jest prawda moi Kochani. Jestem bezdomnym!’ Nastąpiła cisza i zdumienie. Wszyscy
milczeli, więc ciągnąłem dalej. ‘Nie dziwcie się, dwa dni Ŝe milczałem, bo jak ja, bezdomny mogłem się
czuć przy takiej radzie pedagogicznej. Cały czas przemawialiście, a ja tylko słuchałem, bo i cóŜ miałem
powiedzieć? Nadeszła jednak ta chwila i przemówiłem’. Dałem nauczycielkom do zrozumienia, Ŝe mało
mówię, a słowa zamieniam w czyny. Nie chcę tutaj tego wszystkiego opisywać, ale bardzo zaintereso-wali
się bezdomnością. Do końca pobytu musiałem ciągnąć ten temat, gdyŜ bezdomność znali z telewizji lub
opowiadań ze złej strony. Bezdomny kojarzył im się całkiem inaczej. – Jestem bezdomnym i jestem wśród
was. Nie moŜna wszystkich wrzucić do jednego wora. Przyznam szczerze, Ŝe powaliłem wszyst-kich na
kolana. JuŜ nie było tych nauczycielskich przemówień, a obiektem zainteresowania stałem się ja i to ja od
tej chwili przemawiałem i odpowiadałem na róŜne pytania. Od tej pory coraz więcej ludzi przychodziło do
mnie, aŜeby porozmawiać ze mną. Nie znałem nawet tych ludzi, a byli wśród nich obcokrajowcy. Ile
współczucia otrzy-małem od tych ludzi, bo dla nich było dziwne, Ŝe bezdomny jest wśród nich i prowadzi
normalne i religijne Ŝycie. Bezdomny z Polski jest w Taize. Tak bardzo bałem się otworzyć, a jak bar-dzo
ulŜyło mi, gdy powiedziałem pra-wdę o sobie. Byłem bardzo szczęś-liwy, Ŝe wszyscy mnie zaakceptowali
i mogę być na luzie, nie stresując się.
Był to czwartek, po podwieczorku i brat Marek prywatnie zaprosił grupę ze Szczepankowa na rozmowę w
ogrodzie LA MORADA. Marek to jeden z dwóch braci Polaków, którzy

na stałe przebywają w Taize. Kółko
na krzesłach i kaŜdy ma swoje 5
minut
do
powiedzenia
–
przedstawienia się bratu Markowi. Ja,
z
aparatem
fotograficznym,
dokumentowałem wszystko i robiłem
wszystko, by nie przedstawiać się.
Nie udało mi się tego uniknąć, gdyŜ
dziewczyny przywołały mnie na
swoje miejsce. JakŜe wielkie było
zdziwienie brata Marka, gdy usłyszał
z moich ust, iŜ jestem bezdomnym. AŜ podskoczył na krześle. „Jak ty, bracie, znalazłeś się tutaj i co tutaj
robisz? Niesamowite, nie słyszałem jeszcze, aby do Taize przybył bezdomny!?”. Długo prowadził
rozmowę ze mną, a cała grupa jej się przysłuchiwała. Później wszyscy poszli na kolację, a ja nadal
rozmawiałem z bratem Markiem. Wysłuchałem jego słów, którymi uświadomił mi, jak potrzebne było
moje świadectwo tutaj, w Taize. Zrozumiałem, Ŝe byłem Ŝywym świadectwem, nie tylko dla braci w
Taize, lecz dla wszystkich, którzy mnie poznali. Ja nie byłem nawet świadom, jadąc tutaj, do Taize, iŜ
będę tam potrzebny. śe ja mam tam coś do przekazania, Ŝe mam bezdomność postawić w innym świetle,
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Ŝe bezdomny teŜ jest dobrym człowiekiem. Polaków było nas wielu, ale, jak zauwaŜyłem, grupa ze
Szczepankowa wyróŜniała się pod kaŜdym względem. Uczestniczyliśmy we wszystkich grupach
wiekowych. Ja byłem najstarszy, a były siostry zakonne, rodzice z dziećmi, młodzieŜ. Tutaj, w świątyni,
istnieje taki zwyczaj na modlitwach, Ŝe są wszyscy bracia, a przełoŜony, brat Alois, otoczony małymi
dziećmi, siedzi na końcu rzędu. Nie było dnia, aŜeby koło niego nie przebywały nasze dzieci ze
Szczepankowa. Jakie to było miłe i wzruszające, gdy brat Alois trzymał je za ręce i one odprowadzały go
po modlitwie. Uwielbiałem bardzo te modlitwy, śpiew braci i tą ciszę. Kilka tysięcy osób, a tu tak cicho.
NiewyobraŜalna cisza. Po kaŜdej wieczornej modlitwie, bracia pozostawali na miejscu. I byli do
dyspozycji wszystkich ludzi. KaŜdy mógł podejść i porozmawiać z nimi na róŜne tematy. Co mi
wiadomo, to na miejscu jest 80 braci, a reszta w świecie uczestniczy w misjach. Nie zapomnę sobotniej,
wieczornej mod-litwy przy świecach. KaŜdy dostał świecę i było ich zapalonych ponad trzy tysiące.
Cudowny widok i atmosfera i wszyscy skupieni w milczeniu. Są to przeŜycia, których nie sposób wyrazić
słowami. Byłem takŜe w Ars, ponad 80 km od Taize. Tam zaprosiły mnie siostry, a pojechaliśmy z księdzem, prywatnym samochodem. Muszę teŜ wspomnieć o naszej grupie parafialnej ze Szczepankowa.
Myślałem, Ŝe wśród tej młodzieŜy, a były tylko dziewczyny, będę się czuł osamotniony. Och, jak ja się
myliłem. Czułem się jak w rodzinie i poczułem, Ŝe jestem im potrzebny tak, jak oni mnie. Czasami
miałem wraŜenie, jakby to były moje wnuczki. Gdziekol-wiek by mnie nie spotkały, zawsze mnie
pozdrawiały. Gdy było daleko, to krzyknęły i rękoma pokiwały. Przychodziły do mnie pytając, jak Ŝyję i
jak się czuję. Wychodziłem z nimi, aby pospacerować, a takŜe do OYAK. To one zaprowadziły mnie do
grobu brata Rogera, nad wodę. JakŜe dumny byłem w ostatni dzień, gdy mieliśmy odjeŜdŜać. To nasze
dziewczyny ze Szczepankowa, Marysia i Asia, rozprowadzały nowo
przybyłych. Marysia – 15 lat, a przyjmowała wszystkich w języku
angielskim. Tam dopiero mog-łem na własne oczy zobaczyć, co ta nasza
młodzieŜ jest warta i na co ją stać. Podziwiam te nasze małe dzieci, Ŝe w
taki sposób wytrzymały trudy tej podróŜy. Nie płakały, nie narzekały, a
wręcz przeciwnie, jeszcze nas zabawiały.

Chciałbym przekazać jeszcze kilka refleksji
dotyczących Taize. Nie wyobraŜałem sobie, jak
będziemy mieszkać w tym międzynarodowym
gronie, gdzie niema kluczy do drzwi wyjściowych,
a ja mam aparat fotograficzny. Tak się przejąłem
tym aparatem, Ŝe przez pierwsze dwa dni nosiłem
go wszędzie ze sobą. W plecaku. Ale kiedy-kolwiek
wracałem do siebie, zastawałem na ościeŜ otwarte
drzwi, a wewnątrz nikogo nie było. Laptop Popa,
laptop murzynka leŜały na łóŜkach i inne aparaty
takŜe. Na zewnętrznej ścianie, przy drzwiach,
ładuje się pięć komórek. Jak oni tak mogą,
pomyślałem. PrzecieŜ ktoś moŜe to ukraść.
Wierzcie mi, nikomu tam nic nie zginęło. Ja takŜe
zacząłem zostawiać, ale nawyk był taki, Ŝe
chowałem aparat pod śpiwór.
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Bracia z Taize nie przyjmują Ŝadnej
ofiary, spadków itp. śyją bardzo skromnie
ze swej pracy. Wyrabiają porcelanę i
sprzedają ją w EXPOSITION. Jest to sklep
z pamiątkami. MoŜna tam nabyć ksiąŜki
w róŜnych językach. Gdy ktoś źle się
poczuł, to był na miejscu EL ABIODH,
czyli punkt medyczny. Były budki
telefoniczne, a takŜe cały czas czynny
internet.
Był park ciszy i nie zapomnę, jak
razem z dziewczynami, które na
spacerze były trochę głośne, a z
przeciwka szedł murzynek i pokazał
nam palec na ustach. Tak w Ŝartach,
ale pomyślałem sobie w tej chwili, Ŝe
my
naprawdę
jesteśmy
„za
murzynami”.
W tej wiosce stoi kilka domów zbudowanych z kamienia skalnego i z tego, czego się dowiedziałem,
mieszkają tam osadnicy uczestniczący w tej wspólnocie.. DuŜo chodziłem po tej wiosce i kaŜdy
szczegół starałem się udokumentować. MoŜna by duŜo pisać o Taize, lecz dla mnie były to jedne z
najszczęśliwszych dni w Ŝyciu. Przebywałem ciągle wśród ludzi kościoła, ale tam byłem wśród ludzi z
całego świata, pośród róŜnych religii. Wśród wierzących i niewierzących, a wszyscy tworzyliśmy
wspaniałą i miłującą się wspólnotę. Tam nikt mi nie ubliŜył, nikt mnie nie prowokował, bo byłem
wśród ludzi pokornych i miłujących się wzajemnie. Dane mi było doświadczyć, jak moŜna Ŝyć w
spokoju i miłości i to w gronie wielu narodowości. Nie Ŝałuję, Ŝe tam pojechałem i dziękuję
organizatorom, Ŝe mnie tam zaprosili. Jako osoba bezdomna, potrzebowałem tego wyjazdu, potrzeba
mi było współobecności tych ludzi, jak teŜ poznania obyczajów i nawiązania nowych kontaktów. Jak
się nie wzruszyć, gdy mieliśmy wyjeŜdŜać z Taize, wieczorem przyszedł brat Marek. Przyszedł do
mnie i wręczył mi kasetę ze swoją dedykacją. Przyszedł nas poŜegnać i wzmocnił mnie jeszcze swoimi
słowami.

W Ŝyciu nigdy nie pomyślałbym, Ŝe te
nauczycielki, przed którymi bałem się otworzyć,
dziś do mnie piszą, przesyłają sms-y i rozmawiają
przez telefon. Cały czas mnie pocieszają i duchowo
wspierają. JakŜe mam się nie wzruszać, gdy jedna z
nich pisze: „Dziękuję tobie za to, Ŝe cię poznałam,
bo od ciebie nauczyłam się pokory. Wstydzę się
sama siebie, Ŝe nieraz byłam pyszną, a ty dałeś mi
do zrozumienia, Ŝe raczej mniej mówić, a więcej
czynić.” Nie pomyślałbym nigdy, Ŝe nauczycielka
moŜe ode mnie, bezdomnego, czegoś się nauczyć.
Gdańsk i śory zapraszają mnie do siebie i jestem z
nimi w stałym kontakcie.
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Po przyjeździe do Szczepankowa nie było końca poŜegnań. Wielki Ŝal mnie ogarnął, Ŝe muszę z tą moją
„rodziną” się poŜegnać. Muszę opuścić tę wspólnotę i wrócić do swojej wspólnoty.

Nasuwa się, zatem pytanie – co dał mi wyjazd do Taize? Z pokorą przyznaję, Ŝe w Taize
nauczyłem się Ŝyć w miłości, szanować kaŜdego człowieka i przebywać w ich otoczeniu. Nauczyłem się
słuchać i być cierpliwym w kaŜdej sytuacji. Wspólnota w Taize nauczyła mnie pewnych zasad, które
będę wprowadzał w swoje Ŝycie, tzn. być sumiennym, opanowanym i wyrozumiałym dla innych. Znam
siebie, wiem, jakie mam słabości, lecz chcę walczyć i odmieniać swoje Ŝycie na lepsze. Chciałbym całe to
doświadczenie przenieść do Ośrodka, aŜeby wszyscy się szanowali i Ŝyli w miłości. Cieszę się, Ŝe kilku
chłopaków interesuje się tym ruchem i chcą chodzić na spotkania Taize. SłuŜę radą, a czym nas będzie
więcej, tym więcej miłości będzie w naszym Ośrodku.
Marian Okupniczak
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Grupa wizyjna DŜak Nikolson sumiennie ćwiczy, przeprowadza próby do nowej sztuki
pt: „Drzewo bezsilności”, której premiera ma się odbyć na początku przyszłego roku. Jest
to całkiem nowa sztuka w której aktorzy pragną ukazać rzeczywistość na płaszczyźnie
zachowań ludzi względem krzywdy innej osoby. Sztuka ma przekaz refleksyjny w której
pokazana jest znieczulica na wołanie kogoś o pomoc, gdzie udzielenie pomocy staje się
czymś bardzo trudnym a wręcz niemoŜliwym ze względu na zakłócenie swojego porządku
dnia, lepiej zostawić to lub zlecić komuś innemu by samemu mieć spokój. Więcej
szczegółów w następnym wydaniu kwartalnika.

Apteka Szczepankowo
Gdy wiosna (lub jesień) pokaŜe swą twarz
A straszna to bywa morda
Na wszystko kichasz i dosyć juŜ masz
Bakcyli dopadła cię horda
Znów do lekarza jak ślimak gnasz
By swoją receptę dostać
A później Apteka, dobrze ją znasz
Tylko oni mogą ci sprostać
W domu: kocyki, herbatka i leń

Filmiki i talerz z ciastkami
I bardzo powoli upływa ci dzień
Czy lepiej leczymy się sami?
Marzysz i czekasz, by wreszcie być zdrowy
By przeszło ci wszystko co złe
Znów do lekarza iść jesteś gotowy
Lecz proszę, powstrzymaj ty się.
Zamiast odwiedzać lekarzy i siostry
Na dobre zmień chwile – te złe
I zamiast gdzie indziej idź do tej APTEKI
Uśmiechem uleczą tam cię!

BEZ PODPISU

17

TAIZE – ŚWIĘTA GÓRA – MOJE PRZEMYŚLENIA.

W trakcie jednego ze spotkań
naszej społeczności miała miejsce
niecodzienna prezentacja, która
obrazowała udział, między innymi,
naszego kolegi Mariana, w spotkaniu
Wspólnoty Taize. Pokaz fotografii
przygotowany z tej okazji, komentarzem opatrzyła jedna z organizatorek tegoŜ wyjazdu – p.Ewa. Choć
w początkowej wersji dokonać tego
miał właśnie Marian, lecz z róŜnych
względów nie podjął się tego zadania.
Natomiast komentarz p. Ewy, w
bardzo obrazowy sposób przedstawił
nam wszystko to, co tam właśnie miało
miejsce. Do Taize, malowniczo
połoŜonej, francuskiej wioski,
skądinon bardzo znanej w niektórych
kręgach, zjechali ludzie z całego
świata.

Fotografie Mariana, jak teŜ
bardzo sugestywny komentarz p.
Ewy, unaoczniły nam przebieg tej,
Ŝe tak powiem, imprezy. Jak juŜ
wspomniałem, ludzie z całego
praktycznie świata, spotykają się
w Taize, w celach modlitewno –
towarzyskich. Co urzekło mnie
najbardziej, to fakt udziału tak
wierzących i wyznających róŜne
religie ludzi, jak teŜ będących
daleko od Boga. Określono ich
jako ludzi poszukujących. Właśnie
to określenie jest mi bardzo
bliskim, gdyŜ ja siebie takŜe
nazywam
poszukującym.
Tak
swego miejsca na tym świecie, jak
teŜ swego Boga, gdyŜ teraz
dopiero wiem, Ŝe tak naprawdę
bez wiary Ŝyć się nie da, a do
przekonania owego doszedłem w
trakcie tego, co od pewnego juŜ
czasu robię ze sobą i swoim
Ŝyciem.
W tytule tej pracy zawarta
jest nazwa miejsca, które podobnie do Taize, znanym jest takŜe z
organizowanych tam Dni Skupienia
i Modlitwy. Miejscem owym jest
klasztor ojców Filipinów, umiejscowiony na jakŜe malowniczym
wzgórzu, a nazwanym Świętą Górą.
Przybywają tam ludzie, moŜe nie z
całego świata i duŜo mniejszej
liczbie niźli do Taize, lecz w tym
samym celu.
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Znaleźć wspólnotę, tak z Bogiem, jak teŜ z
innymi ludźmi. Od pewnego czasu takŜe i ja
uczestniczę w tych spotkaniach. Co prawda,
umoŜliwiają mi to wspaniali ludzie, między
innymi ks. Leszek Woźnica, mój przyjaciel z
tegoŜ właśnie miejsca, za co brakuje mi słów,
by wyrazić swą wdzięczność.

Klasztor na Świętej Górze jest bardzo
waŜnym miejscem dla kogoś takiego, jak ja.
Właśnie tam znalazłem swą „odskocznię” od
szarej codzienności miejsca mego obecnego
zamieszkania, czyli Ośrodka dla
Bezdomnych. Tam takŜe doznałem stanu,
który jest mi bardzo potrzebnym w mym
teraźniejszym Ŝyciu, czyli przebudzenia
duchowego. Nieodzownego czynnika
trzeźwienia, a inaczej mówiąc, powrotu do
normatywów. Zresztą nie powrotu, a wręcz
przeinaczenia dotychczasowego sposobu
myślenia i odbioru rzeczywistości, jaką by
ona nie była. Realne, jak to tylko moŜliwe,
spojrzenie na wszystko to, co mnie otacza i
dotyczy, a nie, jak to miało miejsce do czasu,
imaginacji i postawy czysto Ŝyczeniowej.
Odnoszę wraŜenie, iŜ dojrzałem juŜ na tyle,
aby pokusić się na inną postawę wobec Ŝycia
w ogóle. Na myśli mam wartościowe i
pomocne innym Ŝycie, pozbawione
zabezpieczania tylko własnych, do pewnego
czasu, bardzo chorych i nierealnych wręcz
potrzeb. Choć posiadam świadomość
odbioru mych poczynań względem powrotu
do normatywów przez moich
współmieszkańców z Ośrodka, wśród których
taka postawa jest mało popularną, nie zraŜa
mnie to nic, a nic i powiem więcej, bardziej
jeszcze motywuje mnie do kontynuowania,
według mnie, najsłuszniejszego wyboru,
jakiego dokonałem w swym Ŝyciu.
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Mówiąc o wyborze, oczywiście myślę o
bardziej, lub mniej, ale świadomym
trzeźwieniu, co w moim przypadku jest
najtrafniejszą decyzją, jakiej dane
zostało mi podjąć. To właśnie w
klasztorze na Świętej Górze, choć nie
tylko tam, otrzymuję tak waŜną
wiedzę, która potrzebną mi jest do
realizacji moich planów Ŝyciowych, jak
choćby ostatnio powzięte kroki celem,
których jest stanięcie na naprawdę
własnych nogach, a mówiąc ściślej moje
starania o samodzielne zamieszkanie
poza Ośrodkiem. I choć wiem, Ŝe nie
stanie się to z dnia na dzień i czy w
ogóle tak się stanie, mam przynajmniej
kolejny, ze wszech miar pozytywny
powód do kontynuacji raz obranego
kierunku, czyli dalszego przewartościowania swego bytu, sposobu myślenia tego wszystkiego, co wiąŜe się
z Ŝyciem wartościowym i pomocnym
innym potrzebującym. W dalszej
części pragnę zauwaŜyć fakt mego
zbliŜenia się do Boga, jak teŜ do
wartości, tak, wartości, o których na
długi
okres
czasu
po
prostu
zapomniałem, a miejsce, o którym
piszę, na powrót pomaga mi Ŝyć i
wierzyć w samego siebie, jak teŜ w to,
iŜ juŜ nigdy, podkreślam – nigdy – nie
chwycę za substancję, która doprowadziła mnie na niziny drabiny społecznej
czyli bezdomności.
ChociaŜ mój Bóg
róŜni się bardzo od ogólnie przyjętego
wzorca, mam pewność, iŜ to właśnie On
postawił na mej drodze i ludzi i miejsca z którymi związałem się, jak jeszcze
nigdy i z nikim związanym nie byłem.

Wdzięczność, jaką winien jestem wszystkim i wszystkiemu, co pomaga mi wracać do Ŝycia
przepełnionego dobrem, jest tak wielką, Ŝe brakuje mi słów, aby to określić. Wiem jednak,
Ŝe będę robił wszystko, a nawet więcej, aby nie zawieść pokładanych we mnie nadziei.
Miejsce takie, jak właśnie klasztor na Świętej Górze, są bardzo pomocnymi w powrocie do
normatywów i do dalszego rozwoju na niwie duchowości, która z kolei jest nieodzownym
czynnikiem trzeźwienia. Baz odrobiny duchowego wymiaru mej egzystencji, nie byłoby
moŜliwym, abym mógł pomyśleć choć, o dalszym trzeźwieniu i naprawie wszystkiego tego, co
zmarnotrawiłem w poprzednim wcieleniu. Pisząc o poprzednim wcieleniu, na myśli mam
oczywiście nic nie warte Ŝycie, pełne chaosu i rozgardiaszu, do którego za nic nie mam
zamiaru powracać.
Podsumowując, pragnę podkreślić rangę takowych miejsc w stosunkach międzyludzkich,
jak teŜ w umoŜliwianiu ludziom takim, jak ja, nawiązywanie nowych, jakŜe wartościowych
przyjaźni, opartych na zrozumieniu i tolerancji.

Andrzej PBW
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Litery z pól z kropką czytane
poziomo dadzą rozwiązanie:

ś a r c i k
WYPISY Z PODRÓśY
Wywieszka na dworcowym
WC w Dębicy: Awaria!
Prosimy załatwiać się na
własną rękę.

HASŁO NA
TRANSPARENT
„Oby wysoka fala
optymizmu nie zalała
zdrowego rozsądku”
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Nie moŜesz działać na
dwa fronty. Swoim
niezdecydowaniem
ranisz bliskich ludzi

.

Naucz się odmawiać. W
najbliŜszych dniach skup
się wyłącznie na sobie.
Odpoczywaj

Telewizor nie jest
najlepszą formą
odpoczynku. Sięgnij po
ksiąŜkę, wyjdź na
spacer

mmm

Poproś o radę
przyjaciół. Z nimi łatwiej
znajdziesz rozwiązanie
większości problemów

Unikaj sytuacji
konfliktowych. Łatwo
będzie Cię wyprowadzić
z równowagi

Nie zastanawiaj się, co
myślą o Tobie inni. Rób
to, co uwaŜasz za słuszne

O miłość trzeba
walczyć. Nie
czekaj na pierwszy
krok, sam przejmij
inicjatywę

Nie skupiaj się wyłącznie
na pracy. Zostaw trochę
energii na Ŝycie osobiste

Trudnych rozmów nie
moŜna odwlekać w
nieskończoność. To
niczego nie rozwiąŜe

Nie rozpamiętuj
niepowodzenia. Skup
się na kolejnym
wyzwaniu

Pomyśl o najbliŜszych.
Wybierz się do rodziny
na krótkie wakacje

Nic nie jest takie straszne,
na jakie wygląda. KaŜdy
problem moŜna rozwiązać
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