W dniach 3 - 4 czerwca 2017r., w Wyższym Seminarium Duchownym
xx. Pallotynów w Ołtarzewie odbyła się Konferencja naukowa pod hasłem
RODZICE – RODZICOM „Uzależnienie w rodzinie – przekuć bezradność
w sukces”, zorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN oraz rodziców z Grup Wsparcia.
Podczas Konferencji obchodzony był jubileusz 25-Lecia powstania
Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Katolickiej
Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN.
Konferencja rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Kościele NMP Królowej
Apostołów, którą uczestnicy ofiarowali w intencji ks. dr Bronisława Pawła Rosika,
założyciela Stowarzyszenia i Fundacji KARAN, w 30. rocznicę złożenia przez niego
ślubów kapłańskich oraz osób uzależnionych i ich rodzin, pacjentów ośrodków
readaptacyjnych, terapeutów, wszystkie osoby związane z Ruchem KARAN.
Oprawę muzyczną mszy poprowadziła „karanowska” schola. Przedstawiciele
Rodziców podziękowali Księdzu Pawłowi za 30-letnią posługę kapłańską
i założenie Stowarzyszenia KARAN, dzieki któremu wiele osób uzależnionych i ich
rodzin znalazło pomoc i odzyskało życie.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z historią oraz bieżącą
działalnością Stowarzyszenia i Fundacji KARAN, którą przedstawiła Pani Bożena
Bereda – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
Wystąpienie Pani Doroty Banaszewskiej „Uzależnienie w rodzinie – przekuć
bezradność w sukces” przybliżyło nam tematykę wpływu uzależnienia na
funkcjonowanie rodziny i w jaki sposób osiągnąć sukces mimo ciężkiej choroby.

Warsztaty podejmujące tematykę wpływu uzależnienia na rodzinę, sposobów
radzenia sobie z tą chorobą, zmian jakie powinny nastąpić w rodzinie, aby
uzdrowić relacje pomiędzy jej członkami pomogły uczestnikom dokonać wglądu
w siebie.

Podczas Konferencji został wystawiony spektakl autorski Pani Lilii Ostrouch
pt. „Labirynt”, przygotowany przez rodziców z Grupy Wsparcia oraz młodzież
z Ośrodka Karan w Warszawie. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami
i owacją na stojąco. Wierzyć się nie chce, że to amatorzy.

Scenariusz spektakklu został oparty na podstawie „Zraniony Pasterz” Daniela
Ange. Użyto fragmentów następujących tekstów: „Faust” – J.W. von Goethe’;
„Mądrość Przedwieczna” – H. Suzo; „Największy cud świata” – Og Mandino oraz
fragmentów tekstu Julity Czarnogórskiej i Doroty Szczęsnej.
Uczestnikom Konferencji towarzyszył poczęstunek przygotowany przez nich
samych, pyszne ciasta upieczone przez rodziców oraz bigos serwowany przez
samego Księdza Pawła.

„Od dwóch lat uczestniczę w zajęciach UTW, który działa w ramach
Stowarzyszenia KARAN. W tym roku brałam udział w dwóch projektach:
„Integracja międzypokoleniowa” i „Senior Mentorem”. Właśnie wtedy po raz
pierwszy miałam możliwość poznania młodych ludzi, Pensjonariuszy Ośrodka
KARAN na Grodzieńskiej, z którymi się zaprzyjaźniłam i w ich gronie dobrze się
czuję. Dlatego też chętnie biorę udział we wszystkich spotkaniach z nimi poza
ośrodkiem. Do takich również należał wyjazd do Ołtarzewa na Konferencję.
Wszystkie te spotkania są zawsze wspaniale przygotowane. Duże wrażenie na
mnie wywiera WSPÓLNOTA – dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów,
terapeutów, osób wspierających – jest to cudowne!
Tym razem też tak było, tym bardziej, że to była uroczystość 25-lecia
Stowarzyszenia KARAN i jubileuszu 30-lecia kapłaństwa założyciela KARAN
Księdza Pawła Rosika – wspaniałego człowieka. Byłam pod wielkim wrażeniem
wystąpień. Po warsztatach został wystawiony spektakl, który zrobił na wszystkich
ogromne wrażenie – było w nim zawarte wszystko, co dotyczy naszych
pensjonariuszy i ich najbliższych, czyli: - oddalanie się dzieci (ostra muzyka, gry
komputerowe, internet itp.), - brak więzi z rodzicami, - głuchość na problemy
dzieci, - bunt, - przebudzenie, - zrozumienie, - powrót do normalnego życia.
Bardzo przejmujący spektakl, poza tym piękna choreografia, muzyka, światło
i kostiumy. Jeszcze raz wielkie brawa – na dowód, że się wszystkim podobało –
OWACJE na stojąco!
Ja miałam wielką satysfakcję, że osobiście znałam większość AKTORÓW
(z którymi piłam kawę i jadłam pyszności). Dzięki za zaproszenie na te obchody.
Na zakończenie muszę jeszcze wspomnieć o wspaniałym i niezawodnym bigosiku
Jubilata, który jest oddany sprawie młodzieży od 25 lat.” Halina

Zarząd Stowarzyszenia i Fundacji KARAN składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie Konferencji, za
zaangażowanie, za dobre słowo i poświęcony czas, za dzielenie się sobą w myśl
św. Jana Pawła II:
„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.

