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Problemy 
z utrzymaniem 

czystości
W związku z licznymi interwencjami 

mieszkańców naszego osiedla doty-
czącymi utrzymania w czystości terenów 
znajdujących się na osiedlu Ustronie, infor-
mujemy, że nie wszystkie tereny w obrę-
bie osiedla należą do zasobów Spółdzielni. 
Cześć gruntów to tereny należące do Gminy 
Miasta Radomia i prywatnych właścicieli.

Dokończenie na stronie 2.

Ruszają prace ...
Zgodnie z rozstrzygniętymi przetar-

gami w najbliższym czasie na terenie 
osiedla rozpoczną się następujące prace:

- wymiana drzwi wejściowych do 
klatek schodowych

- wymiana okien na klatkach schodo-
wych, przejściach na X p. i w piwnicach

- termomodernizacja budynków 
mieszkalnych Sandomierska 16, Osie-
dlowa 15 oraz Ostrowiecka 6.

Zmiana firm 
sprzątających 

na osiedlu
Spółdzielnia informuje, że od dnia 01.04.2012r. 

zmieniły się firmy świadczące usługi porząd-
kowe na Jednostkach B, M, P. Usługi porządkowe 
będą świadczyły n/wymienione firmy:

1. „MULTIBUDEX” Anna Piwowarczyk, 
ul.Wośnicka 96/A, 26-600 Radom 

– jednostka „B” 
2. BOR-MAR Borowski Marian,  

ul. Wyścigowa 19, 26-600 Radom 
– jednostka „M”
– jednostka „P”

INFORMACJA DOT. MONTAŻU DOMOFONÓW
Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” uprzej-

mie informuje, że firma P.H.U. „SAMBUT” z miejsco-
wości Gniew, oferująca mieszkańcom montaż insta-
lacji domofonowych działa bez zgody Spółdzielni.  
Za wszelkie zobowiązania finansowe zaciągane przez 
tą firmę wobec mieszkańców, Spółdzielnia Mieszka-
niowa „USTRONIE” nie odpowiada.

(Dz.T.)

Zielone płuca
dla USTRONIA
25 kwietnia po raz kolejny sadzimy 

drzewa.  Akcja „Zielone Płuca dla Ustronia”.

Szanowni mieszkańcy Ustronia, w tym roku  
w miesiącu kwietniu po raz piąty będziemy sadzić 
drzewa na naszym osiedlu.

Kwiecień to rocznica śmierci Jana Pawła II. 
Zasadzone drzewa – 27 dębów kolorowych będą hoł-
dem dla papieża a dla nas żyjących i potomnych czę-
ścią zieleńca, który w upalne dni będzie dawał ochłodę 
a dla naszego zdrowia będzie produkował tlen tak bar-
dzo potrzebny do życia.

Zachęcam Was do wzięcia udziału. Jak co 
roku zaprosimy przedszkolaków, uczniów, młodzież  
z naszych placówek wychowawczych.

Będziemy rozdawać sadzonki do nasadzeń 
wokół swoich bloków, szkół, przedszkoli.

Z radością obserwuję jak na naszym osiedlu 

- wykonywane będą przeglądy 
roczne i pięcioletnie budynków znajdują-
cych się w zasobach SM Ustronie

- wymiana wodomierzy 
- montaż nowych urządzeń zabawo-

wych na placach zabaw.
(KR)

Dokończenie na stronie 3.

Okres wiosenny 
w Spóldzielni

Początek kwietnia to czas na wiosenne sprzą-
tanie po odchodzącej zimie. Spółdzielnia 

rozpoczęła wiosenne porządki na naszych tere-
nach. 

Dokończenie na stronie 4.

UWAGA
przybywa małych drzewek, co oznacza, że akcja, którą 
prowadzę ma swoje znaczenie.

Ulica Jana Pawła II staje się coraz piękniejsza. 
Wczesną wiosną kwitną krokusy, róże na skarpach  
i skwerach. Czekamy na budowę parku, pod który 
Spółdzielnia przekazała gminie Radom tereny pomię-
dzy jednostkami A i B naszego osiedla. Mamy nadzieję, 
że obietnice zostaną zrealizowane.

Jak co roku organizatorem akcji sadzenia drzew 
jest SM „Ustronie”, 
Sponsorem drzewek 
Okręgowa Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Radomiu.

Z a p r a s z a m y 
do udziału rodziców  
z dziećmi, dziadków  
z wnukami.

Termin sadze-
nia drzew 25 kwietnia  
o godz. 11.00 pomię-
dzy blokami przy  
ul. Osiedlowej 38  
a Osiedlowej 40 (obok 
posadzonego dębu 
smoleńskiego).

Z poważaniem 
Edward Śpiewak
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Spółdzielnia ponosząc wysokie koszty  
z tytułu utrzymania porządku nie może dodat-
kowo płacić za usługi sprzątania na nieru-
chomościach niebędących w jej zasobach. 
W tej sprawie kierowane są pisma do wła-
ścicieli nieruchomości i Gminy Miasta Rado-
mia informujące o obowiązku utrzymania ich 
w czystości.

Podobny problem dotyczy terenów zie-
lonych na Ustroniu. Po opracowaniu tzw. 
„mapy terenów zielonych” w roku 2011 oka-
zało się, że w latach ubiegłych Spółdzielnia 
ponosiła koszty związane z koszeniem tere-
nów należących do Gminy Miasta. W roku 
ubiegłym skoszone zostały tylko te tereny, 
które należą do Spółdzielni, co sprawiło, 
że pozostało wiele miejsc w środku osiedla 
gdzie trawa nie została skoszona. Spółdziel-
nia kierowała również w tej sprawie pisma do 
Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Do terenów niebędących we władaniu 
Spółdzielni a wskazywanych przez Państwa, 
jako miejsca wyjątkowo zanieczyszczone 
zaliczamy:

- pas zieleni wzdłuż ulicy PCK (przy 
budynku PCK 3/5/7 i Gagarina 2) 

- teren zielony pomiędzy jednostkami  
A i B, na którym Gmina Miasta Radomia  
planuje budowę parku

- teren zielony pomiędzy przedszkolem 
przy ul. Sandomierskiej a szczytem budynku 
Sandomierska 9

Dokończenie ze strony 1.

PODRÓŻ PO AMERYCE POŁUDNIOWEJ

Problemy 
z utrzymaniem 

czystości

- teren przeznaczony pod budowę 
obwodnicy ul. Młodzianowskiej na odcinku 
od ul. Czarnej do ul. Armii Ludowej

- teren zielony pomiędzy jednostkami  
C i P ( pod linią wysokiego napięcia)

- pas zieleni wzdłuż ulicy Młodzianow-
skiej ( od ulicy Południowej do budynku  
Młodzianowska 154)

To tylko część z terenów, których sprzą-
tanie nie leży w gestii Spółdzielni. 

Dokładne mapy z zaznaczonymi nieru-
chomościami będącymi we władaniu Spół-
dzielni znajdują się w poszczególnych admi-
nistracjach osiedla a także na stronie interne-
towej, www.ustronie.radom.pl 

(KR)

W Klubie Osie-
dlowym „Ustronie” 
13 kwietnia, choć 
to “piątek trzyna-
stego” to odbyło się 
szczęśliwie fascy-
nujące spotkanie 
pt.” Podróż po Ame-
ryce Południowej”. 
Choć bez plecaka  
i namiotu, ale prawie 
namacalnie po tym 
egzotycznym konty-
nencie oprowadziła 
nas ANETA SKÓR-
NICKIE. Radomska 
podróżniczka wyru-
szyła w nieznane wraz z katalońskim 
przyjacielem Francesco Garretą. 

W okresie od marca 2010 do stycz-
nia 2011 Aneta i Francesc przemierzali 
bezdroża Peru, Kolumbii, Argentyny, 
Boliwii i Chile, ona – rysując, on – foto-
grafując i pisząc.

Bez planów, godzin, często nie wie-
dząc gdzie będą spali, pozwalali, aby 
prowadziła ich droga, aby każdy dzień 
był niespodzianką. 

Wzorem Ryszarda Kapuścińskiego 
wyruszyli na spotkanie z Innym, wiedząc, 
że oni sami są tym Innym dla mieszkań-
ców Ameryki Południowej.

Wrócili na stary kontynent, ale 
podróż się nie skończyła. Towarzyszy im 
każdego dnia, oferując nowe spojrzenie 
na drugiego człowieka.

Dzisiaj oboje czują potrzebę dzie-
lenia się tym, co przeżyli, zobaczyli, 
czego się nauczyli-organizując spotka-
nia, wystawy fotografii i rysunków wyko-
nanych podczas podróży i promując 
książkę, która jest owocem ich wyprawy.

Aneta zabrała przybyłych na spo-
tkanie do dżungli amazońskiej i małych 
wiosek andyjskich, na pustynię Atacama  
i do wielkich metropolii, jak Buenos Aires. 
Jednak przede wszystkim opowiedziała 
o niezwykłych spotkaniach, niesamowi-
tych postaciach i cennych przyjaźniach.

 
Wszystkich, którzy nie przybyli 

na spotkanie z podróżniczką, zapra-
szamy od poniedziałku do piątku  

w godz. 10.00-20.00 do Klubu Osiedlo-
wego “Ustronie” do oglądania zdjęć  
i rysunków z podróży.

ANETA SKÓRNICKA – absol-
wentka Wydziału Nauczania na Politech-
nice Radomskiej na kierunku: edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycz-
nych. Ostatnie 10 lat spędziła we Francji, 
Ameryce Południowej i Hiszpanii. 

Gość honorowy na Salonie 
Sztuk Pięknych w Saint Denis (Paryż)  
w 2011r., dwukrotna uczestniczka 
Międzynarodowego Festiwalu Kar-
netów z podróży w Cermont Feraud 
(2008 i 2011) oraz Festiwalu Karnetów  
z Podróży w Brest (Francja) w 2008 r.

(GK)
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   48-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 48-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 48-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 48-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 48-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 48-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie
  spółdzielni: 48-385-74-00
●Pogotowie Techniczne: 48-385-74-04

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 – 

2300  na numer tel. 48/ 385 74 04
- w niedziele i święta od godz. 800 -2000 

na numer telefonu 48/ 385 74 04
W godz. od 2300 – 700 w dni powszednie

i od 20.00 – 7.00 w niedziele i święta
awarie należy zgłaszać na numery tel.:

Jednostka A – 607 101 809; 
Jednostka B – 603 421 470 oraz 880 916 505
Jednostka C – 608 419 491
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

Wieczór poetycki w Klubie 
Osiedlowym USTRONIE

W ostatnią środę marca w Klubie Osie-
dlowym „Ustronie” zwyczajowo odbył 

się Wieczór poetycko -muzyczny pt. „Bie-
siadne powitanie wiosny”. Na spotkaniu 
swoje zapiski „do szuflady” odczytali Majka 
Sotowicz, Czesław Banaszczyk, Jan Kiraga, 
zadebiutował Janusz Kozłowski. Muzycznie 
uprzyjemnili nam wieczór Leszek Porczyń-
ski (śpiew), Krzysztof Deja (akordeon) oraz 
uczennice pani Ewy Solanko z koła wokalne-
go Marta Włodarczyk i Ewa Spytek. Oprócz 
pięknych a czasami zabawnych słów żegna-
jących zimę i witających nową po roku, po 
sali rozbrzmiewały znane piosenki biesiad-

ne. Z autorami wieczorku 
ochoczo śpiewali również 
goście. Były brawa, bisy  
i wydawałoby się, że po tak 
entuzjastycznym przyjęciu 
przez widownię spotkanie 
mogłoby trwać w nieskoń-
czoność... ale wszystko, co 
dobre szybko się kończy.

Jak wspomniałam na 
naszym wieczorku zade-
biutował „Ustroniak” Jan 
Kozłowski, który zgodził się 
napisać o sobie kilka słów 
do biuletynu:

MOJE MOTTO:
„Życie jest za 

krótkie, aby go tylko 
marnować na groma-
dzenie tego, co i tak 
zgnije”

Jestem emery-
tem – bardzo mło-
dym emerytem moż-
na powiedzieć wio-
sną. A każda wio-

sna jest radosna. Pisze od 20 lat do szufla-
dy, ale zięć mi poradził, abym się tym po-
dzielił z innymi. No i to właśnie czynię. Po-
siadam wykształcenie techniczne, ale ży-
cie zmusiło mnie do poznania prawa z ko-
nieczności. Bez konieczności interesuję się 
polityką, sportem, historia. Lubię śpiewać.  
Odnośnie polityki, – jeżeli się nią nie zainte-
resujesz to ona zainteresuje się Tobą. Bo po-

lityka tak jak jemioła „oplotła Twoją szyję - do 
aorty się wpiła – swoje pazerne ręce do kie-
szeni wpuściła – czujesz chyba jak Cię doi 
– i Twoją rodzinę” (cytat z moich „Dziadów”).  
Często czytam najwspanialszą powieść  
świata (określenie dziadka Romana Brand-
staettera, z którym się utożsamiam), którą 
jest Pismo Święte. Zmusza do refleksji i daje 
siły do płynięcia pod prąd. W telewizji oglą-
dam tylko programy przyrodnicze. Resz-
ta jest cyniczną manipulacją wyzwalającą 
histeryczne emocje. Szkoda na to czasu.  
Czytelniku wyciągnij sobie tę kroplówkę  
z żył i zapraszam Cię na nasze spotkania  
celem odtrucia. Gwarantuję, że złapiesz wiatr 
w żagle. Życzę czytelnikom biuletynu dużo 
zdrowia i dobrego nastroju dedykując utwór  
„Raduj się”.

„Raduj się”

Dusza śpiewa usta milczą
to prawda od wieków znana,
lecz żeby o niej nie zapomnieć
powinna jak pacierz być odmawiana.

Śpiewaj wiec duszo nieśmiertelna
i wlewaj w ciało życie,
aby zawsze było gotowe
wszystko rodzić obficie.

Poczynając od myśli
a potem rodzić zdrowe słowa
które przyniosą zdrowe dzieła.
I będzie wówczas
jeden chór śpiewał.
W czasie wędrówki po ziemi,
która się przecież kiedyś zakończy
a my przejdziemy
do chwały spełnieni.

Janusz Kozłowski

Dokończenie ze strony 1.

Poniżej przedstawiamy zakres i harmonogram 
prac w/w firm:

1. Sprzątanie klatek schodowych i pomiesz-
czeń wspólnego użytku, polegające na:

• Zamiataniu oraz myciu schodów na parterze 
wraz z podestem oraz sprzątanie podschodówek 
– 1 raz na tydzień.

• Myciu drzwi wejściowych do klatek schodo-
wych, drzwi do windy i kabin windowych – 1 raz 
na tydzień.

• Sprzątaniu przejść między klatkami na ostat-
niej kondygnacji (budynki wysokie) – 2 razy  
w miesiącu.

• Zamiataniu korytarzy piwnicznych – 2 razy 
w miesiącu.

• Usuwaniu zanieczyszczeń będących skut-
kami awarii wod-kan w budynkach – wg potrzeb.

• Usuwaniu pajęczyn – wg potrzeb.
2. Sprzątanie chodników, zatok parkingów 

i wyznaczonych miejsc pod pojemniki z odpa-
dami stałymi oraz śmietników wolnostojących  

polegające na:
• Codziennym sprzątaniu – zamiataniu chod-

ników, dojść do klatek, podestów, zatok parkin-
gowych wewnątrz osiedlowych, placów, prześwi-
tów, wnęk przy okienkach piwnicznych.

• Codziennym czyszczeniu wycieraczek przed 
wejściami do klatek schodowych.

• Codziennym opróżnianiu koszy  ze śmieci.
• Codziennym sprzątaniu i grabieniu  placów 

zabaw.
• Sprzątaniu zatok parkingowych, jezdni i cią-

gów pieszo-jezdnych – 2 razy w tygodniu.
• Sprzątaniu śmietników wolnostojących  

i pomieszczeń zsypowych – 2 razy w tygodniu.
• Codziennym sprzątaniu kładek nad ulicami 

oraz schodów. 
• Usuwaniu śniegu i lodu oraz posypywaniu 

mieszanką piaskowo-solną chodników, schodów, 
dojść do klatek schodowych i śmietników oraz 
ciągów pieszo jezdnych, zatok parkingowych, 
oczyszczaniu ze śniegu i lodu studzienek ścieko-
wych. 

3. Sprzątanie terenów zielonych polegające na:
• Codziennym usuwaniu nieczystości z tere-

nów zielonych.
• Dbaniu i pielęgnacji terenów zielonych  

w tym: koszenie trawy wraz z wywozem – trzy 
razy w sezonie wegetacyjnym. 

• Wygrabianiu liści – bieżące wygrabianie liści, 
ich załadunek oraz wywiezienie z terenu.

(KR)

Zmiana firm 
sprzątających 

na osiedlu
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zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrze-

ga sobie prawo dokonywania zmian w na-
desłanych tekstach (np. korekta dostrze-
żonych błędów, nadawanie lub zmianę ty-

tułów etc.), a także innych zmian wynikają-
cych z zasad edytorskich lub kultury języka.

Autor nadesłanego materiału może  
w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na 
jakiekolwiek zmiany w swoim materiale.  
Redakcja zastrzega sobie odmowę publika-
cji takich materiałów.

Niezbędne są prace związane z naprawą i malowaniem altan 
śmietnikowych, rekultywacją miejsc po awariach wodnych, oraz 
szczegółowa kontrola stanu technicznego budynków i placów zabaw.

Mając na względzie estetykę wspólnego otoczenia zachęcamy 
do włączenia się w akcję i zgłaszania wszelkich uwag z nią związa-
nych.

Planowane są nasadzenia drzew i krzewów a także wymiana 
piasku w piaskownicach.

Piaskownice są najpopularniejszym miejscem zabaw dzieci, 
niestety mogą one stanowić poważne zagrożenie, ponieważ zanie-
czyszczone przez psy i koty są źródłem przenoszenia chorób zakaź-
nych.

Aby zminimalizować zagrożenie występowania chorób zakaź-
nych u najmłodszych, będziemy systematycznie wymieniać piasek  
w piaskownicach. Obowiązek wymiany piasku wynika z Ustawy  
z dn. 15 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570 z późn,. zm.)

Należy również pamiętać o bezwzględnym zakazie wyprowa-
dzania zwierząt w miejsca oznaczone jako place zabaw dla dzieci  
i obowiązku sprzątania odchodów po swoich pupilach.

(Dz.T.)

Dokończenie ze strony 1.

Okres wiosenny w Spóldzielni

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka 
w Radomiu prowadzi kuchnię i stołówkę.

dla dzieci i młodzieży.
Razem z TOBĄ MOŻEMY DOŻYWIĆ

WIĘCEJ  DZIECI
TWÓJ 1%  podatku

– To PORCJA TWOJEGO  DOBRA,
TO PORCJA  POSIŁKU

DLA GŁODNEGO  DZIECKA
WYSTARCZY , ŻE WPISZESZ  W  SWOIM  PIT

KRS   -   00000 84 608

Czy wiesz, że…..
Dziadek Jacka Malczewskiego – Stanisław (1798-1848) wspólnie z żoną był 
właścicielem „PRĘDOCINKA”. Pełnił także funkcję w  Radzie Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego Guberni Radomskiej.
Pamięci Stanisława Malczewskiego poświęcona jest tablica epitafijna znajdująca 
się w kościele oo. Bernardynów w Radomiu.
„PRĘDOCINEK” należał kiedyś do parafii farnej św. Jana w Radomiu.

Anna Kosiec

Poranek ze skowronkiem

Zaledwie skowronek przywitał dzionek
Spoglądam rano gdzie ogródek skopano,
Tu drzewa zielenieją, a tam kwitną kwiatki
Do szkoły śpieszą się dzieci, a za nimi matki.

W stawie przy Osiedlowej kąpią się kaczki,
 Młodzież spaceruje, żując tzw. „żuwaczki”,
Słońce przygrzewa, dostawcy żywność wożą
Skowronek śpiewa na chwałę Bożą.

Przyleciały bociany, gile, drozdy, skowronki,
Pełno wszędzie przecudnej ptasiej muzyki.
Poranek się kończy, czas zacząć dzionek.
Nad horyzontem znów zaśpiewał skowronek.

Anna Kosiec
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Konkurs na najładniejszy 
balkon, 

ogródek przy klatce

CEL KONKURSU
Podniesienie poziomu estetyki na 

terenie osiedla, rozbudzenie aktywno-
ści do prac społecznych na rzecz miejsca  
zamieszkania.
- ukwiecenie i upiększenie balkonów
- wykonanie ogródków kwiatowych przy 
klatkach wejściowych do bloku
- zagospodarowanie wolnych terenów  
wokół bloku przez zasadzenie krzewów,  
rabat itp.

REALIZACJA
- ogłoszenie konkursu na łamach Biu-

letynu Spółdzielczego “Ustronie” oraz stro-
ny internetowej www.ustronie.radom.pl

- powołanie Komisji Konkursowej
- przyznanie nagród ( I, II, III miejsce  

w dwóch kategoriach – najładniejszy bal-
kon, najładniejszy ogródek przy klatce).

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają sie-

bie bądź inną osobę pisemnie do admini-
stracji lub Klubu Osiedlowego „Ustronie” 
do 31 sierpnia br.

2. Komisja dokonuje oceny po  
31 sierpnia br.

3. Komisja zastrzega sobie inny  
podział nagród, wyróżnień w zależności od 
liczby zgłoszeń.

4. Ogłoszenie wyników konkursu  
ukaże się na łamach październikowego  
Biuletynu Spółdzielczego „Ustronie” oraz 
od 10 października na stronie internetowej 
www.ustronie.radom.pl.

Wszelkich informacji udzielają administra-
cje jednostek poszczególnych administra-
cji oraz w Klubie Osiedlowym „Ustronie”  
ul. Sandomierska 14, tel. 48 3857415.

V TYDZIEŃ SPOŁECZNY
CHRZEŚCIJANIN
W ŻYCIU PUBLICZNYM

Niedziela 22.04, g.18.
Kościół MB Miłosierdzia
(ul. ks. A. Staniosa, wjazd od ul. Miłej)

INAUGURACJA: 
Msza święta – przewodniczenie i homi-
lia: Ks. Biskup Henryk TOMASIK
Spotkanie z Szymonem HOŁOWNIĄ

Poniedziałek 23.04 g.18. 
Resursa Obywatelska

CHRZEŚCIJAŃSTWO A POLITYKA:
Wykład: „Chrześcijanin w polityce: mię-
dzy fundamentalizmem, a konformi-
zmem” - o. dr Maciej ZIĘBA (OP).
Panel: „Chrześcijański polityk w świec-
kim państwie”
Marek JUREK (PR), Robert TELUS 
(PiS), Jacek ŻALEK (PO).

Wtorek 24.04.g.18.
Resursa Obywatelska

CHRZEŚCIJAŃSTWO A BIZNES
Wykład: „Chrześcijanin w biznesie:  
między nakazem i ograniczeniami”
- ks. prof. dr hab. Władysław MAJKOW-
SKI (UKSW w Warszawie)
Panel: „Ewangelia w biznesie: utopia 
czy realne wyzwanie?”
ks. Grzegorz PIĄTEK (SCJ; Duszpa-
sterstwo Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców „Talent”); przedsiębiorcy: Stanisław 
TĘPIŃSKI (Ceramika Paradyż), Edward 
JANCZAK.

Środa, 25.04 g.18.
Resursa Obywatelska

CHRZEŚCIJAŃSTWO A KULTURA  
I ŚWIAT MEDIÓW
Wykład: „Nie lękajcie się mediów - 
wobec wyzwań mediokracji”
- ks. dr hab. Michał DROŻDŻ (prof. UP 
Jana Pawła II w Krakowie) 
Panel: „Katolicy w mediach i media kato-
lickie”:
Michał KARNOWSKI („Uważam Rze”, 
„wPolityce.pl”), o. Zdzisław KLAFKA 
(CSsR; Radio Maryja), Tomasz TERLI-
KOWSKI (Fronda.pl).

serdecznie zapraszamy.
Wstep wolny .



ROZWAŻANIA
BOŻE SPOJRZENIE 

JEST ZAWSZE PIERWSZE
Jeśli szczęśliwością nieba jest oglą-

dać Boga, to szczęśliwością tutaj na 
ziemi jest pozwalać Bogu patrzeć na 
nas. Naszym wielkim błędem w odniesie-
niu do Boga jest to, że wszystko postrze-
gamy odwrotnie. Wydaje się nam, że to 
my mamy przyglądać się Bogu, analizo-
wać Go i zgłębiać. Jednak Bóg, który daje 
się wpasować w nasze myślenie i rozum, 
jest z konieczności Bogiem jakoś zawę-
żonym i nawet skrajnie mówiąc – Bogiem, 
który budzi śmiech. Jeżeli, szukając Boga, 
nie zdamy sobie sprawy z tego, że to On 
jest tym pierwszym, który patrzy na nas, 
kocha nas, jeśli nie spotykamy miłosnego 
spojrzenia spoczywającego na nas, to nie 
Boga spotykamy, ale produkt naszej wła-
snej wyobraźni. Videtem videre – mówi św. 
Augustyn – „widzimy Tego, który od dawna 
patrzy na nas”. Jego spojrzenie jest zawsze 
pierwsze. Bóg zna mnie, zanim ja poznam 
Jego, i nigdy nie jestem w stanie Go uprze-
dzić. Poznajemy Boga przede wszystkim 
nie przypatrując się Jemu, ale pozwalając, 
by On się nam przyglądał. Nie rozpozna-
jemy Słońca, wpatrując się prosto w jego 
tarczę, ale zamykając oczy i wystawiając 
się na jego promienie.

(Wilfrid Stinissen)



Pam Gems

 PIAF 
reżyseria Tomasz Dutkiewicz
w roli tytułowej Katarzyna Jamróz

Była niezwykłym połączeniem prze-
ciwieństw: dramatyczna i romantyczna, 
dziecięco wrażliwa i po męsku sta-
nowcza, bezbronna i ostra. Edith Piaf.  
Czarowała i denerwowała, odpychała i przyciągała. Potrafiła żyć tylko miło-
ścią i swoją sztuką… W spektaklu opowiadającym burzliwe losy Piaf przypo-
minamy najpiękniejsze i najbardziej znane piosenki z jej repertuaru.

*  *  *
Przedstawienie obejrzałam dwukrotnie i chętnie pójdę jeszcze raz. 

(…) Zawrotne tempo akcji i szybkie zmiany planów scenicznych, na któ-
rych pojawiają się wciąż nowi bohaterowie (często całe tłumy) spra-
wiają, że trzy godziny mijają w okamgnieniu. Do tego mamy najpiękniej-
sze piosenki Edith Piaf, wiele świetnych scen, czasem zabawnych, cza-
sem wzruszających i pomysłowy finał. Czegóż chcieć więcej? 

(…) Katarzyna Jamróz w roli Piaf zaskoczyła mnie skalą warsztatu 
aktorskiego. (…)  Bywa i zadziorna, i wulgarna, i czuła, nawet wredna.  
A kiedy z ciemnej przestrzeni sceny punktowiec wydobywa sylwetkę 
śpiewającej piosenkarki, trudno się oprzeć magii teatru i nie ulec wraże-
niu, że Edith Piaf ożyła... Naprawdę brakuje mi słów, aby opisać urodę 
tego spektaklu, więc jedynie zachęcam żarliwie do jego obejrzenia.

Krystyna Kasińska
„Miesięcznik Prowincjonalny” 22.10.2009r.

Zapraszamy  27, 28, 29 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00
Będzie nam miło,
jeśli zechcecie Państwo spędzić czas razem z nami!



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl

 ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU
INAUGURACJA:

Niedziela 22.04,
godzina18.

Kościół
MB Miłosierdzia 

(ul. ks. A. Staniosa, 
wjazd od ul. Miłej)

 

Msza święta
– przewodniczenie

i homilia: Ks. Biskup 
Henryk TOMASIK

Spotkanie z Szymonem 
HOŁOWNIĄ

szczegółowy program
na 5 stronie.


