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  Dziękujemy Pani Dr Marii Dasz-
kiewicz za ciepłe i serdeczne słowa o 
Barce w Liście do Polonii w ostatnim 
wydaniu „Aha!”.
  Barka CA została zarejestrowana 
jako Barka Canada Social Integration 
Society 20 marca 2013. Misją Barki 
jest niesienie pomocy grupom najbar-
dziej potrzebującym. Koncentrujemy 
się na tych, którzy przybyli do Kana-
dy z Europy Środkowej i Wschodniej 
w poszukiwaniu lepszego bytu, a z 
różnych powodów zostali zepchnięci 
na margines życia społecznego. Naszą 
misję kontynuujemy według filozofii 
działania i standardów pracy Fundacji 
Pomocy Wzajemnej Barka z siedzi-
bą w Poznaniu, która kontynuuje nurt 
polskiego pozytywizmu, pod hasłami 
pracy od podstaw i pracy organicznej.
  Pozytywiści widzieli konieczność 
pracy opiekuńczo-wychowawczej na 
rzecz upośledzonych warstw społecz-
nych i działali w przekonaniu, że spo-
łeczeństwo, jak żywy organizm, mo-
że funkcjonować prawidłowo tylko 
wtedy, gdy jego poszczególne organy
są zdrowe i silne. Warstwy wykształ-
cone – nauczyciele, lekarze, literaci i 
społecznicy organizowali różne akcje, 
aby wydobyć polską wieś z zacofania, 
podnieść jej stan zdrowotny, a w obli-
czu masowej migracji ludności wiej-
skiej do miast (w poszukiwaniu pracy 
w fabrykach) uświadamiali koniecz-
ność i ważność tworzenia godnych 
warunków pracy i bytu.  Pozytywiści 
działali kierując się dalekowzroczna 
wizją ważności roli tych właśnie ludzi 
w budowaniu przyszłej Polski.
  Fundacja Pomocy Wzajemnej „Bar-
ka” w Poznaniu (barka.org.pl) powsta-
ła w okresie przemian polityczno-eko-
nomicznych w naszym kraju. Jej zało-
życiele, Barbara i Tomasz Sadowscy, 
widzieli ogromną potrzebę podania rę-
ki ludziom nagle pozbawionym pracy 
i dachu nad głową. Czerpali wzorce 
z wielkopolskich społeczników, jak 
Hipolit Cegielski, Augustyn Szama-
rzewski, Piotr Wawrzyniak, Maksy-
milian Jackowski czy Cyryl Ratajski, 
oraz z osiągnięć aktywistów okresu 
pozytywizmu. Barbara i Tomasz Sa-
dowscy stworzyli nowy, alternatywny
do państwowego, system pomocy spo-
łecznej, umożliwiając wielu ludziom 
z zaniedbanych grup społecznych od-
budować swoją godność i odnaleźć się
w nowej, kapitalistycznej rzeczywi-
stości. Swój sukces i sukces tysięcy 
Polaków, jak sami powiadają, oddają 
Panu Bogu, jako że w swoich zamie-
rzeniach stosują prawa tzw. Bożej 
Ekonomii, czyli potrzebne w danym 
środowisku działania na tu i teraz, uru-
chamiające potencjał w ludziach, tak 
aby mogli być samowystarczalni.
  Na dzień dzisiejszy poznańska Barka 
działa w całym kraju w postaci samo-
dzielnych przedsiębiorstw społecz-
nych, ma swoje przedstawicielstwa w
Anglii, Irlandii, Holandii, Niemczech, 
służąc pomocą emigrantom z Europy
Wschodniej i Środkowej. Dzięki dzia-
łaniom Barki z samego tylko Londy-
nu wróciło do krajów swojego pocho-
dzenia ponad 6000 uzależnionych czy 
bezdomnych osób, w tym zdecydo-
waną większość stanowili Polacy. 
  Wiemy, że w Kanadzie, wśród nas, 
jest wielu, którzy borykają się z powa-
żnymi problemami uzależnień (alko-
holizm, narkomania, hazard etc.), co 
rzutuje na ich rodziny, bliskich, jak 

również na całą tu Polonię. Kiedyś ci 
sami ludzie mieli jakieś osiągnięcia w 
Polsce, zostali zakwalifikowani przez 
biura emigracyjne na wjazd do Kana-
dy i przywieźli tu swoje marzenia, wi-
zje i plany. Kanada, mimo że jest to 
bogaty kraj z rozwiniętym systemem 
socjalnym, pozostaje dla wielu naszych 
rodaków krajem, w którym po prostu 
nie dają sobie rady, a proste dla innych 
sprawy, stają się dla nich barierą nie do 
przekroczenia. Właściwa pomoc może 
przywrócić im ich godność i napełnić 
wiarą w swoje utracone możliwości.  
  Przez kilka lat pomagaliśmy ludziom 
z uzależnieniami prowadząc Klub Ab-
stynenta „Nadzieja” w Surrey przy 
Mental Health and Addiction Office, 
propagując życie w trzeźwości. Wielu 
z naszych „podopiecznych” pozostaje 
do dziś w trzeźwości, nie zatracając do 
końca swojej godności i odnajdując 
swą drogę życiową. Dla wielu nie ma 
już ratunku, bo odeszli na zawsze. Po-
magaliśmy seniorom, którzy nie znali 
wystarczająco języka angielskiego, 
rozwiązać szereg socjalno-bytowych 
problemów oraz kierowaliśmy ich do 
właściwych instytucji.  
  Doświadczenie kanadyjskie zdoby-
waliśmy pracując w różnych instytu-
cjach i organizacjach (Vancouver Na-
tive Health Society, Miracle Valley Re-
sidential Treatment Centre, Salvation 
Army, Good Shepard Lodge, Semiah-
moo House Society), opiekujących się 
ludźmi chorymi, bezdomnymi i z uza-
leżnieniami. 
  Pomimo ogromnych nakładów fi-
nansowych, kanadyjski system po-
mocy społecznej jest w stanie impasu, 
którego wszyscy jestśsmy na co dzień 
świadkami. Przykładem tego są bez-
domni na ulicach Vancouver czy Sur-
rey.
  Zainspirowani pracą Barki skontak-
towaliśmy się z nimi wiosną 2012 r. 
i postanowiliśmy od nich uczyć się, jak 
powinna wyglądać pomoc socjalna. 
W trakcie wizyt studyjnych i szkoleń 
w okresie 2012-2016, w Barkowych 
ośrodkach w Polsce, Anglii, Irlandii i 
Holandii, zapoznaliśmy się ze sposoba-
mi i metodami ich pracy. W paździer-
niku 2013 roku nawiązaliśmy kontakt
z City of Surrey i jesteśmy włączeni 
w Poverty Reduction Program, ucze-
stnicząc w pracach tego programu. 
Udostępniono nam pomieszczenie 
w Surrey Library, gdzie odbywają się 
regularne spotkania Barkowych lide-
rów.  
  W kwietniu 2015 r. w The Justice 
Institute of British Columbia miało 
miejsce seminarium zorganizowane 
przez Barkę na temat uzależnień, sa-
mobójstw oraz problemów psychicz-
nych wśród młodzieży. Specjalnymi 
gośćmi tego seminarium byli: Ewa 
Sadowska z Barki Londyn oraz psy-
cholog z Calgary, pan Apanowicz, 
którzy udzielili wywiadu w Radio IKS 
na temat uzależnień, zdrowia psychicz-
nego i problemów rodzinnych na emi-
gracji. Latem 2015 roku z inicjatywy 
Barki ukazywały się ogłoszenia w po-
lonijnych gazetach, przybliżające pol-
skim seniorom program Better at Ho-
me, fundowany przez United Way, 
rząd oraz serwisy organizacji Diverse-
city.
  Od Stycznia 2016 r. działa Infolinia 
oraz anonimowa pomoc emailowa. 
Nawiązaliśmy współpracę z Phoenix 
Drug & Alcohol Recovery Society 

w Surrey. Z inicjatywy Barki powsta-
ła Polska Grupa AA, która regularnie 
spotyka się w budynku Phoenix So-
ciety (tuz obok Surrey Memorial Hos-
pital). Umożliwiamy pośrednictwo 
w znalezieniu odpowiedniego ośrodka 
rehabilitacyjnego w Polsce dla tych, 
którzy nie znają wystarczająco języka
angielskiego, aby móc korzystać z le-
czenia w kanadyjskich ośrodkach. Na-
sze broszury są w Konsulacie RP, u 
social workers w szpitalach, na poli-
cji, w Options, w Mosaic Society, w 
SUCCESS, w ośrodkach odwyko-
wych, detoksach itd. Latem 2016 Bar-
ka współuczestniczyła w organizacji
Jarmarku Prac Artystycznych., którego 
celem  było wypromowanie niezna-
nych jeszcze, a wartych uwagi artys-
tów, rzemieślników, rękodzielników 
itd. 
   Na wniosek polskiego konsulatu, 
Barka eskortowała do Polski młodego 
Polaka, który po wypadku ma trwałe 
uszkodzenie mózgu. Wypadek spo-
wodował jadąc quadem bez kasku i 
pod wpływem alkoholu. Konieczna 
była natychmiastowa i skomplikowa-
na operacja głowy. Siedmiomiesięcz-
ny pobyt w szpitalu (kilkumiesięczna 
śpiączka i potem długa rekonwalescen-
cja) pokryty został dzięki ubezpiecze-
niu, które na szczęście posiadał, będąc 
na wizie pracowniczej. Dzięki stara-
niom sieci Barka, w tej chwili przeby-
wa w placówce opiekuńczo-medycz-
nej Fundacji Brata Alberta i ma przy-
znaną rentę inwalidzką.
  Życie na emigracji stwarza proble-
my, z którymi nie spotykaliśmy się 
w krajach pochodzenia, i zmienia nas 
wszystkich w ten czy inny sposób. 
Więzi rodzinne stają się osłabione, 

członkowie rodziny są narażeni na 
problemy, które ich przerastają, co po-
woduje izolację, poczucie wstydu czy
ukrywanie swoich osobistych bądź ro-
dzinnych porażek. Najczęściej ludzie
zgłaszają się po rady do osób bliskich, 
które nie są w stanie im pomóc, co
pogłębia jeszcze izolacje społeczną.  
Często kończy się to depresją, uzależ-
nieniem czy zaburzeniami mentalny-
mi. Proces adaptacji, integracji i asy-
milacji w nowym kraju jest długotrwa-
ły i czasami bolesny. W trakcie tego 
procesu wielu ludzi załamuje się i „wy-
pada za burtę”. Za wiele tragedii w śro-
dowisku polskim w pewnym sensie 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.
Każdy z nas jest częścią tego środowi-
ska i obawa przed krytyką, wytyka-
niem palcem, wstyd przed obmową 
sprawia, że wiele spraw zamiatamy 
sprawy pod dywan. Kto na tym naj-
bardziej cierpi, jak nie dzieci i mło-
dzież?  
  Zafascynowani efektywnością pracy 
Barki w Polsce i w innych krajach, te 
sama idee chcielibyśmy przenieść do 
Kanady wierząc, że wszystkim nam
zależy, aby wizerunek naszego tu spo-
łeczeństwa był jak najlepszy. Barka
Canada została założona przez grupę 
ludzi, dla których los drugiego czło-
wieka jest bardzo ważny. Wspólnymi 
siłami, w oparciu o wzory krajowej 
Fundacji Barka, możemy pomóc tym, 
którzy zagubili się w nie zawsze łatwej 
emigracyjnej rzeczywistości.
  Z pomocy Infolinii skorzystać może 
każdy, kto znajduje się w sytuacji dla 
niego bez wyjścia i nie ma do kogo 
ze swoimi problemami się zwrócić. 
Specyfiką Barki jest to, że pomagamy 
ludziom wyjść z tarapatów i odkryć 
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im swój potencjał. Każdy człowiek to 
„kapitał ludzki”, a ci, którym podaje-
my rękę mają swoją wdzięczna nazwę 
– recycled citizens. Nasze spotkania to 
przygotowania do pracy w progra-
mach barkowych sieci Barka. Działa-
my bardziej jako pogotowie społecz-
ne, do sprawy każdej osoby podcho-
dząc indywidualnie. Jednym potrzeb-
ny jest dach nad głowa, innym zało-
żenie konta w banku, innym szpital 
czy detoks. Każdego traktujemy z sza-
cunkiem i godnością, pomagając mu 
odbudować własną wartość i odzyskać 
grunt pod nogami. 
 W skład naszej organizacji wchodzą 
wolontariusze. Wszelkie koszty pokry-
wamy sami, nie mając żadnego finan-
sowania. Poszukujemy rzeczoznaw-
ców w środowisku polonijnym do 
ww. spraw – ludzi, którzy mają serce, 
aby się choć trochę na rzecz innych 
zaangażować. Nawiązujemy coraz 
więcej bardzo pozytywnych relacji
z innymi organizacjami, tak kanadyj-
skimi jak i polskimi, oraz z władzami
miast. Aby móc wyjść naprzeciw po-
trzebom na tu i teraz, chcielibyśmy na-
wiązać dialog z polska społecznością.
  Jeżeli chciałbyś dołączyć do Barko-
wej załogi napisz do nas: info@barka.
ca. Każde serce i każde ręce mogą się 
bardzo przydać.
  Dzwoń na infolinie 1-604-302-3060 
– nie jesteś sam! 
  Zapraszamy na naszą stronę: www.
barka.ca .  
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