
ZASADY ŻYCIA W OSADZIE MACIEJEWO 

Witam Was! :-) 

 

Napisałem Wam kilka słów o życiu w Maciejewie. Myślę że warto, bo żyjąc na co dzień w cywilizowanym 

świecie, życie w lesie okazuje się czasem skomplikowane :-) 

 

Przed przyjazdem do Osady Maciejewo 
- zakupić świeczki stołowe /tylko białe i najlepiej z IKEA, ponieważ świeczniki są z IKEA i te świeczki nie kapią. 

ŚWIEC UŻYWAMY TYLKO W SALI KOMINKOWEJ I KAPLICY! 

- zakupić baterie paluszki małe /lampki w kuchni pod szafkami, przy kuchence gazowej, w pokojach i przy wejściu 

do każdego pomieszczenia, oraz paluszki normalne 3 lampy: kuchnia nad piecem, łazienka i nad wejściem 

głównym do chaty 

- zakupić worki na śmieci 60 litrowe. 

- zabrać śpiwór 

- wysłać mailem na osadamaciejewo@gmail.com „Oświadczenie osoby biorącej odpowiedzialność za grupę” i 

wydrukowane i podpisane przekazać w Hamrzysku Państwu Sieminiak przy odbieraniu kluczy 

- wpłacić DAROWIZNĘ NA MACIEJEWO na konto podane na www.zyciewspolne.pl /to nie jest opłata za pobyt 

tylko uczestnictwo w kosztach utrzymania Osady, dlatego są podane widełki kosztów - płacimy wg możliwości i 

serca :-) / 

 

Na początku pobytu 

- klucze odbieramy w wiosce Hamrzysko, u Państwa Sieminiaków pod numerem 25 /dom koło sołtysa/ 

- jeden klucz jest do drzwi wejściowych, drugi do piwnicy 

- otwieramy wszystkie okiennice /zwróćcie uwagę jak były zamknięte/ - belki zamykające okiennice stawiamy 

koło okien 

- mocujemy linę do wiadra a następnie linę do wałka na studni / NIE WYSTARCZY ZACZEPIĆ O GWÓŹDŹ!!! 

TRZEBA ZAWIĄZAĆ - TAK ABY PRZY ODKRĘCENIU LINY Z WAŁKA, KIEDY WIADRO JEST W 

STUDNI, LINA NIE ZEŚLIZGNĘŁA SIĘ I NIE WPADŁA!!!/ 

- odkręcamy gaz w butli i sprawdzamy czy wszystko jest szczelne, na węch ;-))) 

- można wystawić plastikowe meble ogrodowe przed chatę /nie trzeba ich chować na noc/ 

- jeśli jest mało drewna, można nanieść na wieczór /NIE WOLNO WYCINAĆ ANI WYNOSIĆ DRZEW Z 

LASU!!!/ 

- przed zmrokiem ustawić świece w świecznikach, ewentualnie świeczniki wyczyścić 

 

Podczas pobytu 

 

STUDNIA 

Na studni niczego nie stawiamy!!! Na studni można stawiać tylko wiadro z liną do pobierania wody. Po 

wyciągnięciu wiadra ze studni nie stawiamy wiadra na trawie tylko na studni albo na cegłach tak aby nie zabrudzić 

wiadra od spodu. MUSIMY CHRONIĆ WODĘ!!! TO JEDYNE ŹRÓDŁO DO PICIA :-))) 

 

ŚWIECE 

W całej osadzie używamy TYLKO białych świec stołowych /inne świece, podgrzewacze itp... mogą być używane 

tylko w kaplicy/ 

Świec nie przenosimy!!! Dlatego przed zapadnięciem zmroku, najlepiej każdego dnia ta sama osoba zapala świece, 

sprawdzając bezpieczeństwo płomienia POTRZEBNA JEST TUTAJ MEGA WYOBRAŹNIA!!!!!! Świece 

zapalamy TYLKO W SALI KOMINKOWEJ I KAPLICY i palą się do ostatniej przebywającej w tych 

pomieszczeniach osoby. Ostatnia osoba przed pójściem na spoczynek gasi świece w obu pomieszczeniach. Świece 

zapalmy w Sali kominkowej i kaplicy aby uniknąć przenoszenia świeczników! 

 

SIEKIERA I INNE NARZĘDZIA 

Siekiera jest urządzeniem ważnym ale niebezpiecznym, prosimy o ostrożność. Siekiera, osełka do ostrzenia, łopata 

i grabie są w piwnicy przy wejściu. 
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KUCHNIA 

Prosimy o nieustanny porządek w kuchni!!! Wodę należy grzać w dużym garnku na piecu albo w czajnikach na 

maszynce gazowej 

Jeśli używamy pieca kaflowego, garnki należy czyścić po każdym użyciu 

 

POKOJE 

W pokojach NIE WOLNO przestawiać mebli. Przy grupach mieszanych pokój na lewo jest dla dziewczyn a po 

prawej dla chłopaków 

 

KOMINEK 

W kominku można palić tylko drewnem i chrustem. Drewno rąbiemy na zewnątrz budynku, przy stodole. Po 

użyciu kominka i wystudzeniu należy kominek posprzątać a popiół wyrzucić w bezpieczne miejsce aby 

przypadkiem nie spowodować pożaru. Nie wlewamy wody do rozgrzanego kominka, gdyż pękają wówczas cegły. 

 

ZAMYKANIE CHATY W CZASIE WYJŚCIA WSZYSTKICH 

Jeśli wszyscy opuszczając chatę prosimy o zamknięcie okien, głównych drzwi i piwnicy. W czasie wyjścia na kilka 

godzin z chaty wszystkich osób nie zamykamy okiennic. 

 

ŚMIECI 

Śmieci segregujemy! Worek z papierem zanosimy do piwnicy /spali się zimą w piecu/, odpadki organiczne 

wyrzucamy do lasu wykopując mały dołek i przysypując ściółką, worki z plastikiem, szkłem i metalem wywozimy 

do Hamrzyska /kontenery do na śmieci posegregowane są za krzyżem i przy sklepie. Natomiast worek z napisem 

INNE wywozimy ze sobą wyrzucając w miejscu zamieszkania. NIE WOLNO WYRZUCAĆ ŚMIECI DO 

STODOŁY!!!! Wyjeżdżając z chaty do domu zabieramy ze sobą wszystkie śmieci. 

 

Przed wyjazdem z Osady Maciejewo 
- prosimy pozamykać okna, okiennice 

- zakręcamy GAZ 

- chowamy wiadro z liną od studni 

- gasimy wszelki ogień 

- zostawiamy prządek w chacie 

- nie zostawiamy ŻADNYCH śmieci /śmieci do spalenia w worku ustawiamy w piwnicy przy piecu/ 

- nie zostawiamy ŻADNEJ żywności /wejdą myszy jeśli zostawimy/ 

- zamykamy główne drzwi i drzwi od piwnicy 

- klucze oddajemy w Hamrzysku 25 

 

W OSADZIE MACIEJEWO CZUJCIE SIĘ JAK U SIEBIE I DBAJCIE O WSZYSTKO JAK O 

SWOJE!!!!! 
 

JESZCZE UWAGA P.POŻ. - NIE WOLNO PALIĆ OGNISKA ANI UŻYWAĆ OTWARTEGO OGNIA W 

LESIE!!!! 

 

ZAPRASZAMY PONOWNIE :-))) 

 

ks. Marek i Przyjaciele Osady Maciejewo 

 


