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REGULAMIN MONAROWISKA
.

1. MONAROWISKO –  to  międzynarodowe  spotkanie  społeczności  terapeutycznych  mające  na  celu 
integrację środowisk  terapeutycznych  niosących  pomoc  osobom  z  problemem  narkotykowym. 
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Spotkanie to będzie także okazją do wspólnej zabawy, prezentacji  dorobku artystycznego polskich 
społeczności terapeutycznych, rozgrywek sportowych, koncertów i występów teatralnych.

2. Uczestnicy MONAROWISKA zobowiązani są: 
a. do przestrzegania Regulaminu MONAROWISKA,
b. do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie Ośrodka.
c. do przestrzegania wewnętrznych regulaminów swoich społeczności,
d. do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony mienia,
e. do dbania o  mienie  Ośrodka,  utrzymywania  porządku i  czystości  na terenie  Ośrodka oraz  

w namiotach i w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz do zgłaszania wszelkich zauważonych 
usterek technicznych w organizatorom MONAROWISKA, 

f. do  niezwłocznego  powiadamiania  organizatorów  MONAROWISKA o  wypadku  lub  pożarze 
mających miejsce na terenie Ośrodka.

g. do stosowania się do poleceń organizatorów MONAROWISKA.
3. Uczestnikom MONAROWISKA kategorycznie zabrania się: 

a. wnoszenia i spożywania alkoholu bądź środków odurzających na terenie Ośrodka, 
b. stosowania agresji czynnej i słownej oraz prowokacji słownej kończącej się agresją,
c. wchodzenia do innych namiotów podczas nieobecności ich mieszkańców,
d. palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
e. wnoszenia  na  teren  Ośrodka  przedmiotów  niebezpiecznych,  które  w  jakichkolwiek  sposób 

mogłyby zagrozić bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu osób trzecich.
4. Uczestnicy MONAROWISKA mają prawo:

a. do  brania  udziału  we  wszystkich  wydarzeniach  odbywających  w  trakcie  MONAROWISKA 
(rozgrywkach sportowych, przedstawieniach teatralnych, warsztatach i koncertach),

b. do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego.
5. Uczestnikom MONAROWISKA zapewnia się:

a. całodzienny pobyt na terenie Ośrodka,
b. wyżywienie  składające  się  z  3  posiłków dziennie:  śniadania,  obiadu i  kolacji  wydawanych  

w określonych godzinach,
c. korzystanie z urządzeń sanitarnych,
d. pomoc pielęgniarską,
e. mnóstwa zabawy.

6. Każdy z uczestników  MONAROWISKA podlega pod Służbę Ochrony Monaru (SOM) i  może zostać 
poddany kontroli o dowolnej porze dnia.

7. Do głównego budynku Ośrodka wstęp mają tylko osoby upoważnione.
8. Po usłyszeniu dźwięku dzwonu uczestnicy proszeni są o zebranie się w ciągu 5 minut na spotkanie 

„społeczności”.
9. Za rzeczy pozostawione w namiotach odpowiadają wyłącznie ich właściciele.
10.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka.
11.Uczestnicy, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności łamią zasady abstynencji 

mogą zostać czasowo lub na stałe usunięci z terenu Ośrodka.
12.Zarówno  Ośrodek  jak  organizatorzy  MONAROWISKA nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  naganne 

zachowanie uczestników poza terenem Ośrodka.

Redakcja gazetki ROŻNOWICE NEWS:
Anita Piaskowska, Katarzyna Gelert-Pietrucha,
Andrzej Ciesielski, Michalina Jaskólska-Pyrek
Projekt plakatu wykonał Waldemar Wolski

UWAGI, KOMENTARZE, PROPOZYCJE….
Prosimy składać w Punkcie Dowodzenia do godz. 

18.00 każdego dnia

–   co to jest?

„Człowiek jest tyle wart ile może pomóc drugiemu człowiekowi”

Główną  ideą  MONAROWISKA -  2006 jest  integracja  środowisk  terapeutycznych 
niosących pomoc osobom z problemem narkotykowym, promocja życia wolnego od 
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narkotyków, umocnienie w wierze i nadziei wszystkich tych, którzy podjęli trud walki 
o własne życie. 

 Spotkanie  to  będzie  także  okazją  do  wspólnej 
zabawy,  prezentacji  dorobku  artystycznego  polskich 
społeczności terapeutycznych, rozgrywek sportowych, 
koncertów  
i  występów  teatralnych.  Do  dyspozycji  grup 
artystyczno-twórczych  oddane  będą 
dwie  sceny,  na  których  na  przemian 

będą  prezentowały  się  teatry,  zespoły  muzyczne  i  inne  formy 
twórczości.  Każdego  dnia  wieczorem  na  scenie  głównej  będą 
występować zaproszeni goście. 

Podczas spotkania  odbywać się  będą także dyskusje na temat etyki 
zawodowej,  filozofii  pomagania  oraz  przyszłości  ruchu  społeczności 
terapeutycznych  w  Polsce  i  na  świecie.  Kulminacyjnym  punktem 
imprezy  będzie  ceremonia  zakończenia  terapii  przez  około  30  osób 
reprezentujących wszystkie społeczności MONARU.

Odbędzie  się  także  ceremonia  wręczenia  statuetek  „Serce  za  Serce”,  które  są 
wyrazem podziękowania osobom wspierającym działalność Stowarzyszenia MONAR, 
wykazującym się głębokim zrozumieniem dla problemów ludzkich i służącym pomocą 
w ich rozwiązywaniu.

Kochani 
Życzymy Wam wspaniale spędzonych chwil

 Mamy nadzieję, że czas spędzony na MONAROWISKU
 zbliży nas do siebie i umocni w wierze, że 

„…nikt nie jest stracony na zawsze…”
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Gospodarz i organizator MONAROWISKA
Stowarzyszenie MONAR

Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu

Wielkopolskie  Centrum Pomocy Bliźniemu  powołane zostało  w styczniu  1999 
roku, jednak pierwszy z Domów wchodzący w skład W.C.P.B. – Dom Readaptacji 
Społecznej  dla  Matek  Samotnie  Wychowujących  Dzieci  oraz  Ludzi  Bezdomnych  i 
Niepełnosprawnych  w  Rożnowicach  funkcjonuje  już  od  stycznia  1997roku. 
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu działa w ramach Ruchu MARKOT, który jest 
integralną częścią Stowarzyszenia MONAR. Inicjatorem powołania Ruchu MARKOT – 
powstałego  11  października  1993  roku,  był  śp.  Prezes  Zarządu  Głównego 
Stowarzyszenia MONAR Marek Kotański.Od 2002 roku, po tragicznej śmierci Marka 
Kotańskiego  funkcję  przewodniczącego  Zarządu  Głównego  MONAR  pełni  Jolanta 
Łazuga-Koczurowska,  psycholog  kliniczny,  twórca  programów  terapeutycznych  adresowanych  do  dzieci  
i młodzieży, programów profilaktycznych i szkoleniowych, związana z MONAREM od 1981 roku.

Wielkopolskie  Centrum  Pomocy  Bliźniemu,  którego  dyrektorem  od  wielu  lat  jest  
Marek T. Stefaniak, członek Stowarzyszenia Monar, Przewodniczący Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia MONAR, certyfikowany terapeuta, zostało powołane, aby 
nieść pomoc ludziom bezdomnym, jednak szybko okazało się, że nie jest to jedyny problem, 
którym  trzeba  się  zająć.  Podopiecznymi  naszego  Centrum  są  więc  wszystkie  osoby  w 
trudnej sytuacji życiowej: bezdomni, samotne matki, osoby dotknięte 
problemem  przemocy  w  rodzinie,  byli  pensjonariusze  zakładów 
karnych, bezrobotni, osoby uzależnione od alkoholu oraz substancji 

psychoaktywnych  –  wszyscy  ludzie  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  odrzuceni  przez 
społeczeństwo i  rodzinę,  zgubieni  w obecnej  sytuacji  gospodarczej,  niepełnosprawni 
społecznie,  nie  radzący  sobie  z  problemami  dnia  codziennego.  Walczymy  z  ich 
problemami,  staramy  się  przywracać  ich  do  samodzielnego  życia.  Dla  nich  właśnie 
opracowaliśmy system terapii (tak indywidualnych, jak i grupowych), aktywujemy ich 
zawodowo, pomagamy odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Nie jest to proste 
zadanie. Często nie udaje się, ponieważ nasi podopieczni rezygnują z pracy nad sobą, z walki o własne godne 
życie. Jednak spora grupa naszych mieszkańców kończy terapię z powodzeniem i rozpoczyna nowe życie – 
bez nałogów i przemocy. Stają się pełnowartościowymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Widząc 
pozytywne zmiany zachodzące w naszych podopiecznych z  jeszcze większym zapałem przystępujemy do 
ratowania innych. 

W wyniku wieloletnich doświadczeń i  obserwacji  zauważyliśmy,  że ze zjawiskiem bezdomności  niemal 
nierozerwalnie  związany  jest  inny  problem,  a  mianowicie  różnego  rodzaju  uzależnienia.  Niejednokrotnie 
zdarza się, że bezdomnym staje się wskutek wcześniejszego popadnięcia w uzależnienie, przede wszystkim od 
alkoholu, narkotyków, leków i  innych substancji  psychoaktywnych. Jest to problem, który w jednakowym 
stopniu przyczynia się również do kryzysu instytucji małżeństwa, powstawania i narastania zjawiska przemocy 
domowej, demoralizacji dzieci, które nie mają właściwych wzorów osobowościowych, zaczynają powielać te, 
których wyuczyły się w domu rodzinnym. Przeciwdziałanie powstaniu uzależnień oraz walka z jego skutkami 
to priorytety, które od początku istnienia Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT 
stanowiły cel naszych działań. Uznaliśmy, że nie można rozwiązać problemu bezdomności, bez rozwiązania 
problemu uzależnień - bowiem 70-75% naszych podopiecznych jest uzależniona. jednak realizacja programów 
terapeutycznych  dla  osób  uzależnionych  wymaga  zatrudnienia  fachowego  personelu  medycznego  i 
terapeutycznego, co w oczywisty sposób wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. 

Leczenia uzależnień jest nie tylko problemem społecznym, ale również medycznym. Ze względu na naciski 
wywierane na Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR śp. Marka Kotańskiego przez sfery rządowe 
i  środowiska  parlamentarne  mające  na  celu  zintensyfikowanie  działań  w  zakresie  profilaktyki  i 
przeciwdziałania  uzależnieniom,  utworzyliśmy  w  pełni  profesjonalną  i  wyposażoną  (sale  terapeutyczną, 
gabinety  lekarskie  i  blok  kuchenny  żywieniowy  zgodny  z  normami  i  zaleceniami  SANEPID  oraz  pokoje 
mieszkalne)  placówkę  leczniczą  zajmującą  się  ww.  problemami.  Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  MONAR 
powołał w dniu 1 sierpnia 2001r.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum Pomocy 
Bliźniemu MONAR –MARKOT z siedzibą w Rożnowicach, w skład którego wchodzą dwie placówki: Poradnia 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rożnowicach oraz Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Poradnia Profilaktyki i 
Terapii Uzależnień w Pile przy al. Niepodległości 135. Dnia 18 września 2001r. Wojewoda wielkopolski wpisał 
NZOZ W.C.P.B.  MONAR – MARKOT do rejestru zakładów opieki  zdrowotnej  mających siedzibę na terenie 
województwa wielkopolskiego. 

Tragicznie  zmarły  Marek  Kotański  –  Prezes  Stowarzyszenia  MONAR,  który  zawsze  będzie  dla  nas 
ogromnym autorytetem moralnym, powiedział  kiedyś „Nikt nie jest stracony na zawsze...”.  Głęboko w te 
słowa wierzymy. Dlatego podajemy rękę każdemu potrzebującemu wsparcia
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Jak powstawało 

I tak nam minęło 

….. pamiętam jak to na początku stycznia 2006 roku nasz dyrektor Marek Stefaniak  zwołał w trybie prawie 
natychmiastowym pilne zebranie…… oj będzie się działo, tylko co???? szeptano w kuluarach .
Wszyscy z zaciekawieniem udaliśmy się na świetlicę, aby wysłuchać co ma nam do powiedzenia nasz Tata. 
I tu dopiero  wszystkich zdziwienie wzięło  ……… we wrześniu organizujemy MONAROWISKO. 
Najpierw  niektórzy musieli w ogóle pojąć co to w ogóle za impreza będzie się działa w tym wrześniu….. 
W końcu jak zaczęliśmy wszystko powoli układać sobie w głowie, dopiero do nas docierało - co nas czeka… 
wielkie wydarzenie w dziejach naszego Ośrodka, ogromne wyróżnienie !!!

Przez te dziewięć miesięcy nauczyliśmy się szybkiej pracy w zespole, cierpliwości, i tego, że są jeszcze  ludzie 
naprawdę o dużym sercu!!! Dzięki sponsorom, dzięki mieszkańcom naszych wszystkich domów powstało to co 
Was wszystkich tu spotyka na miejscu….czyli bardzo dużo pracy, ale moim zdaniem było warto!!! 

Wraz z moimi kolegami zza biurka postaramy się zobrazować 
Wam jak  MONAROWISKO się organizuje… Liczbowo…

- 10001 telefonów
- 500 m kabla ( sorry 300m kabla, 200m przewodu 
uuuppsss!!!)
- ????? przejechanych kilometrów
-  setki wypitych przy okazji wizyty kawusi
- około 10 kilogramów śrub i nakrętek
- dziesiątki litrów farby
- setki wypitej kawy
- znowu setki … wysłanych listów i maili ( ...) 
-  i znowu kawa!!!!!! 
- ileś tam metrów wykonanych band
- kilometry wykoszonej trawy
- ile kubków wypitej herbaty ???? tego nikt nie wie, ale kawa nadal króluje…
- nerwy, czy zdążymy i czy będzie wszystko grało??????

Jeszcze  w  piątek,  na  siedem  dni  przed  imprezą  brakowało 
kabla,  żeby  przeciągnąć  prąd  pod  dużą  scenę,  brakowało 
jeszcze  kilku  ważnych  lub  mniej  ważnych  rzeczy…,  ale 
najważniejsze że wszystko już …

Zapomniałam wspomnieć o rzeczach takich jak:
wiertła, deski, pędzle, gwoździe, młotki jakieś tam ( nieznane 
mi z nazwy ) materiały do spawania – podobno elektrody ???? 
hihihi- , deski na ławki i godziny pracy ludzi, którzy wierzą w 
ideę tej imprezy. 
Oj …pewnie jeszcze o czymś zapomniałam, ale uwierzcie działo 
się działo… 

Tydzień przed MONAROWISKIEM  siedząc w domu wpisałam w wyszukiwarce internetowej hasło Monarowisko 
– I to co tam ujrzałam… poruszyło mnie… na oficjalnej stronie MONARU, na czacie internautka zamieściła info, 
że kończy leczenie i jest to dla niej szczególne wydarzenie, ale jeszcze bardziej zadowolona jest z tego faktu, 
że zakończenie jej leczenia przypada właśnie na Spotkaniu Społeczności Terapeutycznych w Rożnowicach…. 
To dopiero news …. 

W  tym  miejscu,  w  imieniu  dyrektora  Marka  T.  Stefaniaka,  całej  kadry  i  mieszkańców  WCPB  pragnę 
podziękować wszystkim sponsorom, bez których MONAROWISKO nie byłoby takie jakie jest.  Dziękujemy  
z całego serca wszystkim tym, którzy wspierali nas rzeczowo i duchowo. 

Kasia
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Kalendarz wydarzeń – będzie się działo…
PIĄTEK 08.09.2006

Godz. Ogólne Sport Mała scena Duża scena Warsztaty Posiłki
8.00 – 20.00 Rejestracja grup Grill 

Od godz. 12.00
15.00 – 18.00 Spotkanie liderów i kierowników 

placówek MONARu
20.00 – 24.00 OGNISKO INTEGRACYJNE Suchy prowiant

SOBOTA 09.09.2006
Godz. Ogólne Sport Mała scena Duża scena Warsztaty Posiłki

8.00 – 10.00 Śniadanie
8.00 – 9.30

10.00 – 11.00 OTWARCIE MONAROWISKA
Prezentacja społeczności

11.00 – 12.00 MSZA ŚWIĘTA
12.00 – 13.00 CZĘŚĆ OFICJALNA

Ceremonia wręczenia nagród
„Serce za serce”

13.00 – 14.00 Konferencja prasowa
15.00 – 16.00 Seminarium MONAR przyszłości

Eliminacje rozgrywek 
sportowych: piłka nożna, 
siatkówka, piłka uliczna

Obiad
13.00 – 14.30

Festiwal teatrów reprezentujących społeczności 
terapeutyczne

Warsztaty rzeźbiarskie

18.00 – 19.30 Kolacja 
18.00 – 19.30

20.00 – 22.00 CEREMONIA ZAKOŃCZENIA 
LECZENIA

22.00 – 24.00 KONCERT
dedykowany ludziom 

MONARU

Wieczór filozoficzny – 
rozmowy nocą

24.00 - … KARAOKE

NIEDZIELA 10.09.2006
Godz. Ogólne Sport Mała scena Duża scena Warsztaty Posiłki

8.00 – 9.30 Śniadanie
8.00 – 9.30

9.00 – 12.00
12.00 – 16.00 
16.00 – 18.00

Wystawa prac fotograficznych
„Mój Ośrodek”

Finały rozgrywek 
sportowych: piłka nożna, 
siatkówka, piłka uliczna

Próby grup muzycznych
KONCERT

Grupy muzyczne reprezentujące społeczności

Warsztaty aktywności 
twórczej Obiad

14.00 – 15.30

18.30 – 19.00 Wręczenie dyplomów uczestnictwa w 
zawodach sportowych

19.00 – 20.30 PARLAMENT 
MONAROWSKI

Spotkanie przedstawicieli 
społeczności z Zarządem

Kolacja 
18.00 – 19.30

20.30 – 22.30 KONCERT w stylu
HIP-HOP

(zaproszeni artyści)

Wieczór filozoficzny – 
rozmowy nocą

22.30 – 23.00 CEREMONIA ZAKOŃCZENIA
MONAROWISKA

23.00 – 24. 00
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Szczegóły czekających nasz wydarzeń:

Ceremonia wręczenia nagród „SERCE ZA SERCE”
Odznaczenia  Stowarzyszenia  MONAR  nadawane  dobroczyńcom  w  podziękowaniu  za  pracę  i 
wsparcie, jakie udzielili naszej idei. Ceremonia odbędzie się 9 września 2006 r. o godz. 12.00
 
Rozgrywki sportowe:
- piłka nożna – boisko sportowe w Jaraczu
Mecz: 2 połowy po 20 minut, 5 minut przerwa
Puchar ufundowany i wręczany przez przedstawicieli GROKLIN WPZPN
- piłka uliczna – boisko sportowe na terenie Ośrodka
Mecz: 2 połowy po 12 minut, 5 minut przerwa
Puchar ufundowany i wręczany przez przedstawicieli Reprezentacji Polski
- siatkówka – boisko sportowe na terenie Ośrodka 
Mecz: 5 setów, 1 set – 25 pkt., 5 minut przerwa
Puchar ufundowany i wręczany przez przedstawicieli NAFTA PIŁA WZPS

Warsztaty rzeźbiarskie 
Prowadzone przez pana Mieczysława Koguta. Rzeźba w drewnie (rzeźby sakralne, świątki, scenki 
rodzajowe, rzeźby ogrodowe). Rzeźba w topolowej korze (płaskorzeźby) oraz w drzewie lipowym 
(rzeźby  wolnostojące).  W ramach  warsztatów przewidziany  jest  pokaz  rzeźby  –  kolejne  etapy 
płaskorzeźby – materiał kora topolowa.

Warsztaty aktywności twórczej
Warsztaty prowadzone przez panią Marię Kogut. Zapoznanie z poezją
Przedstawienie  tomiku  poezji  „W  sieci  krajobrazów”  –  krajobrazy  dzieciństwa,  krajobrazy 
wspomnień, krajobrazy kobiece… Rozmowy na temat poezji. 

Wieczór filozoficzny – rozmowy nocą
Prowadzony przez Adama Lewickiego, MONAR MARIANÓWEK
Wykłady i rozmowy nocą:
- „Uwolnienie jako akt twórczy”
- „Język w procesie uwolnienia”
Uwolnienie pojmowane jako wyjście z nałogu.

Koncert dedykowany ludziom MONARU (09.09.2006)
Daniel Kot – przeboje Ryśka Riedla zespołu DŻEM

Koncert w stylu HIP- HOP (10.09.2006)
Występ znanych zespołów HIP-HOPowych
OWAL, DONIU, LIBER, WBU, ZDN

PARLAMENT MONAROWSKI
Spotkanie przedstawicieli społeczności z Zarządem Głównym

„Przeklęta pamięć” -  Ryszard Częstochowski
Markowi Kotańskiemu w kolejną rocznicę śmierci

miałem już nie pisać o tobie
zakończyłem tryptyk

jednak ten deszczowy smutny sierpień
przypomniał mi o twojej śmierci

czas żebyś już wracał
ile można być umarłym?

no nie daj się prosić
stary egotyku co dawałeś siebie innym

przyjedź tym rozbitym wozem
lub przyleć na niebiańskich

skrzydłach
na monarowisko

albo choć na zebranie zarządu
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MAPA

LEGENDA

1. Punkt dowodzenia
2. Punkt medyczny
3. Stanowisko Straży Pożarnej
4. Kuchnia polowa
5. Stołówka
6. Sklepik
7. Scena mała

8. Hala przy scenie
9. Scena duża
10.Boisko do piłki ulicznej
11.Boisko do siatkówki
12.Zbiornik na wodę
13.Umywalnie
14.Zbiornik na ścieki
15.Ubikacje + toalety
16. Parking
17.Oczyszczalna ścieków
18.Skansen
19. Plac spotkań
20. Pole namiotowe

Identyfikatory:

Czerwony     – Organizator
Czarny         - Służba Porządkowa
Brązowy       - Służba Techniczna
Zielony         - S.O.M.
Niebieski       - Media
Żółty            - Terapeuci  
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