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Witajcie na pokładzie! To nasz pierwszy
numer,

więc

liczymy

MONAR TUSZYŃSKA

na

konstruktywną

11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości.

krytykę - jak w tytule, bez cukru.

Uroczystość rozpoczęła się krótką lekcją historii -

Gazeta, którą trzymacie w ręku, to owoc pracy

poznaliśmy ciekawostki z życia Józefa Piłsudskiego.

całej

Odbył się quiz wiedzy historycznej, która okazała się

społeczności

ośrodka,

przy

ulicy

być

Tuszyńskiej. Ideą przewodnią jest dla nas
szczerość,

wiarygodność

i

śpiewu

Miłym

i

pieśni

patriotycznych.

Uroczystość

,,Piłsudski”. Tego dnia nawet przy papierosie padały

Staraliśmy się, by artykuły odzwierciedlały
nie

poziomie.

zakończyliśmy filmem w reż. Michała Rosy pt.

ośrodka. Bez zbędnych ozdobników.
Może

wysokim

wiersz, napisany przez Oliwię. Nie obyło się bez

teksty są w całości autorstwa pacjentów

samych.

całkiem

poruszającym akcentem artystycznym tego dnia był

autentyczność,

dlatego wszystkie zamieszczone w numerze

nas

na

żarty patriotyczne.

idealnych

i perfekcyjnych, ale na pewno prawdziwych.

Witamy

Periodyk w szczególności adresujemy do

nowego członka społeczności, który zawędrował do

naszych najbliższych, rodziny i znajomych.

nas, aż ze stolicy. Niestety już po 3 dniach przerwał

Równocześnie

terapię, tak szybko jak ją zaczął. Mimo wszystko,

liczymy,

że

każdy

zza

Wisły!

16

listopada

przywitaliśmy

trzymamy kciuki za jego powrót.

przypadkowy (i nieprzypadkowy) czytelnik
odnajdzie w nim coś dla siebie. W końcu

Od listopada tego roku w naszym planie dnia

wszyscy jesteśmy ludźmi.

pojawiła się nowa seria warsztatów tzw. IMPRO.

Arek Starzykowski

Zajęcia prowadzi wolontariusz, a zarazem redaktor
naszej gazety – Arek. Aktorstwo, świadomość ciała,
obserwacja, kreatywność i odwaga twórcza, to jedne
z wielu rzeczy, które możemy rozwijać dzięki tym
zajęciom.
Po raz kolejny na terenie ośrodka odbyła się zumba,
prowadzona tym razem przez Rafała i Alicję. Mimo
szybkiego tempa jakoś daliśmy radę. Zabawa była
przednia, a każdy nauczył się czegoś nowego.
Bistro Monar w nowej odsłonie! Początek listopada
rozpoczęliśmy odświeżeniem kuchni oraz jej załogi.
Nowym szefem została Julka B. a jej sous-chefami
Wiktor i Maks. Jakość oraz wygląd potraw zaskakuje.
Życzymy samych sukcesów!.

fot. Oliv

Tekst: Alicja, Rafał i Patryk M

***
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WICZĘ,
CZUJĘ,
DECYDUJĘ

fot. Oliv

CO
DAJE
NAM
UPRAWIANIE
SPORTU? - TEMAT NUMERU
Każdemu z nas ciężko jest przełamać złe nawyki,

– To było dla niego coś więcej niż wyścig. To kolejny krok w

ponieważ trudno jest zmienić coś, co jest

stronę normalności. Krok w stronę bycia przykładem dla

wygodne.

Samodyscyplina

samozaparcia,

które

jest

wymaga

innych dzieci i rodzin, które napotykają podobne bariery.

dużo

niezbędne

Chciał udowodnić, że nie ma marzeń i celów nie do

do

zrealizowania – tłumaczył wzruszony ojciec.

regularnego ćwiczenia i kosztuje nas dużo

Każdy z Nas pragnie natychmiastowych efektów. Najlepiej aby

wysiłku.

po

Brakuje

nam

cierpliwości,

chcemy

jednej

sesji

treningowej

wyglądać

jak

Arnold

Schwarzenegger albo Lazar Angelov. Nie dostrzegamy jednak,

efektów natychmiast. Ponieważ ich nie widzimy,

że zyskujemy coś więcej niż mięśnie. Są to: sumienność,

szybko się demotywujemy i tracimy zapał.

samodyscyplina, cierpliwość, wytrwałość i wiele innych. Na

Najłatwiej zacząć jest od ćwiczeń, które nie przekraczają

pierwsze efekty musieliśmy czekać około miesiąca - wcale nie

naszych możliwości. W treningu chodzi o to, aby czerpać z

długo. Dodatkową korzyścią była większa uwaga co do

niego radość i satysfakcję, a nie żeby był to morderczy wysiłek.

jedzenia oraz lepiej zaplanowany i poukładany dzień.

Nie trzeba iść na siłownię, można zacząć w domu, w

Bardzo interesujące i jeszcze mocniej wciągające niż zwykłe

przyjaznym środowisku. Najważniejszy jest chyba czynnik

ćwiczenia mogą być sporty ekstremalne np. BASE-jumping

psychologiczny, wypracowanie regularności, pokonywanie

(jest to skakanie z budynków, anten, mostów i gór w

własnej niechęci, słabości oraz wyjście ze strefy komfortu.

specjalnym

stroju),

windsurfing

Lepiej wyjdziemy na robieniu mniejszej ilości, z większą

Dostarczają

one

zdecydowanie

częstotliwością, niż na porywaniu się z motyką na słońce, dwa

adrenaliny i endorfin, z powodu prędkości i akrobacji.

razy w tygodniu.

Zmuszają też do dawania z siebie wszystkiego na co nas stać,

czy

jazda

większego

wyczynowa.
zastrzyku

nie pozwalając sobie na odpuszczenia. Nas najbardziej

Gdy nie wierzysz w siebie przeczytaj to!

pociąga w tych sportach adrenalina i ich efektowność, ale z

21-letni Chris Nikic został pierwszym w historii sportowcem z

drugiej strony trochę się obawiamy konsekwencji złego

zespołem Downa, który ukończył morderczego Iron-mana.

przygotowania.

Amerykanin przepłynął prawie 4 km, przejechał na rowerze

Naszym zdaniem zdecydowanie lepiej się czujemy od

180 km i przebiegł dystans maratoński (42,195 km) w 16

momentu gdy zaczęliśmy regularnie ćwiczyć po przyjeździe

godzin, 46 minut i 9 sekund.

do Monaru. Wcześniej czuliśmy się osłabieni i bezsilni - teraz

Choć Nikic do mety dotarł po niemal 17 godzinach, prawdziwy

czujemy, że zaczynamy budować siebie takimi, jakimi zawsze

wyścig rozpoczął ponad trzy lata temu. Gdy ojciec, Nick,

chcieliśmy być. Pamiętajcie tylko o odpowiednim doborze

zauważył, że syn podupada na zdrowiu, zaproponował mu

ćwiczeń i ruszajcie do boju!

wyzwanie: by każdego dnia stawał się o jeden procent
bardziej wysportowanym. Zaczął od... jednej pompki.

Tekst: Miłosz, Dominik
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GŁOS SPOŁECZNO CI
NIESPODZIEWANE
ZAKOŃCZENIE
,,Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek
zwiąże się liną” - Antoine de Saint-Exupéry, ,,Mały Książę” W terapii jest podobnie…
Dzień 1
Dzień

rozpocząłem

normalnie.

Pobudka,

rozgrzewka

i

spotkanie poranne. Wychodząc z sali terapeutycznej zdarzyła

fot. Oliv

się nieprzyjemna sytuacja. Krótka wymiana zdań z Patrykiem
skończyła się napięciem między nami. Padły ostre słowa,
które w normalnej rozmowie nie powinny paść. Przez to,
ucierpieliśmy nie tylko my, ale także społeczność. Od tego

DZIENNICZEK UCZU

momentu nasz kontakt znacznie się pogorszył, a właściwie go
nie było. Na spotkaniu społeczności zwróciłem Patrykowi

MIŁOŚĆ

uwagę na jego nieadekwatne słowa. Powiedziałem mu jak się

“Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki

poczułem i jaki lęk we mnie wzbudziła jego słowna agresja.

miłości możemy pojąć wszystko.” - Józef Tischner. Jakie

Dzień 2

rzeczywiście jest pojęcie miłości?

Patryk zapytany na społeczności o wcześniejszą sytuację,
wypowiedział słowa, przez które zrobiło mi się przykro.

Według mnie, miłość to silna relacja dwojga ludzi, którzy

Zaznaczył, że nie chce już budować ze mną relacji, a to co

dzielą

niepowtarzalnym

mówię nie jest dla niego wartościowe. Nie wiedziałem na ile

uczuciem. Jedna osoba dla drugiej jest w stanie zrobić

to co powiedział było przemyślane, ale uderzyło to we mnie

wszystko. Miłość to bezinteresowne dbanie o drugą osobę,

jak mój pierwszy dzień terapii. Zadziwiające ile jedna kłótnia

czerpanie przyjemności z jej obecności. Ważne jest, by

jest w stanie przekreślić i ile bólu sprawić...

dzielić wszystkie dobre i złe momenty na pół. Miłość

Na przestrzeni następnych kilku dni…

potrafi pokonywać każde przeszkody. Wypielęgnowanie

Dni pełne były stresu i niezrozumianego przeze mnie

prawdziwej miłości wymaga czasu. Miłość nie jest tylko

oddalenia się od siebie. Wszystko z powodu krótkiej wymiany

piękna i pełna radości, lecz jest to też smutek i cierpienie

zdań. Cały czas w głowie przypominały mi się jego słowa.

oraz poświęcenie. To wszystko sprawia, że jest magiczna,

Mijaliśmy się w milczeniu, mieszkając w jednym domu.

bo rzeczy niemożliwe stają się możliwe w imię miłości.

Napięcie między nami było bardzo wyczuwalne - byłem

Druga połówka jest najlepszym przyjacielem dla Ciebie.

przekonany, że widzą to wszyscy.

Kochasz, gdy podświadomie chcesz dobrze dla drugiej

Dzień ostatni

osoby. Darzysz ją troską i opiekuńczością.

Sądziłem,

Miłość to braterstwo dusz, gdy jedna osoba jest smutna, to

Patryka. Wiedziałem, że nie rzuca on słów na wiatr. A jednak!

druga osoba współodczuwa jej ból, ale też gdy jest radosna

Na społeczności padły słowa których się nie spodziewałem,

uśmiech sam pojawia się na twarzy. Miłość to nie tylko

refleksje, przemyślenia i przeprosiny. Miód na zranione serce.

piękne słowa, lecz szczere czyny płynące prosto z serca.

Byłem bardzo zaskoczony! Tego samego życzę wszystkim

się

jedynym,

wyjątkowym

i

że sytuacja już się nie zmieni, tak jak postawa

***

tym, którzy w kłótni usłyszą słowa które sprawią im przykrość.

Jeśli zastanawiacie się jak znaleźć miłość to nie odpowiem

Jak się okazuje zdobycie się na refleksję i przemyślenie

Wam na to pytanie, bo ona przychodzi sama w najmniej

sprawy jest bardziej wartościowe niż udawanie, że nic się nie

spodziewanym momencie. U mnie właśnie tak było.

stało i brak informacji zwrotnej.

Tekst: Kuba

Tekst: Maks

***
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Z PAMIĘTNIKA SOMITY

INTEGRACJA JULKI

NINJA-SOMO

MINI-REPORTAŻ

Pobudka… Baczność! Ten dźwięk rozbrzmiewa w

,,Problem w tym, że jeśli ze strachu przed wrogiem

głowie wraz ze sceną z „Full Metal Jacket”.

otoczysz się murem obronnym, ten mur nie przepuści

Nim przetrę oczy, już jestem na zewnątrz, jest zimno,

również

ale lekki powiew wiatru rozbudza lepiej niż poranna

,,Księżniczka z lodu”

kawa. Po zrobieniu otwarcia, powrót I wyposażenie się

Poczułam obrzydzenie. Lepka galaretowata substancja

w

między palcami. Kiedy uświadomiłam sobie, że było to

przyrząd

niezbędny

w

czasach

pandemii:

termometr Somicki. Z wyglądu przypomina pistolet

różne przedziwne zadania wymyślone przez Julię
najszybciej jak się da.

można to nazwać swego rodzaju polowaniem, tyle, że
zwierzynie.

Dobrą

nie

można

nowiną

jest

odpuścić
fakt

Naszą pierwszą misją było, za pomocą jedynie dotyku,

żadnej
że

Läckberg

Podzieleni na dwie drużyny mieliśmy wykonywać

poszukiwania każdego z osobna, zakradanie się…
przypadku

Camilla

Działo się to 14 listopada podczas INTEGRACJI JULKI.

3x dziennie. Bywa zabawnie, bieg po schodach i

tym

-

chwilową przykrością.

Jest to nasz

obowiązek, misja, by ustrzelić wszystkich gagatków po

w

przyjaciół”

żywą istotą, odraza wzmogła się i przeplotła z

stąd zwykło się mówić że somici (tzw. służba ochrony
MONARu ) strzelają do pacjentów.

twoich

odgadnąć potrawy ukryte w wielkim pudle ówczesnej

nie

Szefowej

odnotowaliśmy u nikogo podwyższonej gorączki od

Kuchni.

Poza

galaretką

z

kurczaka

dłuższego czasu, uspokaja to nas wszystkich.

znajdowały się tam małe buraki z sokiem i ryż. Tok

Zdrowia!

rozumowania niektórych pacjentów zadziwił i rozbawił

Tekst: Rafał

Julkę do łez.

fot. Oliv

Po losowaniu kolejnych zadań ktoś biegał, inny wlókł
się jak żółw, mimo woli wygranej, inni przestawiali
krzesła, ktoś napisał wiersz.
Mieliśmy okazję próbować wielu niekonwencjonalnych
rzeczy.

Niecodziennie

mamy

chęć

i

okazję

pić

musztardę z mlekiem czy shake'a bananowego z
dodatkiem ziół prowansalskich. Sporo osób o dziwo
rozpoznało te smaki, chociaż jedną z wielu odpowiedzi
była woda z ogórków.
Integracja dała nam multum pozytywnych emocji.
Mimo tego, że nasza drużyna nie wygrała to uważam
ten czas za super spędzony i godny zapamiętania.
Integracja spełniła swoją rolę. Przyczyniła się do
burzenia murów, które wielu z nas wybudowało wokół
siebie.
Tekst: Alicja

***
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TERAPIA
INDYWIDUALNA
WYWIAD Z TERAPEUTKĄ BASIĄ TOKARSKĄ
Barbara Tokarska od lat pracuje z osobami uzależnionymi. Ośrodek na Tuszyńskiej to dla niej znacznie
więcej, niż zwykła praca. Pomaganie ludziom w leczeniu to jej życiowa pasja. O pracy,
doświadczeniach, życiu terapeuty, wzlotach i upadkach, z Basią rozmawia jedna z pacjentek - Julia
Bujnowicz.
fot. Oliv

(Wywiad

zaczął

się

nietypowo,

gdy

na

wstępie

Basia

przywitała mnie nagłym kaszlem)

czem nie jestem. Ćwiczę amatorsko, ale lubię ruch. W ogóle
lubię różnego rodzaju aktywność.
J: Czy byłaś w terapii ?

J: Basiu ty musisz do szpitala jechać, bo przecież jeżeli
miałaś koronawirusa, to rzuciło ci się na ten...

B: Na co?
J: A ile jest takich przypadków że umarli na to?

B: W swojej własnej tak, ale nie uzależnienia.
J: Czyli jednak miałaś jakąś terapię?

B: Ale na co ?
J: Na te… no płuca...

B: Tak. Najpierw byłam na rocznym cyklu „studium metod
psychokorekcyjnych”. Była tam forma pracy grupowej uczyliśmy się pracy ale w oparciu o swoje doświadczenia.
Zgłębialiśmy pracę z rodziną - to my byliśmy klientem. Trwało to
rok, później przez następny chodziłam na terapię indywidualną.
J: Z jakiego powodu?

B: Ty się Julka martw o siebie, nic mi nie jest. Proszę nie siej tu
paniki. (śmiech)
J: Jakie masz zainteresowania ?

B: Głównie moje zainteresowania dotyczą pracy i samej osoby
terapeuty uzależnień. Jak terapeuta może dbać o siebie, by
lepiej i skuteczniej pomagać pacjentom. Ważne jest też
zastanowienie się co zmienia się właśnie w pracy z drugą osobą
– innymi słowy jak ewoluuje myślenie o pomaganiu. A tak poza
tym, na pewno lubię ciuchy, jak większość kobiet. (śmiech)
Ciekawi mnie zdrowe jedzenie, bo sama staram się rozsądnie i
zdrowo odżywiać. Lubię muzykę oraz podróże.
J: Okej, a coś ze sportu ?

B: To było po moim pierwszym rozstaniu i rozpadzie związku.
Była to dla mnie bardzo trudna kryzysowa sytuacja. Doszłam do
wniosku że muszę sobie parę rzeczy poukładać, bo jak tego nie
zrobię, to nie wiele się uda .
J: Czy ukończyłaś szkołę i jaką?
B: Jeżeli chodzi o to co mnie przygotowało do pracy, to
skończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów
byłam jeszcze na rocznym studium metod psychokorekcyjnych,

B: Chyba najbardziej bieganie, chociaż profesjonalnym biega-

***
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potem na dwuletnim studium „specyfika pracy z dziećmi i
młodzieżą uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem”. Następnie
robiłam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, a później
jeszcze różne szkolenia z dialogu motywującego w terapii
behawioralno-poznawczej, czy z pracy z osobami z
uzależnieniem behawioralnym .
J: Dlaczego jesteś terapeutką?

ekonomicznego. Bardzo chciałam być ekonomistą. Wtedy
byłam zdruzgotana, a teraz widzę, że pewnie skończyłabym
jako smutna i nieszczęśliwa księgowa. (śmiech) W ogóle sobie
tego nie wyobrażam.
J: Życiowa motywacja?
B: Ludzie! Często się śmieję, że Piotrek jest dla mnie lekiem na
depresję, ale taka jest prawda. Zdecydowanie z domowego
ogniska, kiedy do niego wracam, czerpię bardzo dużą
motywację do pracy. Daje mi to takiego przysłowiowego kopa.
J: Problemy?

B: Lubię kontakt z ludźmi. To chyba jest tak, że nie traktuję tego
jako pracę, tylko jako bycie z wami, swego rodzaju towarzyszenie.
To co lubię w tym zawodzie, to że nie jest to schematyczna
praca. Nie da się wszystkiego od początku do końca zaplanować,
ułożyć. Myślę sobie, że to jest przygoda, na pewno też mnie to
pozytywnie nakręca.
J: Ile ważysz oraz ile mierzysz? (śmiech)

B: Zawsze staram się sobie z nimi jakoś radzić. Wiem, że czasem
mam tendencje do pogrążania się, ale tu wspiera mnie Piotrek.
Jego recepta to stwierdzenie, że „na parę rzeczy nie ma się
wpływu i trzeba się skupić na tym, na co się wpływ ma”.
J: Twój partner, kim jest i ile ma lat?

B: O nie...! (śmiech) Dobrze, nie mam z tym kłopotu. Mam 172 cm
i 65 kg.
J: Najgorsze wspomnienie?

B: (uśmiech) Piotr Adamiak, lat 61. Przede wszystkim jest
dobrym człowiekiem.
J: Świetnym terapeutą?

B: Nie wiem czy to najgorsze, ale z perspektywy czasu jak myślę o
tym co mogło się wtedy wydarzyć, to chyba było to nie
odpowiedzialne. Miałam 16 lat, powiedziałam moim rodzicom że
jadę do koleżanki na weekend, a ona powiedziała swoim że
jedzie do mnie. Pojechałyśmy na imprezę na Śląsk, a ja do tej
pory nie wiem gdzie byłam. Oczywiście pamiętam co się działo,
ale myślę sobie, że to było skrajnie nieodpowiedzialne. Tam
mogło się wydarzyć wszystko, do tego byłam przerażona.
Następnego dnia, z moją koleżanką szukałyśmy pociągu, żeby
jak najszybciej stamtąd pojechać. Nikt by nawet nie wiedział
gdzie nas szukać. To mnie przeraża, jacyś niby-znajomi nas
odebrali z dworca, byłam w jakimś domu, nie wiem gdzie, nie
wiem z kim… Dobrze, że wszystko się dobrze skończyło.
J: Największe marzenie?
B: Ojej... Największe
Włoszech.
J: Z kim ?

marzenie
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to

spędzić

emeryturę

B: Tak. A poza tym, że jest dobrym, czy świetnym terapeutą, to
jest człowiekiem, który żyje z pasją. Mimo tego, że znamy się 20
lat, a od 10 żyjemy ze sobą, to jest osobą przy której najwięcej się
śmieję.
J: Nie nudzi się?
B: Absolutnie nie! (śmiech)
J: Jedno słowo określające Piotra?

B: Kochany!
(Nagle telefon…

Naprawdę zadzwonił Piotr, a Basia pyta:

Piotrek jak myślisz, co odpowiedziałam Julce na pytanie: „Jakie
jest jedno słowo określające ciebie”? Piotr bez namysłu
odpowiedział „REWELACJA”.)

***
J: Tak przebiegła rozmowa z moją ukochaną terapeutką –

we

szczerze czuję, że walczy o mnie jak może. Mam ogromne
wsparcie z jej strony i na swój sposób kocham ją za to. To

B: Z Piotrem oczywiście!
J: Najtrudniejszy pacjent i dlaczego?

trochę tak, jakby była dla mnie drugą mamą. Życzę
każdemu

B: Nie lubię określenia “trudny pacjent”. Natomiast miałam
problem z ujawnianiem złości. Byłam wtedy osobą bardzo
tłumiącą emocje. Niejaki Michał, na którego wszyscy mówili
“Bolek”, tak mnie zdenerwował w trakcie społeczności, że
zaczęłam krzyczeć z nerwów! Zaczęłam się jąkać i tak się tego
przestraszyłam, że na koniec spotkania się popłakałam. Byłam
zarówno przerażona sobą, jak i tym co się ze mną działo –
szczególnie tego, że nie potrafiłam nad sobą zapanować!
Pamiętam jak „Bolek” chodził później, śmiał się i mówił - „ja
jedyny doprowadziłem Baśkę do łez". Bardzo trudne
doświadczenie.
J: Sytuacja bez wyjścia, ewentualnia jakaś trudna?

uzależnionemu

takiego

niezastąpionego

terapeuty, który w tak wyjątkowy sposób będzie o was
walczyć .

B: Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zacznę od tego, że praca w
Monarze, bardzo zmieniła moje podejście do tego co nazywamy
sytuacją bez wyjścia – szczerze uważam, że ciężko o taką. Wierzę,
że zawsze jest jakieś wyjście, tylko nie zawsze potrafimy je
dostrzec. Z drugiej strony, bywały w moim życiu sytuacje, kiedy
czułam, że świat mi się wali na głowę. Chociażby
sytuacja,
gdy
nie
dostałam
się
do
liceum

fot. Basia

***

Wywiad: Julia B.
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fot. Oliv

fot. Oliv

fot. Oliv

rys. Kalina
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"SŁOWACKI WIELKIM POETĄ BYŁ"
KĄCIK POETYCKO-LITERACKI
***

"HOW TO MAKE A GOOD SCRIPT GREAT" - czyli jak z dobrego scenariusza, zrobić świetny
Dominik wstał z rana i pomyślał - "To będzie dobry dzień". Zaplanował sobie, że spotka się ze znajomymi i spędzi z nimi fajnie, i
kreatywnie czas. Nie spodziewał się jednak tego co los dla niego przygotował. Gdy szykował śniadanie, otrzymał wiadomość od
Wiktorii, upewniającej się o godzinie i miejscu spotkania. Uśmiechnął się. Podobała mu się ta zgrabna blondynka. Rozmarzył się, ale
szybko wrócił na ziemię, wiedząc, że przez swoją nieśmiałość i lęk przed zrobieniem pierwszego kroku, nie przeniesie tej relacji na
wyższy poziom. Trochę posmutniał, choć cieszył się ze spotkania z Wiką i znajomymi.
Wyszedł chwilę przed 11:00 i po dziesięciu minutach był już na miejscu. Przyszedł jako pierwszy, ale po chwili ujrzał nadchodzącą
dziewczynę. Gdy podeszła przytulił ją na powitanie. Stali chwilę obejmując się jakoś dłużej, niż zazwyczaj. Nagle, w tym samym
momencie usłyszeli dźwięk przychodzącego smsa. Zdziwili się, po czym od razu roześmiali - wygladało to na jakiś znak.
Wiadomości były od Sebastiana i Weroniki. Okazało się, że jednak nie dotrą na spotkanie. Dominik ucieszył się w duchu, bo w końcu
nadarzyła się okazja do spędzenia z Wiktorią czasu tylko we dwoje. Zaproponował, żeby w takim wypadku poszli na spacer, w
międzyczasie decydując co zrobią dalej. Dziewczyna chętnie się zgodziła, ponieważ on, również się jej podobał. Dominik, rzecz
jasna, nie miał o tym zielonego pojęcia. Podczas spaceru i rozmów, chłopak co jakiś czas myślał, czy nie porozmawiać z nią o tym,
że jest dla niego interesująca i chce by była dla niego kimś więcej niż przyjaciółką. Ogarnął go jednak strach przed odrzuceniem i
utratą bliskiej osoby, z którą rozumiał się bez słów. Postanowił jednak zaryzykować.
Gdy zaczął, początkowe zdziwienie dziewczyny zaczęło zmieniać się w najpiękniejszy uśmiech jaki Dominik kiedykolwiek zobaczył.
Chłopak czuł zakłopotanie i dezorientację. Zmieszany zapytał o jej odczucia. Wika przyznała, że też jej się podoba i znikim nie czuła
się tak blisko. Dominika ogarnęła euforia. Kobieta z jego marzeń czuje dokładnie tak samo! Zrozumiał, że już wcześniej coś między
nimi było, ale trzeba było dojrzeć do odpowiedniego momentu.
Ona również była szczęśliwa, bo czuła, że Dominik to porządny i kochany facet, który o nią zadba oraz będzie dla niej wsparciem.
Bratnią duszą, która świetnie ją zrozumie.
Wracając do domu Dominik pomyślał, że gdyby się nie przełamał to dalej,by się męczył. Co gorsza, wciąż nie wiedziałby o
odwzajemnionych uczuciach Wiktorii. Warto było zaryzykować. Był szczęśliwy .

Tekst: Dominik
***

***
przyszła pani w złotym płaszczu

lecz gdy otworzyłem usta

słuchając muzyki

w ciepłych butach się porusza

znikła moja piękna pani

zapisuję tytuły na kartkach

kruczoczarne długie włosy

na jej miejsce czarne ptaki

by zobaczyć czy za kilkadziesiąt lat ludzie będą je znali

są jaśniejsze niż jej dusza

jakby znikąd przyleciały

albo czy w ogóle będzie muzyka

kupowała dwie gazety

rozglądałem się po parku

zasuszam je

tę na jutro i pojutrze

czułem wciąż jej perfum zapach

aby zobaczyć czy stokrotki dalej będą stokrotkami

nieznajoma serce skradła

nieznajomej już nie było

i schowała w wielkim kufrze

tylko szal pozostał w krzakach

gdy chodziłem sam po parku

stałem jeszcze minut kilka

żeby upamiętnić że na rogu stał sklep

mijaliśmy się co chwilę

rzecz trzymając w drżącej ręce

a wzdłuż ulicy rosły brzozy

trzy miesiące tak zwlekałem

czy to liście spadły z drzewa

aż się w końcu odważyłem

czy to moje pękło serce

zrywając kwiaty

idąc
robię zdjęcia

wszystko jest chwilowe
i znika wraz z nami
czas nigdy nie zawraca

Wiersze: Oliwia

***

STRONA 10

BEZ CUKRU

MONAR TUSZYŃSKA

KRZYŻ WKA Z TUSZY SKIEJ
1. Usuwa 99,9% bakterii w
łazience.
2. Przeciwieństwo wejścia.
3. Mamy ją my, ma ją
Sokrates.
4. Nasz wesoły terapeuta lub
Presley.
5. U psychologa czy
terapeuty.
6. Na głowie żołnierza.
7. Wszyscy chcemy się nim
darzyć.
8. Tam przygotowujemy
różne pyszności.
9. Osoba prowadząca
leczenie w ośrodku.
10. Jeden z głównych
warunków pomyślnej terapii.
Krzyżówka" Patryk Z.

KĄCIK NEOFICKI - Z DYSTANSEM
MÓJ PIERWSZY DZIEŃ NEOFITY
Neofita to najkrócej mówiąc ktoś, kto ukończył program terapii, w swojej walce z uzależnieniem. Warto
pamiętać, że to “tylko i aż”, zakończenie pewnego etapu, a jednocześnie początek dalszej pracy nad sobą. Dla
mnie neofita to osoba biorąca odpowiedzialność za siebie – za swoją pracę, szkołę, organizująca własny plan dnia.
Czemu o tym piszę? Bo niesamowicie się cieszę, że udało mi się skończyć program terapii i dołączyć do
pozostałych osób na hostelu.
Przede wszystkim czuję dużo dumy i satysfakcji z tego co osiągnęłam w pracy nad swoją agresją i cierpliwością.
Cieszy mnie, że zdanie innych zaczęło być dla mnie ważne. To między innymi słuchanie (a nie słyszenie) innych
pozwoliło mi pracować nad swoimi słabościami. Jestem szczęśliwa, że mogę chodzić do pracy i brać większą
odpowiedzialność za swoje życie. Czuję wręcz zachwyt, nad tym, że mogę utrzymać się sama finansowo i nie jestem
zależna od rodziców. Co więcej, w końcu mogę zacząć ponosić konsekwencje swoich wcześniejszych działań –
dlatego wreszcie spłacam swoje zobowiązania.
Osobny temat to mój syn. Ciężko mi opisać wszystkie emocje z nim związane. Mam teraz do niego dużo więcej
uczuć niż kiedyś. Wiem, że wcześniej nie interesowałam się losem Kevina (tak ma na imię), czy jego życiem. Teraz jest
inaczej. Myślę co się z nim dzieje, jak sobie radzi i się rozwija. Mam do synka tak, że jak coś się jemu dzieje to ja to
czuje to samo co on. KOCHAM GO BARDZO.
Na koniec chcę wspomnieć o ludziach. W końcu czuję, że nauczyłam się tworzyć zdrowe relacje. Najbliżej mi do
Sylwii i Marcela. Pierwszego dnia po zakończeniu terapii od razu z Sylwią wyskoczyłam na zakupy i spędziliśmy
przyjemnie dzień. Komuś może się wydawać, że to nic takiego, ale dla mnie znaczyło naprawdę dużo. Byłam z nimi
w terapii i bardzo mi pomogli, w tym by wyjść na ułożonego człowieka. Sylwię kocham jak młodszą siostrę, a Marcel
jest dla mnie zwyczajnie, po ludzku ważny. Cieszę się z tego co mam. Pozdrawiam Was wszystkich ciepło i ściskam
mocno. Wasz Adzik.
Tekst: Ada, Sylwia

***
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FOTO NUMERU
fot. Oliv

ALL THE BEST

FILOZOFIA

ŻYCZENIA Z MONARU
Typowe

życzenia

już

się

przejadły,

oklepane i słyszane zawsze gdy trzeba je
złożyć. Ja, drogi czytelniku chcę Ci dać
coś, co sam bym chciał usłyszeć. Dużo
spokoju i wyciszenia w tym burzliwym
czasie,

aby

zachować

spokój

ducha,

klarowność i jasność umysłu. Wytrwałości
w dążeniu do celu i stanowczości w
podejmowaniu decyzji, aby go osiągnąć i
życzliwości dla ludzi wokół ciebie - są tacy
jak ty, więc kochaj ich pomimo błędów.
Życzy Lotos

"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."

Tekst: Maks

***

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

42 646 40 12

R E D A K C J A
Zespół: Julka Bujnowicz | Rafał Szwed | Oliwia | Maks |
Dominik | Patryk Zwoliński | Alicja | Ada | Patryk
Maroszek | Miłosz | Kuba | Wiktor | Sylwia
***
Opieka psychologiczna: Basia Tokarska
Skład: Arek Starzykowski
***

