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INFORMACJE I ZASADY POBYTU 
 

PRZECZYTAJ! WARTO! 
BĘDZIESZ DUŻO WIEDZIAŁ O TYM DOMU... 

 
 
To dom, którego misją jest przybliżać ludzi do Boga. 

 
1. Proszę, abyś pamiętał, że ten dom nie jest hotelem; tu domownikiem jesteś i Ty. 
2. Odpoczywaj tak, aby innym było z Tobą dobrze. 
3. Zachowaj ciszę nocną od 23.00 do 7.00 
4. Przy każdym pokoju są dwa klucze - jeden do pokoju a drugi do drzwi wejściowych. 

Wychodząc i będąc w domu zamykaj drzwi - na górny zamek (zamknięcie na dolny 
uniemożliwi innym wejście do domu).  

5. Pamiętaj także, kiedy wychodzisz – zamknij okna – jeśli tego nie zrobisz 
przychodzące nagłe i silne wiatry zniszczą okiennice! 

6. W domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu; paląc na zewnątrz uważaj, abyś nie zaprószył 
ognia. 

7. Ze wszystkich urządzeń, (oprócz pralki i suszarki do ubrań - gdyż są przeznaczone 
głównie na służbę dla obsługi domu), możesz swobodnie korzystać - dbaj o nie; będą Ci 
służyć, gdy wrócisz tu ponownie. 

8. Korzystaj z kawy, herbaty, przypraw, art. spożywczych - swobodnie pozostawionych w 
kuchni, w pojemnikach, w lodówce i zamrażarce. Produkty zakupione na własny użytek i 
przechowywane w lodówce, w zamrażarce i w  kuchni - podpisz, albo poinformuj 
pozostałych mieszkańców, które do Ciebie należą! 

9. Do ekspresu zakup czasem kawę MIELONĄ - niech nie braknie jej Tobie i innym... 
(podobnie rzecz się ma z herbatą, cukrem i przyprawami). 

10. Kuchnia i salonik TV znajdują się na dole – w podpiwniczeniu (korzystaj). 
11. Wrażliwe miejsce to kuchnia; dbaj o porządek; zamopuj podłogę, umyte naczynia 

wytrzyj i odłóż na miejsce, a najlepiej to korzystaj ze zmywarki; dobry program – to ten 
30 minutowy (szybki i sprawny). 

12. Ścierki i ręczniki do kuchni znajdują się w jednej do skrzyń do siedzenia, podobnie różne 
naczynia i sprzęty kuchenne, których nie widać w szafkach. 

13. Instrukcje obsługi dot. obsługi niektórych urządzeń (kuchnia indukcyjna, piekarnik, 
maszyna do pieczenia chleba) są wywieszone przy nich , a bardziej szczegółowe znajdują 
się w barku - w saloniku telewizyjnym. 

14. Zachowaj porządek w pokojach i domu. 
15. Awarie i niepokojące rzeczy zgłoś gospodarzowi domu. 

 
ODWRÓĆ NA DRUGĄ STRONĘ 

 



16. Proszę, segreguj odpady; pojemniki w kuchni są opisane (wypełnione pojemniki wysyp do 
odpowiednich worków - ustawionych na zewnątrz, przy wyjściu z kuchni na ogród); 
śmieci niesegregowane wyrzucamy do kosza pod zlewem a wypełniony kosz opróżniamy 
do kosza przy bramie (worki na śmieci są pod schodami). 

17. Dla mieszkańców z pokoju nr 4 - łazienka i toaleta jest na korytarzu - na dole, przed 
kuchnią. 

18. Sieć WIFI - ukryta - zabezpieczenie WPA2-PSK. Nazwa: Franciszkanie-Kosowka, hasło: 
Franciszkanie2016 

19. Żelazko, deska do prasowania, suszarka do włosów, odkurzacz - znajdują się pod 
schodami; odłóż je tam, jak skorzystasz (inni może czekają). 

20. Miski do prania znajdują się na I piętrze (pod umywalką) i w ogólnej łazience (przy 
kuchni). 

21. Miotła, mop i płyn do mycia podłóg jest w kuchni (lub w łazience przy kuchni). 
22. Grill gazowy stoi na zewnątrz - tam go używaj (po użyciu umyj; nie zapomnij zakręcić 
gazu przy butli – z wyczuciem, proszę – zwłaszcza zakręcających siłaczy). Do grilla i na 
ogród możesz wyjść drzwiami w kuchni (klucz jest w zamku). Kiedy opuszczasz na dłużej 
dom, nie zapomnij od środka zamykać tych drzwi. 

23. Przy wejściu wiszą pantofle do chodzenia po domu, suszarki do butów, kijki, plecaki (w 
zimie nakładki antypoślizgowe – raczki), odzież przeciwdeszczowa, nosidełko dla dziecka 
(w kuchni są termosy, w pokojach mapy Tatr) – korzystaj i zwróć. 

24. Wychodząc w góry wpisz się w księdze wyjść (leży na okienku pomiędzy kuchnią a salką 
TV) – żeby było wiadomo, gdzie ma śmigłowiec GOPR-u lecieć. 

25. Jest biblioteczka przy Kaplicy i w kuchni - korzystaj. 
26. Do użytku są dwie łazienki z toaletami - na korytarzu, przy zejściu do kuchni i z wejściem 

od kuchni. 
27. Na parterze - w pokoju nr 2 - jest KAPLICA pw. błogosławionych męczenników, 

misjonarzy franciszkańskich - ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka (ich 
relikwie umieszczone są w płaskorzeźbie przy tabernakulum). To miejsce modlitwy – 
zadbaj o ciszę przy kaplicy. 

28. Z gospodarzem domu (o ile jest) możesz umówić się na rozmowę, spowiedź i 
uczestnictwo w Mszy św. 

29. Dobrowolna jałmużna (ofiara) złożona przez Ciebie - do puszki, która znajduje się przy 
wyjściu z domu - będzie przeznaczona na realizowanie misji tego miejsca. Będzie miło, 
jeśli nie będziesz musiał być tu utrzymywany.  

30. Przed wyjazdem: 
- posprzątaj pokój - tak, aby następni goście zastali go gotowym do zamieszkania 
- pościel i ręczniki znieś do kosza w łazience przy schodach (zejście do kuchni) 
- wpisz się do Księgi gości (brązowy zeszyt znajdujący się na okienku pomiędzy kuchnią a 

salką TV). 
- klucze do pokoi zostaw w drzwiach lub jeśli nikogo nie ma w domu – po wyjściu i 

zamknięciu domu zostaw w umówionym miejscu 
31. Jak jest potrzebna jakaś informacja - proszę - śmiało pytaj. 
32. W sprawach dzwoń do gospodarza domu - tel. 508 735 747 

 
 

Chciałbym Cię mile wspominać! 
 
 

o. Piotr Stanisławczyk OFMConv 
gospodarz domu 

 


