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Astrologikus Numerospsikus - już dziś nie bój się spojrzeć w

gwiazdy i przeczytać horoskop na 2015 rok dla swojego znaku zodiaku.
Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Co może się wydarzyć?
Dowiedz się, czy będziesz szczęśliwa w miłości.
Sprawdźcie, co mówią gwiazdy! Horoskop 2015 zdradzi wam wszystkie
szczegóły! Przeczytajcie!
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MOWNICA

Marta Kania
przedstawia rozmowę z
Pauliną Malec

Za wszystko, co robimy ponosimy konsekwencje.
Witam was, kochane moje. To ja, Paulinka Malec. Zacznę od tego, że bardzo mi was brakuje. Jak pamiętacie,
opuściłam was 17 września i pojechałam do Zawiści. Myślałam, że będziecie mi stale wszystko odpuszczać – tym
razem się nie udało.
W nowym ośrodku potraktowano mnie zimno. Wszystko jest tam inne, inny świat. Każdy dzień wygląda tak samo
– pobudka o 6:00, higiena, śniadanie, szkoła, obiad, odrabianki i spanie. No i oczywiście dyżury. Jemy to, co nam
dostarcza catering i wierzcie mi, że lepiej jest jak gotujecie same. Często wydaje mi się, że to, co robiłyśmy na
grupie do jedzenia lepiej smakowało i lepiej wyglądało. Imprezy mamy rzadko. Teraz, w grudniu mieliśmy jasełka –
grałam Matkę Boską.
Jak byłam w ośrodku bardzo złościł mnie fakt, że wychowawcy patrzą na mnie jak przez mikroskop. Każdy czyn
jest zauważany i omawiany. Tam jestem jedną z wielu i czasem chciałabym, żeby ktoś potraktował mnie
indywidualnie. Odkąd jestem tam, to sześć razy zmieniałam pokój i trzy razy grupę (wcale nie za karę, tylko jeden
raz za karę). Tutaj mówiłam, co myślę, miałam wolność słowa a tam za wyrażanie swojej opinii byłabym ukarana.
Z telefonami jest zupełnie inaczej. Tutaj żaden z wychowawców nie pozwoli korzystać z własnego telefonu (jest
to nie do pomyślenia). Możemy dzwonić tylko i wyłącznie do rodziców z ogólnego telefonu, z którego wysyłany jest
sygnał do rodzica i rodzic musi oddzwonić. Można rozmawiać tylko 14 minut, dwa razy w tygodniu. Każdy ma
przydzielone swoje dwa dni w godzinach od 19:00 do 20:30.
Przepustki są tylko z okazji świąt i ferii. W ośrodku jest 30 osób po 8 w pokoju i łóżka piętrowe. Do sklepu
możemy wychodzić dwa razy w tygodniu z wychowawcami, ale najczęściej wychodzimy tylko raz w tygodniu.
Bardzo lubię czytać książki a tam nie ma biblioteki – jest mała półka, z której wszystkie książki przeczytałam.
Zawiść jest małą wioską, gdzie jest kościół, dwa spożywcze sklepy i same domy. Do najbliższego miasta jest 20
km – w ogóle tam nie jeździmy. Nie ma wychowawcy dyspozycyjnego. Nie ma wyjść do lekarzy. Miałam anginę,
uprosiłam wyjście do lekarza – lekarz przepisał mi leki, za które zapłacił mój ojciec około 200 zł. Ośrodek nie opłaca
leków. Chemię musimy mieć własną, jeżeli ktoś nie ma to dostaje niewielkie ilości środków złej jakości.
Cisza nocna o godzinie 21:30. Telewizję możemy oglądać tylko wtedy, kiedy nie mamy jedynek i to i tak od
godziny 19:00 do 20:00, co jest wyjątkowym przywilejem. Nie możemy mieć kolczyków, nie możemy się malować.
Możemy tylko w weekendy i to za zgodą wychowawców. Jeśli masz urodziny to zaśpiewają ci „sto lat” i to jest
początek i koniec imprezy. Wigilii grupowych nie ma. Za to są zebrania społeczności – codziennie. Dostępu do
komputera nie ma w ogóle. Jedynie na informatyce a i tam internetu nie ma.
Mamy zwierzątko – jedna rybkę. Włosy możemy farbować nagrodowo w weekend i tylko na naturalne kolory
(rzadko kiedy się to zdarza). Jeżeli ktoś ucieka to po powrocie przez miesiąc chodzi spać o godzinie 20:00 i musi
wychowawca wyrazić zgodę na opuszczenie pokoju, żeby pójść do toalety. Przez 3 dni po ucieczce chodzi się w tym
samym ubraniach i bieliźnie. Kolejne ubrania i bieliznę dostaje się za trzy dni. Podpaski są kupowane za własne
pieniądze.
Bardzo bym chciała podziękować za wsparcie, pomoc, wytrwałość, że tak długo we mnie wierzyliście. Bardzo
rzadko się zdarza, że wywożą do innego ośrodka.
Chciałabym jeszcze przekazać dziewczynom, żebyście doceniły to, co macie tutaj i żebyście się nie obudziły w
takim miejscu jak ja, bo łatwo nie ma.
Kocham was bardzo i dziękuję za wszystko. Pani Helence bardzo dziękuje.
Mimo wszystko poznałam tutaj dużo nowych osób – jesteście dla mnie niezastąpione jak siostry, a to przecież
rodzina jest najważniejsza. Na zawsze pozostaniecie w moim serduszku. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie.
Paulina Malec
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Podczas jednej z ciekawych rozmów w grupie, tym razem na temat tolerancji, spisaliśmy nasze przemyślenia i
postanowiliśmy się nimi podzielić. Oto najciekawsze i najważniejsze cytaty z wypowiedzi:
Dla mnie, młodego człowieka tolerancja jest akceptowaniem drugiego człowieka – jego koloru skóry, narodowości,
sposobu bycia, poglądów seksualnych, odmiennego zdania, niepełnosprawności.
„Każdy posiada pewną granicę tolerancji  osoba tolerancyjna to taka, która potrafi wysłuchać do końca, nawet, gdy
nie zgadza się z rozmówcą.”
„Pan Mirek np. toleruje nasza muzykę oraz piosenki swojej babci, która słucha radia Piekary.”
„W życiu codziennym, bardziej tolerujemy jednak rzeczy, których nie widać. Tak, jak w powiedzeniu: „Czego oczy nie
widzą, tego sercu nie żal”. Czasami czegoś nie tolerujemy, chociaż sami to robimy i jesteśmy wtedy hipokrytami. „
„Nie toleruje handlu ludźmi oraz pedofilii. Nie potrafię tolerować chamstwa oraz manipulacji, kradzieży, przemocy w
rodzinie, nekrofilii.”
„Nie toleruje osób, które się ode mnie wywyższają oraz czują się lepsze. Czasami jest tak, że toleruję zachowania
jak jestem w niezaangażowana, ale jak już nie jestem w coś zamieszana to zaczynam tego nie tolerować. Kiedy
moja koleżanka łamie zasady to potrafię obiektywnie i krytycznie się do niej odnieść. Jeżeli te same zasady łamię i
ja, to tak obiektywnie i krytycznie już tego nie oceniam. Możemy powiedzieć, że tolerujemy murzynów, bo ich nie
widzimy, ale gdy go zobaczymy to nasza tolerancja nagle maleje.”
„Mamy również uprzedzenie do niektórych krajów po wojnie. Kiedy uczymy się i wspominamy zbrodnie popełnione w
czasie II wojny światowej, to powiedzenie, że wszyscy Niemcy to naziści aż pcha się na język. A przecież to nie
byłaby prawda.”
„Gdybym całe życie przesiedziała w ośrodku to bym powiedziała, że to wszystko jest normalne. Ale gdybym wyszła
na świat, to by mi się wydawało, że to wszystko jest łagodniejsze i lepsze.”
„W afrykańskiej kulturze istnieją pewne zwyczaje, których nie da się tolerować, np.: rytuały, w których są obrzezane
małe dziewczynki lub chłopcy. W obcych krajach jest inna kultura, której my nie tolerujemy.”
Wychowanki gr. I
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