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Zapis wystąpienia Piotra Osiadłego wygłoszonego podczas Kwietnej Ceremonii która
odbyła się w czerwcu 2011

 Ceremonia ta powstała niedaleko stąd, w republice czeskiej lat 20tych. Jej celem jest
pokazanie że niczym kwiaty na łące, nasza różnorodność nie jest wadą ale jest zaletą. Każdy
przyniósł inny kwiat, inną roślinę. Każda roślina to inna historia, inne miejsce inna gleba. I tak
też jest z nami. Jesteśmy z różnych rodzin, różnych domów z różnych gleb. Przynosimy ze
sobą rożną historię naszego życia. Niektóry mają tą historię przebogatą i jak to się popularnie
mówi z niejednego pieca chleb jedli. Inni jak najmłodsi z nas Michał, Zosia mają historię
króciutką, liczoną w tygodniach. Ale nie tylko Ci najbardziej doświadczeni mają coś do
przekazania innym. Przecież i my rodzice tych małych kruszynek najlepiej możemy stwierdzić,
że to te tygodniowe zaledwie dzieciaki skierowały nasz wzrok, nasze myślenie na to co
najważniejsze. Jak niewiele mogą, ledwie zapłakać, uśmiechnąć się, zrobić A Gu:-) a jednak
uczą nas, że to uśmiech jest najważniejszy w życiu i np. pieniądze to przy tym A Gu ledwie nic
nie warte papierki.  
 Wspólne spotkanie wraz z ludźmi których znamy, a często tylko wydaje nam się że znamy,
daje to że otwieramy oczy na innych.  Za moment każdy z nas zabierze stąd kwiat. Ideą tego
spotkania jest by zabrał inny kwiat niż przyniósł. Dlaczego? Bo właśnie spotkanie drugiego
człowieka daje nam okazję do zabrania od tej osoby jej spojrzenia, jej pomysłów na siebie, jej
idei i jej wartości. Dzięki temu stajemy się bogatsi. My tu na granicy miasta i wsi, ale też na
granicy Polski i Czech mamy niezwykłą okazję czerpać z różnych środowisk, z różnych miejsc,
wybierać z tego środowiska to, co nam jest dobre, co nas wzbogaca.  Zabieramy to ale to wcale
nie powoduje, że osoba od której to wzięliśmy jest biedniejsza. Życzę wszystkim tu zebranym,
aby zabierali innym ile się da myśli, idei, inspiracji i zabrali do swojego życia by to było
pełniejsze.
Amen
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