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Po ostatnim artykule P. Sylwii (bibliotekarki jakby ktoś jeszcze nie
wiedział) wydawałoby się, że tłumy czytelników rozniosą skromne
pomieszczenia. Na szczęście biblioteka jest odporna na większość
zagrożeń i, na szczęście nadal działa ku radości wszystkim. A kto
jeszcze nie czyta?

Relaks.
Str. 4.

Witajcie drodzy czytelnicy.
Ostatnio popełniłem małe opowiadanie i chciałem się z Wami podzielić nim. Przyszło mi również do
głowy, że byłoby ono nienajgorszym początkiem dłuższej opowieści, do której każdy z Was mógłby
dopisać tzw. ciąg dalszy. Jako, że przy pisaniu najtrudniejsze zawsze są początki, przeto mamy to już z
"głowy".
Zapraszam do współpracy wszystkich chętnych :)
Chwycił ją za gardło stalowym uściskiem. Zdławił jej krzyk i nie pozwolił nawet jęknąć. I na nic się zdało jej błagalne
spojrzenie. To nie robiło na nim najmniejszego wrażenia. Na próżno szukała w nim litości. W głowie tylko myśli kotłowały się
coraz bardziej i powtarzała w kółko coraz bardziej rozpaczliwe wołanie o pomoc. Coraz ciszej i żałośniej. Aż w końcu nawet w
myślach przyznawała mu rację. Poddawała się każda jej cząstka. Sparaliżował jej ruchy i mowę. I czekał aż rozsypie się do końca
niczym domek z kart. Gardło paliło ją od nabiegłej do ust żółci. A brzuch bolał ją tak, jakby wbił jej pięść w sam środek żołądka.
A on patrzyła jej w oczy i czekał. Czekał i karmił się jej stanem.
 Jesteś moja! – cedził teraz jadowite słowa wprost do jej ucha.
– Boisz się. To dobrze. – szydził z niej – jesteś słaba i nikt ci nie pomoże. Nie masz pojęcia, co zrobić by się ode mnie uwolnić.
A ja…  dręczył ją coraz skuteczniej wbijając szpony w jej duszę.
Nagle dotarło do niej coś, jakby wołanie. Głos tak nikły, jakby wydobywał się z najgłębszych otchłani. Wsłuchała się w niego
i rozpoznała swój własny, słaby i piszczący głosik.
 Nie chcę cię. – zapiszczała żałośnie.
 Co? Coś ty powiedziała nędzna istoto?
 Nie chcę cię! – tym razem powtórzyła to głośniej. Mocniej.
 Jak śmiesz się tak do mnie zwracać! Jesteś zerem. Niczym. Sprawie, że będziesz nieszczęśliwa i samotna. Że…
 Dosyććć!!! – nie pozwoliła mu skończyć. Przerwała mu tak nagle, że zaskoczyła samą siebie. I poczuła, jak pomimo
wypowiadanych przez niego jadowitych słów, uścisk na jej szyi zelżał.
 Dosyć! – powtórzyła – nie pozwolę ci byś mnie dręczył! Ja mam marzenia! – krzyknęła mu prosto w twarz – marzenia
piękniejsze i mocniejsze niż ty. Ty kreaturo!
 Masz tylko mnie. Tylko ja ci pozostałem. I będę za tobą podążał wszędzie. Jestem częścią ciebie!
 O nie! – jej sprzeciw był coraz bardziej stanowczy. Słysząc własne słowa wypowiadane na głos, przestawała się go bać.
Nie czuła już uścisku szponów na szyi. W brzuchu poczuła falę ciepła.
 Mylisz się. – powiedziała – to nie ciebie się lękam. Właśnie to zrozumiałam. Ty jesteś tylko złudzeniem. I wiem już, kim jesteś.
Jesteś żałosną istotą, która beze mnie nie może istnieć! To ty mnie potrzebujesz. Chcesz karmić się moim lękiem. Pokazujesz mi
straszne obrazy, których się zawsze bałam. Ale teraz wiem, że to tylko złudzenie. Chce żyć! I już nigdy mnie nie zaskoczysz, bo
będę się ciebie spodziewać. Będę czujna, bo wiem, że atakujesz w chwilach słabości. Chcesz mnie wykorzystać, lecz ja ci na to nie
pozwolę!
 Samotność! – zdołał szybko wypowiedzieć.
 To ty jesteś samotny! Mnie otaczają ludzie, którzy ciebie nienawidzą. Bliżej mi do nich niż do ciebie! To ty jesteś żałosny.
Żal mi ciebie. I to ty jesteś samotny i smutny. – skończyła. I poczuła, że już się go nie boi. Przynajmniej nie w tej chwili. Stał się w
jej oczach mały i bezbronny. Wytrąciła mu jego broń. Zdławiła jego jadowity język. Gdyby mogła to spaliłaby go żywcem. Tu i
teraz. Lecz zorientowała się, że go już nie ma. Zniknął. Już nie czuła jego dotyku. Już nie słyszała jego słów.
 Idź i nie wracaj. – szepnęła za nim tonem spokojnym i opanowanym. Po czym chwyciła za telefon i zadzwoniła do pierwszej
osoby, która jej przyszła na myśl. Chciała ruszyć się z miejsca, w którym stała. I zrobiła to.

Mirosław Pawłowski
Finał konkursu z poprzedniego numeru naszej gazetki. Do konkursu zgłosiła sie tylko jedna osoba z, kilkudziesięciu,
które mogły. Nagrodę w postaci bonu pieniężnego otrzymuje M. Pawłowski. Gratulujemy i przedstawiamy zwycięską
pracę.
*****
Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w
każdej chwili.
Kochacie swoją ojczyznę? Pewnie większość z Was odpowiedziałaby, że nie.
No bo za macie ją kochać? Jej system (serce) „wsadził” Was do MOWu, prawdziwego życia Wam teraz skąpi. Nawet po wyjściu nie ułatwia
Wam powrotu. Jest jak wyrodna matka, która wyrzuciła swoje dzieci z domu a potem wnioskuje o alimenty dla siebie.
Za co macie ją kochać?
Na pewno nie za całokształt. Nie mniej jest to dom, z którego wyrastamy. I będzie domem, w którym będziemy żyć. I jeżeli nie weźmiemy za
ten dom odpowiedzialności to będziemy żyli w „melinie” do końca naszych dni.
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Ciąg dalszy na str. 3

MOWNICA
Docenić życie to nie łatwa sprawa,
Kiedyś alkohol, ćpanie i zabawa,
Teraz rodzina, dom i przyjaciele,
Do szczęścia nie potrzeba mi dziś wiele.
Zawiodłam mnóstwo bliskich ludzi przez te lata,
Mówiąc do matki, że to głupia szmata,
Przepraszam Cię mamo za te wszystkie słowa,
Daj mi szansę!
Odbuduje nasz dom od nowa.
Te przykre chwile, przykre momenty,
To przez to, że moja droga miała ostre zakręty.
Teraz kiedy doceniłam jest już za późno,
Żeby przywrócić czasy, kiedy była dobrą córką.
Zaczęłam nowy rozdział w moim życiu,
Powiedziałam STOP! Ćpaniu i piciu.
Nie będziesz już nigdy przeze mnie smutna,
Możesz tylko i wyłącznie być ze mnie dumna.
Angelika Demska

Czym jest życie?
Życie to nieustająca gonitwa za tym, co dla nas najważniejsze. Dążymy bez opamiętania do celu.
Ale czy warto marnować sobie życie? Człowiek, który chce ukraść coś w sklepie, musi liczyć się z
konsekwencjami, jakie za tym idą. Może trafić do ośrodka, do poprawczaka lub więzienia. Więc
powtórzę pytanie – czy warto marnować sobie życie w takich miejscach? Oczywiście, że nie. Więc
człowieku ogarnij się! Chcesz coś osiągnąć? To nie daj się wciągnąć w jakieś głupie akcje, bo to
zupełnie bez sensu. Skończ szkołę, idź na studia, miej plany na przyszłość. Jeżeli chcesz, to załóż
rodzinę, ale popełniaj błędy, w miarę twoich możliwości, z głową. Nie doprowadzaj do tego, aby
musieli Cię gdzieś zamknąć abyś zrozumiał. Pomyśl nad wszystkim dwa razy zanim coś zrobisz. A
jeżeli już Ci się nie uda to potem nie miej pretensji do całego świata, że zamknęli Cię w placówce czy
w więzieniu. Bo może i miało wpływ na to Twoje towarzystwo i rodzina, ale to głównie Twoja wina.
Możesz tęsknić, ale jeżeli sam nie będziesz chciał, to nic w swoim życiu nie zmienisz. Zacznij chcieć,
to wtedy wszystko będzie się toczyło prościej niż Ci się wydaje.
Przeżyłam sama wiele akcji i wiem, co to znaczy trafić w młodym wieku do placówki. Żałuję tego,
co robiłam i teraz mam ambitne plany na życie. Chcę iść do liceum, potem na studia. Chcę założyć
rodzinę i być szczęśliwym, pracującym człowiekiem. Moim największym marzeniem jest właśnie
zostać mamą.
Daniela Kustra

Ciąg dalszy z poprzedniej str.:
Wystarczy się dostosować do zasad, jakie panują w naszej ojczyźnie – domu. W pozostałych kwestiach macie aż nazbyt wiele
swobody i wolności.
Sam również mam wiele zastrzeżeń do naszej „matki – ojczyzny”. Lecz nie przesłaniają mi one tego, co jest prawdziwe i
dobre w niej. Znam ją i jej historię wystarczająco dobrze, aby wiedzieć też, że lekko nie miała. Wiele traumatycznych wydarzeń
wydarzyło się w naszej historii i nie potrafię nie zwracać na to uwagi. A obecna rzeczywistość jest w dużym stopniu wynikiem
wielu wydarzeń.
Jestem Polakiem. To jest mój dom. Jeżeli tylko mam możliwość, to dokładam starań, by pomóc w prowadzeniu i dbaniu o
moją ojczyznę – mój dom. I choć może nie jest w całości taki, jaki bym sobie wymarzył, lecz akceptuję go i jestem szczęśliwy, że
mogę w nim żyć.
Mirosław Pawłowski
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„Chochlik drukarski”, czyli dziennikarskie wpadki zdarzają się pomimo
stosowania nowoczesnego oprogramowania. Wyobraźmy sobie, ile takich wpadek
dziennikarze mieli w czasach, gdy nie było na klawiaturze maszyny do pisania
klawiszy „Delete” oraz „Backspace”? A może wpadek było mniej? Któż to
pamięta…
Oto kilka ciekawych chochlików, jakie ukazały się w prasie:
 „Małopolska: Mąż poszedł po drewno i zmarł. Żona też nie żyje.”
 „…tuż po północy w nocy z czwartku na poniedziałek.”
 „Na tropie dinozałrów.”
 „Warszawa: Zginął autobus, trzy osoby ranne.”
 „Rowerzysta zginął pod tirem (relacja na żywo).”
 „Kłopoty w Kielcach. Ludzie przestali umierać.”
 „Michael Jackson nadal nie żyje.”
 „Obrzydliwy „żart” opiekunki. Dała dzieciom jeść.”
 „Kłopoty syna senatora PO. Nie zabrano mu auta.”
 „Instynkt macierzyński podpowiedział jej, by wcześniej urodzić pokoik dla córeczki.”
 „Prawie połowa Polaków jadących na saksy do Holandii to Polacy.”
 „Niekarany maturzysta 22 razy napadł na apteki z bronią.”
 „Właściciel Frugo wchodzi w podpaski.”
 „Lekarstw w aptekach zabraknie, a kuny znów atakują.”
 „Straciła ręce i nogi. Rodzice dziękują Bogu.”
 „Smutny finał randki. Zaprosiła 22latka do domu.”
 „4letni Sławomir Ch. Jest dobrze znany policji od blisko 20 lat, w ciągu których siedział w więzieniu 5 razy.”

A oto kilka przykładów na sytuację, kiedy życie
powinno mieć aktywny przycisk "cofnij".

Lecz i tak, zazwyczaj, przyczyną takich zjawisk
jest nie przestrzeganie poniższej zasady :D
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Rada Samorządu
Wychowanek
Rada Samorządu Wychowanek przechodziła w tym roku
szkolnym sporo zmian. Nowe osoby to nowe pomysły i inne
spojrzenie na nasze wspólne problemy. To co nas boli nie
zawsze łatwo ujawnić a jeszcze trudniej znaleźć odpowiedź
na pytanie co zrobić by było lepiej.
Dorośli często zarzucają nam brak otwartości i obojętność na sprawy dla nas istotne. Słyszymy, że
nie reagujemy gdy dzieje się źle i ukrywamy prawdę wtedy gdy jest nam wygodnie.
Chciałyśmy odpowiedzieć na te zarzuty.
Dlaczego dziewczyny trzymają dystans wobec wychowawców?
Szukając odpowiedzi na to pytanie w naszym najbliższym otoczeniu doszłyśmy do wniosku, że
nie potrafimy zaufać wychowawcom. Nasze rozmówczynie chętnie wypowiadały się na ten temat,
lecz tylko pod warunkiem zachowania anonimowości. Miały obawy, że ich zdanie ujawnione w
artykule będzie później analizowane, źle interpretowane i roztrząsane przez wychowawców.
Wróćmy więc do pytania: skąd w nas dystans wobec dorosłych? Oto odpowiedzi:
 „Zdarza się, że wyczuwam manipulację w działaniach wychowawcy i powoduje to we mnie
wrogie nastawienie”
 „Każda z nas ma prawo do prywatności, która nie zawsze zostaje przestrzegana np. mówienie na
forum o sprawach, które w żaden sposób nie dotyczą grupy zaraz po tym kiedy wychowanka prosi o
dyskrecję”
 „Bardzo mi się nie podoba, kiedy wychowawcy w porozumieniu ze sobą przekazują sobie
informacje, które nie do końca są prawdziwe i w ten sposób wyrabiane jest zdanie na temat jakiejś
dziewczyny”
 „ W wielu przypadkach jest też tak, że dziewczyny po prostu myślą tylko o sobie. Nie interesuje
je to, że grupa będzie czuła się źle, że wychowawcy stracą do nas zaufanie.”
A dlaczego tak jest, że nie mówimy o tym co dzieje się w ośrodku?
„ a no dlatego, że nie zawsze można mówić . Rozmawiam z wychowawcą, mówię: niech to
zostanie między nami. Wychowawca odpowiada: OK. Pół godziny później, na zebraniu
wychowawca jako przykład podaje część rozmowy ze mną . Jak wtedy mam się czuć?”
 „czy możemy zaufać wychowawcy? Nie do końca, bo skąd mogę wiedzieć czy znowu mnie nie
zawiedzie? Jedynie mogę go sprawdzić” .
 „Myślę, że jest tak: Dziewczyny boją się, że będą „ciśnięte” od frajerów przez inne
wychowanki.”
Jest też często tak, że gdy wychowanka przekaże informacje wychowawcy, prosząc aby ten nie
mówił, że wie to od niej, on nie dotrzymuje słowa”
 „Dziewczyny często kierują się również zasadami „nie sprzedam Cię i ty mnie też nie”. Nigdy
nie wiadomo kiedy taka przysługa się przyda. Poza tym wiele dziewczyn najzwyczajniej w świecie
boi się innych. Nie zawsze dorosły może stanąć w jej obronie a najwięcej czasu spędzamy z sobą i
żadna nie chce być odtrącona albo „wyzywana”. Tak to działa w Ośrodku”.
 „Wiadomo, że wszyscy zarówno my jak i dorośli chciałybyśmy mieć dobre z sobą relacje.
Jednak są sprawy i przypadki o których jest lepiej nie mówić lub nie chcieć wiedzieć. Myślę, że
musiałaby przyjść do nas jakaś bardzo odważna dziewczyna, która nie boi się mówić otwarcie o
problemach i potrafi przeciwstawić się reszcie. Wtedy skończyłyby się, choć trochę wszystkie
„przypały” , ale żeby to się skończyło musiałby się zdarzyć jakiś cud!”
Podzielamy w części opinie naszych koleżanek, ale chciałybyśmy dodać jeszcze coś od siebie.
Drodzy dorośli. Zrozumcie nas. Czasem trudno nam przeciwstawić się całej grupie, boimy się
reakcji i odtrącenia. Czasem wiemy, że nam też może potknąć się noga i nie mówimy. A czasem
po prostu nie ufamy Wam.
Nasze „przypały” mają pewnie wpływ na to, że tez nam nie ufacie. Ale chcemy by było lepiej.
C.d. na str. 6.
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Nasze „przypały” mają pewnie wpływ na to, że tez nam nie ufacie. Ale chcemy by było lepiej.
Drogie dziewczyny. Czy jednak warto zaufać dorosłym? Czy warto mówić o tym co złe?
Warto! Otwartością budujemy lepsze relacje. A dobra relacja z dorosłym dam nam to czego tak
bardzo nam brakuje: poczucie bliskości, wsparcie i bezpieczeństwo. Nie zawsze będzie różowo. Bo
przecież gdy nam na kimś zależy, a robi źle, krzywdząc przy tym samego siebie to buntujemy się,
zabraniamy mu tego i robimy wszystko by nie poszedł „ na dno”. Tak też robią wychowawcy. Bo im
na nas zależy.
A czy warto mówić o złych rzeczach albo jak kto woli „sprzedawać” koleżanki. Czasem warto.
Bo prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw a wtedy jest już za późno….wywózka, ucieczki,
konsekwencje dla całej grupy. A można było zareagować wcześniej.
Może spróbujmy! Zaufajmy sobie nawzajem. Mówmy o tym co nas boli. Ale jak coś
przeskrobiemy to liczmy się też z konsekwencjami. Bo są to konsekwencje naszych czynów, a nie
wychowawców.
Wiążemy się z sobą, spędzamy bardzo dużo czasu i chyba każdy chciałby się dobrze czuć w
swoim towarzystwie bo czas spędzony w ośrodku nie jest chwilowy a na pewno ważny w naszym
życiu.
Dorota, Roksana, Daniela, p. Basia
Razowy makaron z cieciorką.
Najlepszy dowód na to, że makaron nie musi być tuczący – porcja ma tylko 400 kalorii! To również wspaniałe danie
wegetariańskie (a nawet wegańskie). No i najważniejsze – smakuje wyśmienicie!
Składniki:
 200g razowego makaronu
(lub innego).
 Czerwona papryka
 Cebula
 2 ząbki czosnku
 Puszka cieciorki
 Puszka krojonych
pomidorów
 4 gałązki tymianku
 Papryczka chilli
 Oliwa
 Sól, pieprz

Przygotowanie
 Ugotuj makaron zgodnie z
instrukcją podaną na opakowaniu.
 Paprykę i cebulę pokrój w kostkę,
posiekaj drobno chilli i czosnek.
 Rozgrzej patelnię z odrobiną oliwy
i wrzuć warzywa.
 Kiedy warzywa zmiękną, dodaj
odsączoną z zalewy cieciorkę,
pomidory i listki tymianku. Dopraw
solą i pieprzem.
 Duś kilka minut, aż smaki się
przegryzą.
 Dodaj do sosu ugotowany
makaron.

Przepis pochodzi z programu telewizyjnego "Rewolucje na talerzu"

Co tak naprawdę tuczy w daniach z makaronem?
W powszechnej opinii istnieje przekonanie, że makaron jest wysoce kaloryczny. Ale
produkt ten nie zawiera dużej ilości tłuszczu ani cukrów prostych, dlatego absolutnie
nie można o nim powiedzieć, że jest niezdrowy bądź tuczący  przekonują dietetycy.
Przygotowując posiłki na bazie makaronu, zdecydowanie powinniśmy jednak uważać
na sosy i dodatki. Obecność tłustej śmietany, sera czy majonezu zdecydowanie zwiększa
kaloryczność dania.
W okresie letnim najlepiej jest spożywać makaron z warzywami i ziołami, na
przykład w formie sałatek makaronowych. Zalecane jest, aby gotować makaron al
dente, czyli tak, by był jeszcze lekko twardy. W ten sposób zachowa on wszystkie
wartości odżywcze, składniki mineralne i witaminy.
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Maj w ogrodzie.
Jakie prace trzeba wykonać w ogrodzie w maju?
Maj w ogrodzie to miesiąc intensywnych prac. W maju przypadają tzw. zimni ogrodnicy (12–14 maja) – po
tym terminie w naszym klimacie nie powinny już występować przymrozki i można wysadzać do gruntu
rośliny.

Możemy sadzić drzewa i krzewy, ale tylko te, które wcześniej były uprawiane w pojemnikach.
Przed posadzeniem rośliny należy obficie podlać, aby bryła korzeniowa nie rozpadła się przy
wyjmowaniu. Najlepiej sadzić w dni pochmurne. Po posadzeniu nie można zapomnieć o podlaniu.
Maj to najlepsza pora sadzenia roślin iglastych oraz azalii i rododendronów. Niestety na sadzenie
roślin z odkrytymi korzeniami jest już za późno.
Po przekwitnięciu prześwietlamy krzewy ozdobne kwitnące wiosną (m.in. migdałowce:
trójklapowy i karłowy, tawuły: Thunberga, wczesną, śliwolistną, popielatą) oraz zasilamy je
nawozami wieloskładnikowymi (na przykład Azofoska, Fructus) bądź kompostem.
Ściółkujemy korą sosnową drzewa i krzewy (grubość warstwy powinna wynosić co najmniej 5
cm), szczególnie świeżo posadzone oraz słabo i płytko korzeniące się (np. lilaki, róże, magnolie,
różaneczniki, azalie, wrzosy, wrzośce). Korę rozkładamy na dobrze podlaną ziemię. Warto
pamiętać, aby różanecznikom i azaliom usunąć przekwitłe kwiatostany. Wrzośce po zakończeniu
kwitnienia przycinamy, aby rośliny bardziej się zagęściły.
Systematycznie odchwaszczamy grządki i rabaty – w maju chwasty mają jeszcze niewielkie
rozmiary i są słabo zakorzenione, dlatego łatwo je wyrywać. Jeśli zaniedbamy ten zabieg, chwasty
rozrosną się i zaczną konkurować z uprawianymi roślinami o wodę, światło oraz substancje
odżywcze.
Byliny: dzielimy, rozmnażamy i przesadzamy byliny kwitnące wczesną wiosną, późnym latem i
jesienią.
Byliny na rabatach od połowy maja, zwłaszcza podczas ciepłej i suchej pogody, regularnie
podlewamy (przede wszystkima te rosnące na glebach lekkich, przepuszczalnych).
Rośliny cebulowe: usuwamy zwiędłe kwiaty oraz owocostany (tzw. ogławianie) przekwitłych
tulipanów, szachownic, narcyzów i hiacyntów, cebulic (zawiązanie nasion osłabia cebulki). Jeśli
kępy roślin cebulowych kwitnących wczesną wiosną (krokusów, cebulic, puszkinii, śnieżników,
przebiśniegów, szafirków, kosaćców żyłkowanych, ranników) rosną zbyt gęsto, warto je wykopać
(ale tylko wtedy, gdy liście już zasychają), rozdzielić i przesuszyć i posadzić na nowym miejscu.
Bulwy i cebulki można też przechować w chłodnym miejscu i posadzić dopiero jesienią.
Na początku miesiąca sadzimy cebule i bulwy roślin niezimujących w gruncie, takich jak:
begonia bulwiasta, brodia, błonczatka, eukomis, galtonia, sprekalia, mieczyki i zawilec
wieńcowaty. W drugiej połowie maja – sadzimy dalie i pacioreczniki (te ostatnie można wcześniej
posadzić do doniczek i wysadzić do ogrodu już podrośnięte).
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Społeczność.
Tak dla przypomnienia  aktualne ustalenia:
NORMY I ZASADY SPOTKAŃ NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:
1. JESTEŚMY PUNKTUALNI
2. W CZASIE SPOTKAŃ SPOŁECZNOŚCI TELEFONY SĄ WYŁĄCZONE LUB NIE MA ICH WCALE
3. SZANUJEMY SIĘ NAWZAJEM
4. JEŚLI CHCEMY COŚ POWIEDZIEĆ TO PODNOSIMY RĘKĘ DO GÓRY
5. NIE PRZERYWAMY SOBIE, NIE KRZYCZYMY, NIE PRZEKLINAMY
6. PODCZAS SPOTKAŃ SPOŁECZNOŚCI JESTEŚMY RÓWNI
7. NIE OCENIAMY
8. MÓWIMY DO OSOBY A NIE O NIEJ
9. JESTEŚMY NA ZEBRANIU SPOŁECZNOŚCI OD POCZĄTKU DO KOŃCA (CHYBA, ŻE JEST
JAKAŚ SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI MÓWIMY O TYM NA POCZĄTKU SPOTKANIA I PO PROSTU
WYCHODZIMY, KIEDY BĘDZIE TRZEBA)
10. NIE JEMY I NIE PIJEMY PODCZAS ZEBRAŃ SPOŁECZNOŚCI

NASZE WSPÓLNE USTALENIA:
1. Jeżeli jesteś w posiadaniu nielegalnego telefonu, dodatkowej karty sim, bezprzewodowego
internetu i nie poinformujesz o tym wychowawców, wtedy Twój telefon, dodatkowa karta,
bezprzewodowy Internet zostaną zdeponowane na okres sześciu tygodni. Jeżeli o nielegalnym
telefonie w grupie wiedziała choćby jedna osoba traci ona telefon na sześć tygodni, reszta grupy
natomiast na okres czterech tygodni.
2. Dopuszcza się zabranie telefonu komórkowego na okres jednego tygodnia w sytuacjach
gdy:
a) nie wykonujesz swojego dyżuru punktualnie i porządnie;
b) korzystasz z telefonu przez cały czas i w związku z tym nie bierzesz czynnego udziału w
życiu grupy.
3. Jeżeli po zabraniu telefonu nie będziesz nadal wykonywała swojego dyżuru, to za każdy
kolejny dzień bez wykonanego dyżuru kara zostanie przedłużona o kolejny tydzień.
4. Telefon komórkowy zostanie zdeponowany na okres jednego miesiąca gdy:
a) będziesz spożywała alkohol bądź jakiekolwiek inne środki odurzające na terenie placówki,
jak i poza nią;
b) wrócisz do Ośrodka pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
c) odmówisz wykonania testu narkotykowego lub badania alkomatem.
5. Jeżeli podczas dyżuru nocnego, któraś z wychowanek naruszy zasady ciszy nocnej
(zapalone światło po godzinie 22:30, przebywanie poza swoim pokojem, głośne zachowanie itp.)
wówczas następnego dnia cała grupa idzie spać o godzinie 22 00. Jeżeli podczas tego samego
dyżuru nocnego lub dyżuru w dniu następnym sytuacja się powtórzy to cała grupa przez trzy
kolejne dni idzie spać o godzinie 21:30.
6. Od poniedziałku do piątku do śniadania, które jest o godz. 7:00  7:05, siadają wszystkie
wychowanki i nie odchodzą dopóki wychowawca nocny ich nie sprawdzi. Następnie
wychowanki muszą uporządkować grupę. Dopiero po odebraniu grupy przez wychowawcę
nocnego dziewczęta mogą wyjść pierwszy przed budynek. W weekend śniadanie jest o godz.
10:00 na takich samych zasadach jak w tygodniu.
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