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PRZYJĘCI WKA
INFORMACJE Z MONARU

Witamy serdecznie w drugim numerze "BEZ CUKRU"!
Razem z gazetą łączymy najlepsze życzenia świąteczne i
noworoczne. Nie ukrywamy, że z racji na epidemię

MasterChef

tegoroczne

MasterChef MONAR! Jak zawsze społeczność dzieli się

święta

społeczności

były

dla

bardzo

wszystkich

wymagającym

członków
okresem.

MONAR!

Kolejny

raz

organizujemy

na 3 drużyny lecz tym razem zamiast rywalizować,

Niemożność spotkania się z bliskimi to niełatwy fakt do

współpracuje. Efektem tego były zupy kremowe z pora

zaakceptowania. Z drugiej strony dołożyliśmy wszelkich

i pomidora z gotowanymi klopsikami. Delicje! (więcej

starań, by święta na Tuszyńskiej były najlepszymi z

na str. 4)

możliwych. Całym sercem wierzymy, że Wasze Boże
Narodzenie też było wspaniałe, choć może nie spędzone
do końca tak, jak w czasie braku jakichkolwiek obostrzeń.

‘’… skleić kość to pestka ale wyhodować?!’'. - to słynne

Jednocześnie sobie i Wam życzymy, by rok 2021 był

słowa z powieści ,,Harry Potter i Komnata tajemnic’’.

zdecydowanie

Na szczęście (i nie szczęście) Jula nie ma zaniku kości

lepszy

niż

poprzedni

oraz

by

postanowienia nas wszystkich nie straciły mocy i spełniły

w ręku, lecz złamanie kości w stopie, Aj! Teraz słychać

się w niedalekiej przyszłości.

ją zawsze jak idzie, bo stuka kulami po schodach.

Arek Starzykowski

Cieszy nas fakt, że pomimo trudności dalej z nami jest,

fot. Oliv

a uśmiech nie schodzi jej z twarzy!
Powrót Gordona Ramsaya! Jak co czwartek robimy
kolejne wydanie MasterChef’a, tym razem powrócił z
wakacji

nasz

mentor

Przemek

-

terapeuta

(przeczytajcie koniecznie wywiad z Przemkiem str.6).
Sami

wybraliśmy

co

przygotujemy,

a

Przemek

próbował. Były jak zawsze 3 drużyny, 3 różne farsze do
tortilli - mimo różnic podniebienie tak samo się
cieszyło.
Andrzejki! 30 Listopada odbyły się Andrzejki. Główną
organizatorką była Julka. Nie obyło się bez lania wosku
przez klucz. Najzabawniejszą atrakcją tego wieczoru
było wyławianie jabłek z wody ustami. Towarzyszyło
nam przy tym mnóstwo śmiechu i wody na ubraniach.
NOWI WŚRÓD NAS *** Mateusz ma lat 19, przyjechał z Góry Kalwarii 11 grudnia. Głównym powodem jego przyjazdu
jest skończenie szkoły. Jest wesoły, otwarty, uczuciowy, lubi sport i gotować. *** Natalia ma 25 lat, przyjechała z
Łodzi 3 grudnia. Głównym powodem jej przyjazdu jest bezsilność wobec choroby. Chce dowiedzieć się jaka jest
naprawdę i zbudować nową przyszłość. Nie chce ranić swoich bliskich, lubi naturę, ludzi, jest wstydliwa, zagubiona
i wrażliwa. *** Michał ma lat 19, przybył z Piastowa 23 Listopada. Głównym powodem jest chęć skończenia z
nałogiem. Jest leniuszkiem i lubi słodycze. Ale w głębi jest dobrym i pracowitym chłopakiem ale jeszcze tego nie
wie. *** Życzym Wam z całego serca powodzenia!

Tekst: Kuba i Maks

***
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GRA?

fot. Oliv

O MUZYCE I NIE TYLKO PISZE
WIKTOR I MICHAŁ

Dla nas – pacjentów MONARu jest to bardzo ważna strona muzyki. Przy

Muzyka towarzyszy ludziom od początku naszej

konflikt z tą zasadą. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ nie dla

cywilizacji. Przez lata bardzo się zmieniła, chociaż

każdego muzyka będzie

Tuszyńskiej 106 mamy odgórny zakaz słuchania „klimatycznej muzyki”,
np. rapu. Wielu pacjentów ma z tym problem, odczuwa niezgodę i
impulsem do nawrotu choroby, tzw.

wyzwalaczem, jednakże musimy brać pod uwagę, że dla kogoś może

kolejne epoki i nurty muzyczne czerpią z dorobku

być, może nawet jednym z gorszych. Na jednych źle działa rap, na

twórców z wcześniejszych okresów. Obecnie nie

niektórych „Last Christmas” George'a Michael'a (sic!). Niekoniecznie

sposób zliczyć ile jest nurtów muzycznych. W

musi kojarzyć się z narkotykami wprost – niektórym z nas przypominają

radio/TV dominuje pop, łagodny rock i elektronika,

się toksyczne związki, bądź konkretne sytuacje. Dlatego tak prozaiczna
czynność jak słuchanie radia, w terapii wymaga uwagi i i patrzenia na

jednak wraz z rozwojem internetu coraz więcej ludzi

odczucia i reakcje innych osób.

ma dostęp do mniej popularnych gatunków. Widać to
Muzyka pełni w naszym życiu bardzo ważną rolę, pozwala się

jak na dłoni w naszym ośrodku, kiedy muzyka gra z
pendrive'ów

zrelaksować,

pacjentów – mix gatunkowy jest co

najmniej zaskakujący – od Nirvany po Boysów :)

nasze horyzonty o kolejne akordy, które umiemy zagrać lub tworzymy
utwór, który jest naprawdę „nasz”, to dodatkowo mamy z tego czystą

aktywności ruchowej. Podczas zajęć jogi – tak uwielbianych przez

frajdę i możemy to traktować jako rozrywkę samą w sobie. Ponadto,

społeczność Tuszyńskiej 106 (szczególnie Miłosza :)), dzwonki i muzyka

angażujemy obszary naszego mózgu odpowiedzialne za kreatywność,

relaksacyjna pomagają się zrelaksować i zajrzeć w głąb siebie. Podczas
funkcji

rozrywkowej

co pozwala nam zwiększyć nasze możliwości w tej sferze.

pomaga

rozładowywać emocje, towarzyszące miejskim korkom lub utrudnia

***

zaśnięcie w dłuższych trasach. Krótko mówiąc, towarzyszy nam
niemalże przez cały czas, oddziałując na

Słuchanie

tworzeniem muzyki lub grą na instrumencie. Nie dość, że poszerzamy

kupił. Na siłowniach – pomaga utrzymać tempo ćwiczeń i zachęca do

oprócz

problemach.

nich jakąś piosenkę, oddziałują na nas zupełnie inaczej. Podobnie jest z

przytulną atmosferę i skłonić klienta by został dłużej i może jednak coś

–

codziennych

nadać wielu sytuacjom „magii”. Pewne wydarzenia, gdy dodamy do

innych celach. Na przykład, w sklepach używana jest by wprowadzić

samochodem

o

na chwilę przestać skupiać się nad naszymi zmartwieniami. Potrafi

Muzyka, oprócz funkcji typowo rozrywkowej, może być używana w

jazdy

zapomnieć

muzyki, która nam się podoba poprawia nasze samopoczucie, pozwala

nasz nastrój i zmieniając

odbieranie przez nas naszego otoczenia.

Podsumowując,

muzyka

jest

bardzo

ważna

w

życiu

człowieka i to co „gra nam w duszy” definiuje sporą część

Pamięć emocjonalna to niezwykle ciekawe zjawisko w psychologii.

naszego „ja”. Jest istotna zarówno w życiu codziennym jak i

Myślę, że samo zjawisko mogłoby zapewnić nam materiału na kilka

w samorozwoju czy wspomaganiu kreatywności. Pozwala

artykułów – tutaj wspomnimy jedynie o związku z muzyką. Często
niektóre rzeczy pamiętamy „jak przez mgłę” jednak po usłyszeniu

łączyć ludzi z różnych krajów, kultur, środowisk – będąc

piosenki, której wtedy słuchaliśmy z reguły przypominamy sobie więcej

częścią wspólnej tożsamości.

niż zwykle.

Tekst: Wiktor i Michał

***
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GŁOS SPOŁECZNO CI

fot. Oliv

MASTERCHEF NA
TUSZYŃSKIEJ
Od wielu tygodni, dokładnie w czwartki o godzinie 12:00,
patelnie zaczynają skwierczeć a noże idą w ruch. Tak to one!
Wyczekiwane z tygodnia na tydzień warsztaty kulinarne
Przemka, który jest terapeutą w naszym ośrodku.
Jego pasją jest gotowanie i chce nas zarazić tym ciekawym
zajęciem. Przemek ma wiele lat doświadczenia w pracy przy
palnikach. Dużo czasu spędził gotując na statkach, miał
okazje zwiedzać tak niesamowicie ciekawe kulinarne

DZIENNICZEK UCZU

miejsca jak: Chiny, Turcja, Filipiny, Tajlandia. Opłynął także
przylądek Horn w Chile i zawitał do afrykańskiej Nigerii.

SZCZĘŚCIE

Mimo możliwości spróbowania tylu wybornych kuchni z
całego

“„Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i

świata

jest

on

miłośnikiem

kuchni

polskiej,

tradycyjnej, śródziemnomorskiej, greckiej i włoskiej tak jak

zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.” - A. Szustak

ja. Dziękuję ci Przemku, za to ile pracy włożyłeś w te
Szczęście to emocja bez której życie straciłoby smak. Jest dla

warsztaty, wiele mi one dają i wiem że chcę się rozwijać w

mnie najważniejsze, aby odczuwać satysfakcję z życia. Bez tej

tym kierunku dalej.

emocji nie byłoby sensu cieszyć się oraz nie byłoby frajdy z

Na pozór może tematy kulinarne nie mają wiele wspólnego

życia. Najbardziej wartościowe jest jednak dla mnie szczęście

z pracą nad sobą w społeczności, ale chcę żebyście

które pojawia się po jakiejś trudnej emocji, chociażby

wiedzieli,

smutku. W takim krytycznym momencie mojego życia, gdy

terapeutyczna. Same warsztaty to okazja do integracji w

przez brak samokontroli oraz używki straciłem siebie,

społeczności, a także pracy nad różnymi słabościami, które

dziewczynę, pracę oraz mieszkanie, a przez fałszywych

w trakcie wykonywania zadań wychodzą na wierzch.

znajomych i uzależnionego ojca straciłem zaufanie oraz

mojej mamy i mojego ojczyma. Gdy przyjechałem do Monaru
udawałem radosnego i beztroskiego chłopaka, lecz to była
tylko maska. Nie chciałem pokazać prawdziwego siebie,
bałem się kolejnego zranienia. W głębi jednak chciałem
zaufać, aby nie czuć się samotnym, ponieważ jest to dla mnie
stan kompletnie przeciwstawny szczęściu. Dzięki rozmowom
się

otwierałem.

Poprzez

spędzanie

z

domownikami czasu, pokonywanie trudów w terapii, oraz
wspólne rozwiązywanie problemów poczułem się pierwszy
raz w życiu zaakceptowany i zrozumiany. Gdy uświadomiłem
to sobie i powiedziałem o tym na społeczności, popłynęły mi
łzy

prawdziwego

szczęścia

-

bo

nie

wierzyłem

mnie

taka

aktywność

MNIAM!

już nie zasługuję. Nie wierzyłem już nawet w dobre intencje

bardziej

dla

jest

bardzo

Tekst: Patryk M.

wiarę w ludzi. Byłem załamany, sądziłem że na nic dobrego

coraz

że

że

kiedykolwiek się tak poczuję.
Mimo że nie zawsze jest kolorowo, to jestem pewien że
Monar pomaga mi odnaleźć prawdziwe szczęście :)

Tekst: Dominik

***
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MINI-REPORTAŻ

Z DYSTANSEM

MIKOŁAJKI

MYŚLI NEOFICKIE

Mikołajki! A u nas w Monarze, z tej okazji dyskoteka i fit uczta
czyli żelki cola i chipsy rzucone na stół. Widzę uśmiech u

"Cieszę się, ze jestem trzeźwa, gdy

każdego z nas, a powiększa go wiadomość z ust Julki: Akcja

czuje, ze mam przy sobie ludzi, którzy o

„Secret-Santa”. Oczywiście już następnego dnia informacje
kto kogo ma nie były tajemnicą, ale przyjemnie było patrzeć

mnie dbają. Kiedy wiem, że przyszłość

jak każdy w ukryciu zamawia prezent pod choinkę. Ja sama

jest lepsza - teraz, gdy jestem trzeźwa."

jak dziecko z niecierpliwością czekam aż będę mogła
rozerwać

papier

świąteczny.

Spędzone

godziny

~Zuzia Pendel

przy

żmudnym wycinaniu dekoracji świątecznych i ich klejeniu
jednak się opłaciły. Nasz dom na Tuszyńskiej to festiwal
kolorów. W pokojach dużo szybciej i przytulniej się zasypia

"Ostatnią sytuacją kiedy przeszła mnie

przy migoczących lampkach . Natomiast jutro Pedro i

myśl o radości z bycia trzeźwym to był

Domino jadą do miasta po żywą choinkę, a ja żałuję, że nie
będę mogła ich zobaczyć z 2.5 metrowym świerkiem w

„świąteczny” wieczorek, który zrobiłem

tramwaju. Atmosfera jak w domu! Menu ułożone na święta i

ze współlokatorami. Choć święta nie

słychać jak praca wre na kuchni. Przygotowanie pierogów to
żmudna praca, ale ileż przy tym współpracy i rodzinnej

mają dla mnie wielkiego znaczenia, to

atmosfery!

takie momenty kiedy jesteśmy razem,

Już się nie mogę doczekać zjedzenia śledzia

przygotowanego przez Julkę i Dominika. Jest w tym też dużo
stresu - szykując coś co wszyscy później będą jedli (ale u

śmiejemy się i cieszymy z tego, że

ciotki jak coś jemy to może jej nie wyjść, a smakuje jak nigdy)!

możemy być dla siebie nawzajem i

Do samej wigilii jeszcze trochę więc muszę poczekać na

wspólnie coś tworzyć, utwierdzają mnie

relacje z samej wieczerzy bo przed nami jeszcze trochę pracy.

w

Jestem zaskoczona tym jak rodzinny i świąteczny klimat
jesteśmy w stanie wprowadzić do tego domu.

przekonaniu,

że

chce

żyć

w

trzeźwości."

Tekst: Natalia i Maks

~Aleksander Nowak

fot. Oliv

"Radość? Kiedy myślę, że jestem lepszą
wersją siebie. Ostatnio, także sytuacja w
której myślę o świętach - nieważne czy
wielkanocnych, czy Bożym Narodzeniu.
Po prostu kiedyś nie miałam możliwości
spędzić tego czasu na spokojnie, a
właśnie

spokój

szczęściem."
~Julia Tucholska

***

kojarzy

mi

się

ze
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TERAPIA
INDYWIDUALNA
WYWIAD Z TERAPEUTĄ PRZEMKIEM KRĘGOWSKIM
Przemek to wyjątkowy terapeuta. Poza byciem ciepłym, a zarazem bardzo konkretnym człowiekiem
zwiedził kawał świata. Zawitał do Chin , Turcji , Filipin, czy Tajlandii. Opłynął także przylądek Horn w
Chile i odwiedził afrykańską Nigerię. Gdzieś w tym wszystkim zacumował przy Tuszyńskiej, by
pomagać ludziom w walce z uzależnieniem. Z Przemkiem rozmawia jeden z członków społeczności Patryk Zwoliński.
fot. Oliv

P: Jak się nazywasz?

T: Przemysław Kręgowski.
P: Ile masz lat?

i jednocześnie sam wyjść z tego bagna.
P: Czy leczyłeś się w ośrodku? Jeśli tak, to kiedy?

T: 37.
P: Skąd pochodzisz?

T: Leczyłem się w kilku ośrodkach. W pierwszym byłem jak
miałem 18 lat, skończyłem go z nieuczciwościami. Po 3 latach
byłem w kolejnym ośrodku w którym po 8 miesiącach
wyjechałem bo nie chciałem kopać dołu (śmiech). Później było
kilka terapii dochodzących, kilka detoksów, kilka wszywek,
zastrzyków. Ostatnią terapię miałem w 2014 roku 1 czerwca na
dzień dziecka, trwała 2 miesiące i zakończyła się sukcesem,
który trwa do dziś.
P: Najzabawniejsza historia z Twojego leczenia?

T: Ze Szczecina.
P: Wzrost?
T: 187 centymetrów.
P: Dlaczego postanowiłeś zostać terapeutą?
T: Hmmm.... ciekawe pytanie. Miałem kiedyś zajęcia na studiach,
gdzie wykładowca bardzo lubił książki i powiedział, że nasza
przyszłość jest powiązana z książkami, które czytaliśmy w
dzieciństwie i ma duży wpływ na to jakimi będziemy ludźmi.
Zapytała o moją ulubioną bajkę z najmłodszych lat i był to
Szewczyk Dratewka i albo to wiesz albo nie, główny bohater
chciał i lubił bezinteresownie pomagać innym ludziom. Wtedy
już moje serce biło w tę stronę, a i życie mnie tak ukształtowało,
ponieważ mój ojciec jest alkoholikiem i stwarzał dużo
problemów. Obiecałem sobie, że nigdy nie popełnię tego
samego błędu. Niestety sam wszedłem w uzależnienie i
zobaczyłem jak ono wygląda od środka.
W pewnym momencie postanowiłem pomagać innym ludziom

T: Było lato, pracowaliśmy przy sianie z kolegą. Poprosiłem go
aby zaniósł siano do "Żółwia" (pracownik stolarni), bo będzie
robił szopkę na święta Bożego Narodzenia. Ten wziął ciężki
snopek i zaniósł go na plecach pod wskazany adres. Żółw był w
szoku i krzyknął " co to k****?" na co mój kolega wyjaśnił, że to
Przemek mu kazał przynieść na szopkę. (śmiech) Oczywiście nie
odbyło się bez społeczności i w następstwie konsekwencji dla
mnie.
P: Najcięższa chwila w terapii?
T: Kiedy zginęła pasta do zębów i nikt się nie chciał przyznać,

***

MONAR TUSZYŃSKA

BEZ CUKRU

STRONA 7

biegliśmy nocą w deszczu 7 km do Kołobrzegu. Towarzyszyły nam dwa psy z Monaru, które zostały potrącone przez
samochód tamtej nocy. Nikt się nie przyznał, co spowodowało nałożenie konsekwencji na wszystkich - kilkanaście
godzin pracy bez przerwy. W rezultacie wszyscy zbierali nieuczciwości, ponieważ przysypiali, nie dawali rady i też nikt
się nie przyznał. Na końcu była Anarchia, czyli "wolna Amerykanka", co spowodowało wyjazd dużej części osób. A w
rezultacie i tak się nikt nie przyznał.
P: Najzabawniejsza historia z bycia terapeutą?
T: Kiedyś na dyżurkę zadzwoniła pani, że ma "rogówkę". Na co ja odpowiedziałem, że owszem jest to placówka
szpitalna, ale dla osób uzależnionych, a nie dla ludzi którzy mają problem z okiem. Pani powiedziała, że gdzie ma w
takim razie oddać rogówkę - oddać rogówkę? Pomyślałem, że to odlot. Powiedziałem, że musi pani zadzwonić do
okulisty a nie Monaru. Pani się uśmiała i rozjaśniła, że chciała oddać kanapę narożną dla ośrodka. (śmiech)
P: Czy masz jakieś pasje? Jak tak, to jakie?
T: wędkarstwo głównie karpie, gry RPG, gdzie wczuwam się w postać fantasy i wczuwam się w bohatera i otaczający
go świat, gotowanie. Umysł ludzki, który jest skomplikowanym mechanizmem ale nie działającym w pewnych
kwestiach bez przyczyny.
P: Co lubisz robić poza oryginalnym leczeniem narkomanii?
T: Wyjeżdżać, zwiedzać, obejrzeć dobry film, kreować, bawić się trochę życiem. Lubię spływy kajakowe, wyprawy
górskie i narciarstwo.
P: Co Cię drażni?
T: Znieczulica na drugiego człowieka. Jeżeli dzieje się krzywda, to wkurza mnie, że druga osoba nie potrafi zareagować.
P: Co Cię uspokaja?
T: Na pewno ostatnimi czasy obecność drugiej połowy, przy której czuje się swobodnie i na tyle bezpiecznie, że mogę z
kimś się podzielić trudnościami i emocjami.
P: Ulubiona potrawa?
T: Polski schabowy, ziemniaczki z koperkiem i kapusta zasmażana.
P: Ulubiony zespół/wykonawca?
T: Vanilla Ice, Westbam, Dżem, muzyka relaksująca, a w ostatnim roku Pro8l3m.
P: Co jest Twoim kluczem do sukcesu jakim jest 6 lat trzeźwości?
T: Chęć do trzeźwego życia. Chciałem zobaczyć, jak to jest żyć trzeźwo (inaczej niż do tej pory). Zacząłem z tego
czerpać pełnymi garściami i mi się spodobało i w tym zostałem. Po co do tego wracać? W końcu jeszcze tyle przede
mną i chcę to wykorzystać.
fot. Oliv

Nie jest tajemnicą, że Przemek (razem z Elvisem) zawsze wspiera myśl techniczną pacjentów w MONARze :)

***
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RYSUNKI, FOTOGRAFIE I INNE NIESPODZIANKI
fot. Oliv

rys. Oliv

fot. Oliv

fot. Oliv

***

BEZ CUKRU

MONAR TUSZYŃSKA

STRONA 9

"SŁOWACKI WIELKIM POETĄ BYŁ"
KĄCIK POETYCKO-LITERACKI
***
Przyszedł grudzień i miasto straciło barwy. Idąc ulicą mijałam papierowych ludzi, widziałam brudne kamienice i puste place
zabaw. Nie wiedziałam kiedy kończy się dzień, a zaczyna noc. Z dnia na dzień byłam coraz bardziej przezroczysta. Lecz gdy
znikałam złapałeś mnie za rękę i podałeś ciepłą herbatę. Otworzyłam oczy, a świat za oknem był inny, tylko nie wiem czy przez

poczekaj, a wrócę
może w pierwszej chwili zawahasz
się
czy to na pewno ja
którego wciąż brakowało
Wiersze napisała lub wybrała: Oliv

)einezcyż

bo na ustach będę mieć uśmiech

an ynozczseimu zsreiw( zciweiktiW .I .S

obiecuję, że nie będzie to długo

".eicyż ejom ełac ćinśezrp ęt con w I

poczekaj na mnie chwilę, chwileczkę

,ąicśontomas ąjom ałyb śyb myrótk W

Poczekaj

,eicyb mynanzein o ohcic ćyzram I

***

ćśi ąboT z mybłaichc alop etsyzrbers W"

dla M.

"Autoportret Witkacego" - S. I. Witkiewicz

śnieg, błyszczący w świetle gwiazd, czy dlatego, że byłeś obok.

KRZYŻ WKA Z
TUSZY SKIEJ
1. ... Świąt!
2. Co ile wychodzi "Bez
cukru"?
3. Co to jest "Bez cukru"?
4. Co pomaga wyjść z
uzależnienia?
5. Co jest udręką pacjentów?
6. Jak ma na imię autor tej
krzyżówki? ;P
7. Nazwa stowarzyszenia i
naszego ośrodka to...?
Krzyżówka: Miłosz

***
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Z PAMIĘTNIKA SOMITY
SOMITA NA L4
“Gdy widzisz jak koledzy z SOMu robią działania, a ty ze złamaną nogą siedzisz i patrzysz - to w duszy szlag cię
trafia...”. Somita w społeczności nie ma za dużo czasu wolnego, bo zawsze jest coś do roboty. Do tego stała
uważność na innych też bardzo angażuje. Dlatego tym bardziej kiedy miałam złamaną nogę chciałam pomóc
moim kompanom. Z drugiej strony, jak raz, znalazłam czas na trochę przemyśleń dotyczących mojego bycia
somitą i napisanie tego tekstu. Mam nadzieję, że poniższy artykuł będzie dla Was ciekawy i przekonacie się, że
bycie w SOM to nie jest kaszka z mleczkiem.
Między młotem, a kowadłem - SOM na społeczności
Ostatnio było tak… Trzy dzwony, spotkanie interwencyjne - członkowie społeczności do 1,5 min muszą zjawić się na
sali terapeutycznej, jeżeli się spóźnią czeka ich konsekwencja. Jednocześnie, w razie gdy kogoś nie ma, to my
musimy zadbać o to by ta osoba pojawiła się w jak najkrótszym czasie. To niby nic trudnego, ale nie zawsze jest
łatwo. Niemniej prawdziwe trudności potrafią pojawić się później. Są już wszyscy, zatem zaczynamy.
Społeczność zaplanowana na 2 h, trwa już około 3 h. To wszystko spowodowała sprawa do jednego kolegi (tak swoją
drogą to niezły gagatek, nieźle namieszał, nakłamał, złamał wiele zasad panujących w społeczności). Dość
powiedzieć, że społeczność nie zostawiła na nim suchej nitki… Natomiast sytuacja o której opowiadam tyczyła się
innej osoby. Na sali siedziała nowa dziewczyna - Natalka (moja podopieczna która ciężko znosi takie burzliwe
spotkania). Zaczęła się trząść - ja siedziałam po drugiej stronie i zaczęłam się niepokoić, bo krzyk wywoływał w
Natalii coraz gorszy stan. Wiedziałam, że trzeba było sobie jakoś z tym poradzić - z jednej strony jako SOMita
rozumiałam, że koledze się to należy i nie można w tym momencie zrezygnować z omawiania jego sprawy, a z
drugiej nie potrafiłam sobie poradzić z widokiem Natalii. Podeszłam i objęłam ją, a ona przysunęła się do mnie.
Poczułam że pomagam jej w jakiś sposób. Ostatecznie wszyscy dobrnęliśmy do końca - kolega (mam nadzieję)
wyciągnął z tego spotkania wnioski, a Natalia się uspokoiła.
Bądź twardy, ale wrażliwy
Czemu Wam o tym tak szczegółowo opowiadam? Czuję, że ta sytuacja bardzo dobrze odzwierciedla trudności jakie
przeżywamy jako somici. Z jednej strony trzeba być konsekwentnym, czasem “twardym” wobec innych pacjentów, a
z drugiej strony wrażliwym, czułym i uważnym. Czasem przyjęcie jednej z tych postaw nie jest dla mnie łatwe - tym
bardziej, że nie wiem jak zareaguje druga osoba, której sprawa dotyczy. Szczerze, bywa mi z tym ciężko.
Jest jednak też druga strona medalu. To niesamowite jak się zmieniam, widzę że wraca mi jakaś empatia do
człowieka. Widzę że dawanie ludziom swoistego poczucia bezpieczeństwa sprawia mi radość, powoduje że chodzę
uśmiechnięta i czuję się potrzebna. Mierzenie się z innymi problemami jako SOM powoduje, że nieśmiało zaczynam
się przekonywać, że może po skończonej terapii w podobnych kryzysowych sytuacjach też sobie poradzę.
Inne działania
Ostatnie przykłady jakimi chcę się z Wami podzielić to zarówno moment wykonywania testów na narkotyki jako
SOM i powiązane z tym działania, jak i “somowanie” (kontrola) telefonów wykonywanych przez członków
społeczności. To bardzo trudne, kiedy wiesz, że robisz coś dobrego dla Twojego kolegi, czy koleżanki, a jednocześnie
czujesz, że on absolutnie tego tak nie widzi. Do tego dochodzi strach o to, czy test nie jest wadliwy - co jeśłi wyjdzie
“słuszny”, wynik pozytywny? W takich momentach czasem pojawia się zwątpienie, zawahanie, ale myślę sobie, że
może za parę miesięcy, ta sama osoba mi za to wszystko podziękuje. Tak samo czuję w sobie wiele emocji, gdy
słucham czyjejś rozmowy z bliskimi osobami i słyszę jak osoba próbuje ich oszukać, czy po prostu nie mówi całej
prawdy. Mimo, że to bolesne, wiem, że muszę interweniować. Mam tylko szczerą nadzieję, że inni wiedzą, że SOM
stara się działać dla dobra innych członków społeczności, a nie po to, by uprzykrzać im życie :)
Na koniec
SOM – służba ochrony Monaru to trochę jak w policji - coś idealnie dopasowanego do mnie. W przyszłości
chciałabym zostać policjantką - nie dlatego, by rozkazywać ludziom, tylko dlatego by ich chronić i im pomagać. Dążę
do tego uparcie, zaczynam tu, w MONARze, z całkiem sporą dawką nadziei w sercu. Wiem, że meta daleko ale
przecież jeszcze mleko nie jest rozlane ;) Najlepszego!
Tekst: Julia B.

***
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FOTO NUMERU
fot. Oliv

ALL THE BEST
ŻYCZENIA Z MONARU
W tym okresie, który dla niektórych z nas
jest trudny, a z kolei dla innych przyjemny
chcielibyśmy życzyć przede wszystkim
zdrowia,
każdego

spokoju
dnia.

a

także

Wiary,

uśmiechu

wytrwałości,

motywacji do realizacji waszych celów
krótkoterminowych,

a

zarazem

długoterminowych. Spożytkujcie ten czas
na refleksję w możliwie jak najbardziej
rodzinnym gronie!
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Tekst: Mateusz i Kuba

FILOZOFIA
"Jestem tutaj, ponieważ nie mogę już
dłużej uciekać od samego siebie.
Tak długo będę uciekał i bał się,
dopóki nie odważę się zobaczyć siebie
w oczach i sercach innych.
Tak długo będę uciekał i bał się,
dopóki nie podzielę się z innymi
swoimi tajemnicami.
Jeżeli nie zaufam innym będę sam.
Tylko w tym miejscu będę mógł
zobaczyć siebie jak w zwierciadle.
Tylko tutaj nie muszę być gigantem z
moich marzeń i karłem z moich
strachów.
W tym domu jestem cząstką
społeczności dzieląc z moimi
rówieśnikami cele i codzienny trud.
Zapuszczając tu korzenie mogę
rozwijać się i tworzyć nie będąc już
dłużej samotnym.
Pomagając innym mogę też odnaleźć
siebie."

***

C H C E S Z

Z A C Z Ą Ć

T E R A P I Ę ?

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci uzależnieni od wszystkich substancji

psychoaktywnych. Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich między 18 a
30 rokiem życia. Mile widziane doświadczenie w terapii.

Przyjęcia realizowane są w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do soboty.
Przyjeżdżając do ośrodka należy przywieźć: dowód osobisty, skierowanie do ośrodka
(wydawane jest przez lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatrę), kartę informacyjną z
oddziału detoksykacyjnego lub zaświadczenie od lekarza z informacją, że osoba
przyjmowana nie wymaga detoksykacji, zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym,
Multi Test domowy do wykrywania narkotyków w moczu x 1.
Inne ważne informacje: Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren ośrodka substancji

psychoaktywnych, odzieży oraz symboli promujących używanie substancji
psychoaktywnych, przemoc lub nietolerancję. Osoba przyjeżdżająca do ośrodka nie
może być pod wpływem substancji odurzających.
W ośrodku obowiązuje abstynencja narkotykowa i alkoholowa.
W ośrodku obowiązuje zakaz agresji i szacunek dla cudzej własności.
W ośrodku można palić papierosy tylko z akcyzą. Bardzo uprzejmie prosimy, aby osoby
które przyjeżdżają do Ośrodka wszystkie sprzęty elektroniczne zostawiały w domu.
Dziękujemy! Telefon kontaktowy w sprawie przyjęć 505-813-966, czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 ( jeżeli nie odbieramy telefonu, prosimy o

wyrozumiałość - na pewno ktoś z nas do Państwa oddzwoni na numer, z którego do nas
dzwoniono). W sprawach pilnych prosimy o kontakt z terapeutą
dyżurującym na numer 42 6464012.

/monarlodz

monartuszynska.pl
monarlodz@gmail.com

R E D A K C J A

42 646 40 12

Zespół: Julka Bujnowicz | Rafał Szwed | Oliwia Klucznik
Maks Depa | Dominik Rynduch | Patryk Zwoliński | Patryk
Maroszek | Miłosz Urbaczka | Kuba Majewski | Wiktor
Maruszczak | Sylwia Kowalska | Julia Tucholska | Zuza Pendel
Mateusz Błyszczuk | Natalia Zientkiewicz | Michał Żebrowski
***
Opieka psychologiczna: Basia Tokarska
Skład: Arek Starzykowski

***

