
p e r a s p e r a a d a s t r a



Redakcja: Fenix. Psychoterapia
Uzależnień. Os. XXX - lecia 60,
44-286 Wodzisław Śląski
e-mail : fenixterapia@op.pl

Redaktor naczelny: Katarzyna Bosowska
Zespół: Katarzyna Bosowska, Ewelina Arendarska,

Agnieszka Dudka, Monika Dudka,
Ksenia Mitrenga, Marek Tomański

DTP: Marek Tomański
Zdjęcia (okładka): stockfresh.com
Druk: Legis. Grzegorz Lisiecki
ul . Jastrzębska 1 57
44-304 Wodzisław Śląski

SPIS TREŚCI

3 Katarzyna Bosowska. Ale o  zo chozi?

dzieci gorszego boga

5 Marcin. Kolejna próba
7 Koalka. Życie na krawędzi , we Mgle...

ecce homo

8 Alex. Z mojego pamiętnika
9 Ola. Tęsknota
1 0 Piekło mojego syna
1 1 Danuta. Ponad rozlatane ręce

posłuchajcie...

1 2 Katarzyna Bosowska. Jestem wiecznym żebrakiem
1 4 Aneta. Marzenie o Miłości . . .
1 5 Paweł. Zalecam zalecenia

przez dziurkę od klucza

1 7 Czas przemiany
20 Aga & Monika. Człowieczeństwo
21 Sabina. Odzyskane szczęście
22 Jaga. Trochę o słowie przepraszam

rewers

23 Ksenia Mitrenga. "Do zakochania jeden krok..."
25 Ewelina Arendarska. „Miłość to ból” - powiedziała małpa

całując jeża
26 Nic śmiesznego
27 Konkurs



fot. Mauro Sakamoto





dzieci gorszego boga

.

fot. Andrew Marx



dzieci gorszego boga



dzieci gorszego boga



ecce homo

fot. Nicole Nadeau



ecce homo

fot. Adriana Herbut



ecce homo

fot. Scott Liddel l



ecce homo

fot. Darian Lanx



posłuchajcie...

fot. Michał Zacharzewski



Katarzyna Bosowska

posłuchajcie...

fot. Michael & Christa Richert



posłuchajcie...

fot. Piotr Bizior

rys. Robert Proksa



posłuchajcie...

fot. Elvis Santana



posłuchajcie...

fot. Sanja Gjenero



Przez dziurkę od klucza

fot. Mario Alberto Magallanes Trejo



Przez dziurkę od klucza

fot. Sufi Nawaz

fot. Paul Fris



Przez dziurkę od klucza

fot. Gabriela González



Przez dziurkę od klucza

Aga & Monika

fot. Katarzyna Bosowska



Przez dziurkę od klucza

fot. Lioness65
(www.sxc.hu)



Przez dziurkę od klucza

fot. M.E. Latch



rewers rewers

fot. Michał Zacharzewski



rewersrewers

Ksenia Mitrenga

fot. Mateusz Głowacki



rewersrewers

fot. Steve Ford

Ewelina Arendarska



nic śmiesznego nic śmiesznego

.

fot. Dani Simmonds

graf. Daniel Fahre



Adres:
os. XXX lecia 60
44-286 Wodzisław Śląski

NIP: 647-1 31 -82-71
REGON: 240786931
tel.: 603-77-59-00

FUNDACJA
FENIX – POWSTAŃ DO ŻYCIA
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1 . Format prac - Objętość wydruku nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4, maksymalna ilość wierszy na
stronie - 35.
2. Forma dowolna: esej, opowiadanie, wiersz, itp.
3. Aby wziąć udział w konkursie l iterackim, należy złożyć swoją pracę w postaci wydruku, w 1 egzemplarzu
oraz należy dołączyć plik nagrany na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym, opisany swoim logo (do
zwrotu po zakończeniu konkursu). Dopuszczalne jest również przygotowanie pracy napisanej odręcznie lub na
maszynie, wówczas taka praca musi zostać dostarczona w dwóch egzemplarzach.
4. Nadesłane prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach oraz być opublikowane w
czasie trwania niniejszego konkursu.
5. Prace nadesłane na konkurs l iteracki muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w
konkursie.
6. Fragmenty innych utworów można zawierać w swojej pracy, ale podając ich źródło.
7. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
8. Praca konkursowa musi zawierać w sobie elementy związane z profi laktyką uzależnień.
9. Z tyłu pracy konkursowej należy umieścić swoje logo lub pseudonim. Nie należy umieszczać swojego
imienia i nazwiska! ! !
1 0. Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową. W przypadku wielu prac tej samej osoby –
zostaną odrzucone wszystkie prace tej osoby.
11 . W odrębnej kopercie oznaczonej logo lub swoim pseudonimem identycznymi jak na pracy konkursowej
należy złożyć następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, oświadczenie o
wyrażeniu zgody na publikację swojej pracy konkursowej.
1 2. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od
Alkoholu „Fenix – Psychoterapia Uzależnień” 44-286 Wodzisław Śląski os. XXX lecia 60 osobiście lub za
pośrednictwem poczty (l iczy się data stempla pocztowego).
1 3. Ostateczny termin składania prac konkursowych – 1 5 października 201 3 r.
1 4. Po tym terminie Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji dokonana oceny prac
konkursowych.
1 5. Przewiduje się przyznanie nagród oraz wyróżnień dla najlepszych prac.
1 6. Nagrodzeni uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
1 7. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane w dodatku do kwartalnika „FENIX
PSYCHOTERAPIA”.
1 8. Konkurs l iteracki „Żyje – nie piję” jest współfinansowane środków otrzymanych od miasta Wodzisław
Śląski.
1 9. Zapraszamy do udziału w konkursie! !
20. W razie pytań lub wątpl iwości – można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
fenixterapia@op.pl lub telefonicznie tel. 60971 6096
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