
Marek Kotaoski

To on założył MONAR



Marek Kotański, (ur. 11 marca 1942 w Warszawie, zm. 19 sierpnia 2002

w Warszawie) – polski psycholog, terapeuta, organizator wielu przedsięwzięć

dążących do zwalczania zjawisk patologii społecznej i udzielania pomocy

osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, zakażonych wirusem HIV,

byłych więźniów czy osób bezdomnych. Twórca m.in. Monaru i Markotu.

Zainteresował się ludźmi cierpiącymi na chorobę Alzheimera. Dla nich

powstało hospicjum w Wandzinie.

Hospicjum w Wandzinie



Ukończył Wydział Psychologii na Uniwersytecie

Warszawskim. W czasie studiów działał aktywnie

w Ruchu Młodych Wychowawców, który opiekował się

sierotami i młodzieżą dotkniętą patologiami społecznymi.

Po studiach podjął pracę terapeuty w szpitalu

psychiatrycznym przy ul. Dolnej w Warszawie.

Współpracował ze Społecznym Komitetem

Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a także angażował się

w tworzenie Ruchu "Trzeźwość".



W 1974 podjął pracę w Szpitalu Psychiatrycznym

w Garwolinie, gdzie mieścił się oddział dla osób

uzależnionych od narkotyków (w owym czasie

z powodów ideologicznych uważanych w Polsce

za osoby nieistniejące). Widząc, że tradycyjne

metody leczenia nie dają pozytywnych rezultatów,

rozpoczął pracę metodą społeczności terapeutycznej,

wzorowanej na doświadczeniach Synanonu -

założonej przez Charlesa Dedericha pierwszej

w świecie organizacji, stawiającej sobie za cel

leczenie narkomanów właśnie tą metodą.



Założenie Monaru:
Choć „Monar”, jako Stowarzyszenie, zarejestrowane zostało

dopiero w roku 1981, pierwszy ośrodek "Monaru" założono

już 15 października 1978 w Głoskowie pod Garwolinem.

Urządzono go w opuszczonym i częściowo zrujnowanym

domu. Marek Kotański rozpoczął tam pracę z grupą pacjentów

ze szpitala w Garwolinie. Efekty okazały się dużo lepsze niż

się spodziewano. Obecnie jest ponad 157 ośrodków Monaru.



W latach 1985-1994 był organizatorem akcji

"Łańcuch Czystych Serc", w której setki

tysięcy młodych ludzi złączyło dłonie

w łańcuchu łączącym Bałtyk z Tatrami,

jednocząc się w idei humanitaryzmu.

Zorganizowano także wiele koncertów

Czystych Serc, w których wzięły udział tysiące

ludzi.



W 1993 założył Markot – Ruch Wychodzenia z Bezdomności
(obejmujący 100 ośrodków dla bezdomnych, samotnych matek
z dziedmi, osób niepełnosprawnych, terminalnie chorych). Rozwinął
również system pomocy dla osób opuszczających więzienia,
działający od 1994.



Zmarł 19 sierpnia 2002 w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

w wyniku rozległych obrażeń odniesionych w wypadku

samochodowym w Nowym Dworze Mazowieckim.


