
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustro-
nie” w odpowiedzi na duże zapotrze-
bowanie środowisk muzycznych na 

salę do prób otworzyła nową Pracownię 
Muzyczną. 

Uroczyste „przecięci wstęgi” odbyło 
się 2 czerwca w pracowni przy ul. San-
domierskiej 14. Pomieszczenia pokazy-
wał Piotr Skoczylas oraz Jerzy Dąbrowski 
- Prezesi SM „Ustronie”, Marian Jakubow-
ski - przedstawiciel Rady Nadzorczej SM 
„Ustronie oraz Małgorzata Kacprzak -Kie-
rownik Działu Społeczno-Kulturalnego SM 
„Ustronie”.

Powoli rok szkolny dobiega końca. 
Po dziesięciu miesiącach cięż-
kiej pracy i stresów nadchodzi tak 

wyczekiwany przez wszystkich uczniów 
czas wakacji. Szkolne boiska, osiedlowe 
place zabaw, rzeki, jeziora, morza i góry 
staną się miejscem wypoczynku. Czego 
unikać, by wakacje były bezpieczne?

Nad wodą
Najczęstszymi miejscami wybieranymi przez 

urlopowiczów są rzeki, jeziora i morza. Aby bezpiecz-
nie spędzić wolny czas nad wodą nie należy korzystać 
z dzikich kąpielisk.

Otwarcie 
sali muzycznej

Jak bezpiecznie 
spędzić wakacje?

Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 2.

Rodzinny Festyn

1 czerwca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustro-
nie” zorganizowała Festyn Rodzinny z oka-
zji Dnia Dziecka. Impreza organizowana była 

pod Patronatem Prezydenta Miasta Radomia pana 
Andrzeja Kosztowniaka. Dzieci przywitał i złożył 
życzenia pan Piotr Skoczylas Prezes SM „Ustronie”. 
Tego dnia przygotowano wiele atrakcji - nie tylko dla 
najmłodszych, ale również dla całych rodzin. Pierw-
szym punktem imprezy był Finał Osiedlowego Śpie-
wogrania przygotowany przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół HKT „Bra-de-li”, w którym główna nagrodą był 
udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Żeglarskiej „Rafa 2011”.

Odpowiedzi Zarządu
na pytania mieszkańców

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do 
Spółdzielni w sprawie koszenia terenów zie-
lonych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustro-

nie informuje, że opracowana została mapa terenów 
zielonych należących do zasobów Spółdzielni. Wynika  
z niej, że w latach ubiegłych Spółdzielnia ponosiła kosz-
ty związane z koszeniem terenów należących do Gmi-
ny Miasta. W roku bieżącym skoszone zostały tylko te  
tereny, które należą do Spółdzielni, natomiast w sprawie 
pozostałych, Spółdzielnia wystosowała odpowiednie  
pisma w sprawiekoszenia trawy do Urzędu Miejskiego  
w Radomiu.

KR
Dokończenie na stronie 2.

W dniu 6 czerwca 2011 roku na plenarnym  
posiedzeniu Komisji Konkursowej wybrano Człon-
ka Zarządu ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy. 
Została nim Pani Bożena Pustówka, pokonała trzech 
kandydatów, którzy zakwalkifikowali się do drugiego 
etapu. Pani Pustówka zaprezentowała wnikliwie swo-
ją koncepcję działania pionu ekonomicznego w naszej 
spółdzielni.

Życzymy nowemu Członkowi Zarządu owocnej 
współpracy.

AM

Członek Zarządu 
ds Ekonomicznych 

wybrany

Walne 
Zgromadzenie
Informujemy, że Walne Zgromadzenie
SM „USTRONIE” - odbędzie 
się 18 czerwca 2011r. o godz.10
w PSP Nr 9 przy ul. Sando-
mierskiej 19 w Radomiu.

DZIEŃ MAMY
WZRUSZAJĄCY WIECZÓR POEZJI 

Z OKAZJI „DNIA MATKI”.

25 maja w Klubie Osiedlowym 
„Ustronie” odbył się wyjątkowy wieczór 
poetycko-muzyczny, wyjątkowy, ponie-
waż poświęcony naszym mamom. Przy-
było wiele osób kochających poezję  
i muzykę. Podczas programu można było 
usłyszeć ciepłe, pełne miłości słowa Gra-
żyny Cieślik, Zofii Falkiewicz, Czesława 
Banaszczyka, Jerzego Bąka, Jana Kiragi. 

Dokończenie na stronie 3.

LATO 2011 
NA USTRONIU
zapraszamy wszystkie 

dzieci i młodzież
szczególy na stronie 3.
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Dokończenie ze strony 1.Woda w niestrzeżonych zbiornikach wodnych nie 
jest przebadana pod kątem obecności drobnoustrojów 
szkodliwych dla organizmu. Dodatkowo w takich zbior-
nikach mogą znajdować się metalowe pręty lub beto-
nowe konstrukcje. Aby nie przypłacić wejścia do wody 
wysypką, zatruciem pokarmowym, urazami na ciele lub 
utopieniem należy wybierać jedynie strzeżone kąpieli-
ska. Dodatkowo po długim leżeniu na słońcu nie wolno 
zanurzać się gwałtownie w wodzie – stopniowe schła-
dzanie organizmu pozwoli Ci uniknąć szoku termicz-
nego. I pamiętajmy! Nie wchodźmy do wody po alko-
holu!

W górach
Wędrówka górskimi szlakami tak w lecie jak  

i w zimie, to jeden z najlepszych sposobów aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Jednakże tym wędrówkom 
mogą towarzyszyć zagrożenia i wypadki. By spokoj-
nie spędzić czas w górach warto przed wyruszeniem 
w trasę zostawić wiadomość w miejscu zamieszka-
nia o wyborze trasy i przybliżonym czasie powrotu,  
a także zabrać ze sobą osobę, która zna trasę. Pla-
nując wędrówkę górską wskazanym jest zabranie 

Dokończenie ze strony 1. Dokończenie ze strony 1.

 Z sali będą miały możliwość korzystać 
zespoły z osiedla „Ustronie”, jak i z pozo-
stałych części Radomia. Pracownia będzie 
miała charakter kuźni talentów, gdzie będą 
rozwijane zdolności wielu osób zaintereso-
wanych muzyką. Pracownia wyposażona 
jest w perkusję oraz sprzęt nagłaśniający. 

Zainteresowanie pracownią jest 
ogromne. Na korzystanie z nowej sali 
SM „Ustronie” zapisało się już 17 zespo-
łów. Będzie również możliwość nauki 
gry na gitarze czy ćwiczenie wokalu wraz  
z instruktorem.

Na uroczystym otwarciu zaśpiewały 
zespoły Stowarzyszenia HKT „Bra-de-li”, 
którego opiekunem jest pani Magdalena 
Bieńkowska oraz krótki koncert dał pan 
Stanisław Borecki.

Już dziś zapraszamy za rok gdzie 
swoje umiejętności przedstawią nam 
zespoły ćwiczące w Pracowni Muzycznej 
SM „Ustronie”

(GK)

Jak bezpiecznie 
spędzić wakacje?

Otwarcie 
sali muzycznej

telefonu komórkowego, z dobrze naładowaną baterią 
oraz wprowadzenie do pamięci telefonów alarmowych 
GOPR. Należy również zapoznać się z najnowszym 
komunikatem meteorologicznym i śledzić stan pogody 
na trasie. W przypadku pogorszenia się pogody trzeba 
wróć z trasy. 

W lesie
Inną formą spędzania wakacji są spacery  

w lesie. Niestety bardzo często zdarzają się zabłądze-
nia. By bez problemu znaleźć wyjście z lasu trzeba 
umieć ustalić, w jakim miejscu się znajdujemy i jaki 
należy przyjąć kierunek marszu do zamierzonego celu. 
Podstawową czynnością w takiej sytuacji jest określe-
nie stron świata. Najpierw należy wyznaczyć kierunek 
północny, a wtedy pozostałe kierunki określimy już bez 
trudu. W tym celu warto zastosować jeden z trzech 
sposobów: określanie stron świata według Słońca, 
za pomocą zegarka, a także Gwiazdy Polarnej. Pod-
czas wędrówek w lesie należy pamiętać, by nie roz-
palać ogniska i nie zostawiać szklanych butelek oraz 
rozbitego szkła, ponieważ nagrzane przez słońce szkło 
może spowodować zapalenie lasu. Pamiętajmy rów-
nież, by nie jeść nieznanych nam owoców i grzybów 
oraz zachować ciszę w lesie. 

Miejmy nadzieję, że tegoroczne wakacje dla 
wszystkich będą przyjemne, a zwłaszcza bezpieczne!

Olga Piasecka

Rodzinny Festyn
Dużym powodzeniem cieszył się konkurs szuka-
nia skarbu, gdzie można było odnaleźć m.in. hulaj-
nogę, deskorolkę ufundowane przez MOPS oraz 

słodycze od pana Dariusza Wójcika Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Radomiu. Wraz z policją  
z Wydziału Ruchu Drogowego zostały przeprowa-
dzone konkursy z wiedzy o bezpiecznym porusza-
niu się na drodze. Puchary w konkursie indywidu-
alnym ufundował pan Robert Faryna Komendant 
II Komisariatu w Radomiu a zestawy rowerowe 

zwycięzcy mogli dostać 
dzięki panu Zbigniewowi  
Gołąbkowi Wicepreze-
sowi Zarządu OW ZOSP. 
Słodycze dla dzieci rozda-
wał  Poseł Radosław Wit-
kowski a życzenia składał  
ks. Andrzej Tuszyński, 
prezes Centrum Mło-
dzieży „ARKA”.

Największym zain-
teresowaniem cieszył 
się pokaz Klubu Dra-
gon Karate Kyokushin. 
Niejedna osoba wstrzy-
mała oddech przy łama-

niu cegieł czy płyt chodnikowych przez karateków  
z klubu. Piękne prace powstały na konkursie pt. 
“Osiedle moich marzeń” oraz konkursie na logo 
“Klubu Osiedlowego “Ustronie”. Ciężkie zadanie 
mieli Prezes SM “Ustronie” oraz pan Piotr Kotwicki 
Radny z naszego osiedla, którzy oceniali ciekawe 
projekty bloków namalowanych przez dzieci (prace 
można oglądać w siedzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej “Ustronie”). Na festynie można było również 
oglądać wóz strażacki oraz zrobić sobie zdjęcie na 
policyjnym motorze. Pod koniec imprezy na scenie 
wystąpiły dzieci z koła wokalnego, koła gitarowego 
oraz zajęć tanecznych z placówek SM “Ustronie”.

W czasie festynu były ciekawe zabawy spor-
towe, konkurs darta, skoki na trampolinie, „Podwór-
kowe Anioły” uczyły sztuki cyrkowej a wolontariu-
sze z „Arki” zdobiły twarze naszych najmłodszych 
uczestników, oraz uczyły tańczyć. Atrakcji było 
wiele, jednak trudno wszystkie wymienić.

Dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym 
Rodzinny Festyn na „Ustroniu” obfitował w tak wiele 
atrakcji.

(GK)

Dokończenie ze strony 1.



-3-

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

DZIEŃ MAMY
Dokończenie ze strony 1.

Temat był jeden, ale zdań opisujących jak 
ważna w życiu każdego z nas jest matka 
płynęło tysiące. Każde z tych słów trafia-
ło prosto do serca, przywoływało wspo-
mnienia...W programie wzięły udział mło-

de wokalistki Mar-
ta Włodarczyk, Olga 
Wesołowska, Karoli-
na Czupryńska, któ-
re swoim pięknym 
śpiewem umilały  
spotkanie. Wszystkim  
bardzo podobał się 
przygotowany przez 
artystów repertuar  
a u nie jednego słu-
chacza zakręciła się 
łza w oku.

A oto jeden z wier-
szy, który mogliśmy 
usłyszeć na spotka-
niu:

„MAMA”

MAMA. Tak krótkie słowo a tak wiele znaczy.
MAMA. Ona zrozumie… Każdy błąd wybaczy…
MAMA. Choć często bywa, że po nocach szlocha,
W ciszy swe łzy ociera… Bo – tak bardzo kocha.

Jej miłość nie ma ceny… Nie zna żadnych granic,
Bo na świecie jedynie – MAMA – kocha za nic.
Dla MAMY nie ma barier, których nie pokona,
MAMA – zawsze zaradzi… I MAMA – dokona.

MAMA. Jakże gorąco brzmi, – gdy „niemowlęcie”,
Wydobywa je z ust swych – jak „magiczne zaklęcie”
I rączki swe wyciąga – sprawiając zachwyt wielki…
W kierunku swojej MAMY… Swojej żywicielki.

 
MAMA. Prześliczne słowo… To – sedno miłości.
W sercu każdego dziecka dziś to słowo gości…
Nieważne, czy to dziecko właśnie przyszło na świat,
Czy jest już troszkę starsze… I ma już… ze sto lat.

W miłości, – gdy prawdziwa – wiek nie jest przeszkodą.
MIŁOŚĆ – zwłaszcza matczyna – zawsze będzie młodą.
Tej matczynej miłości – wszystkim dzieciom dziś życzę,
Zaś MAMOM – wiersz ten poświęcam. I na uśmiech liczę.

Czesław Banaszczyk

Komu ma służyć monitoring?
Nie od dziś spotykamy się z opinią 

często samych mieszkańców osiedla Ustro-
nie, że to jedno z najgorszych osiedli w Ra-
domiu.

 Niejednokrotnie szkodzimy sami so-
bie stając się „adwokatami diabła”, gdy bar-
dzo haniebne i naganne zachowania zacho-
dzące na naszych oczach staramy się uspra-
wiedliwić nadając im charakter incydentalny.

Dla „świętego spokoju” odwracamy 
głowę, przymykając oczy i uszy, sumieniu 
mówiąc – milcz.

Usprawiedliwiamy wulgaryzmy- wszy-
scy przeklinają, awantury rodzinne – gdzie 
ich nie ma, pół gołe dziecko na balkonie – 
przecież jest upał, rzucane niedopałki na bal-
kon sąsiada – wiatr je zwieje.

Jak się to ma do ograniczania swo-

Mieszkańcy 
piszą …

bód obywatelskich? Nasza empatia,  
pobłażliwość i przyzwolenie dla pozornie bła-
hych ekscesów, często kreuje ciąg dalszych  
wydarzeń.

Na jednym ze spotkań z Przedstawi-
cielami Spółdzielni Ustronie, na kilkadziesiąt 
zgromadzonych tam osób, tylko jedna oso-
ba była przeciwna założeniu monitoringu na 
Naszym Osiedlu. Niewątpliwie o czymś to 
świadczy.

Monitoring, to próba zabezpiecze-
nia prawa do bezpieczeństwa bezbronnym 
mieszkańcom wobec przemocy i agresji.

Jak wiemy skutki agresji często bywa-
ją śmiertelne a prawo zaczyna działać, gdy  
w ostateczności do przemocy dojdzie.

Teoria głosi, że natura dąży do rów-
nowagi, więc miejmy nadzieję, że należymy 
do tej lepszej połowy społeczności Osiedla 
Ustronie a monitoring poprzez poprawę bez-
pieczeństwa ułatwi nam życie, niemniej nie 
zwolni z współodpowiedzialności za to, co 
dzieje się na Naszym Osiedlu.

Należy sobie życzyć, by rodzin dają-
cych wzór do naśladowania społeczną po-
stawą była liczebna przewaga.  

A jak na razie, uczestniczącemu  

w spotkaniu na zaproszenie Prezesa Spół-
dzielni p. Piotra Skoczylasa w dniu 19 maja 
2011r. panu Leopoldowi Gędajowi – przed-
stawicielowi Policji dziękujemy za zainte-
resowanie Jednostką P, skąd wpłynęła naj-
większa ilość wniosków dotyczących zagwa-
rantowania przez Spółdzielnię Ustronie, bez-
pieczeństwa jego mieszkańcom.

I właśnie temu monitoring ma służyć.

Mieszkanka Osiedla
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HARMONOGRAM SPRZĄTANIA NA OS. USTRONIE

l.p. Rodzaj prac poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
 
1. 

Sprzątanie śmietników i 
pomieszczeń zsypowych 

 
           

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
2. 

Sprzątanie kładek oraz schodów  
          X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
3. 

Zamiatanie chodników, dojść do 
klatek, podestów przed klatkami  

 
          X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
4. 

Sprzątanie zatok parkingowych i 
jezdni 

 
X 

   
X 

 

 
5. 

Sprzątanie terenów zielonych 
wokół budynków i placów zabaw 

 
          X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
6. 

Sprzątanie przejść między klatkami 
na X piętrze oraz piwnic 

 
2 razy w miesiącu 

 
7. 

Zamiatanie oraz mycie schodów na 
parterze wraz z podestem oraz 
sprzątanie podschodówek 

    
X 
 

 

 
8. 

Mycie szybek w drzwiach 
wejściowych, drzwi do windy i 
kabin windowych 

     
X 
 

 

 
l.p. Rodzaj prac poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
 
1 

Sprzątanie śmietników i 
pomieszczeń zsypowych 

 
          X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
2 

Sprzątanie kładek oraz schodów  
          X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
3 

Zamiatanie chodników, dojść do 
klatek, podestów przed klatkami  

 
          X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
4 

Sprzątanie zatok parkingowych i 
jezdni 

 
X 

   
X 

 

 
5 

Sprzątanie terenów zielonych wokół 
budynków i placów zabaw 

 
          X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
6 

Sprzątanie przejść między klatkami 
na X piętrze oraz piwnic 

 
2 razy w miesiącu 

 
7 

Zamiatanie oraz mycie schodów na 
parterze wraz z podestem oraz 
sprzątanie podschodówek 

    
X 
 

 

 
8 

Mycie szybek w drzwiach 
wejściowych, drzwi do windy i 
kabin windowych 

     
X 
 

 

SM USTRONIE informuje, że usługi porządkowe na terenie jednostki A i C wykonuje firma: GEO-CERTUS ul. Włodarzewska 57B, 
02-384 Warszawa, tel. 22 823 18 46 

Zakres i harmonogram prac zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

W okresie zimowym do 
obowiązków

Zleceniobiorców
należy :

a) odśnieżanie ciągów pie-
szych i podestów przed klatkami

b) usuwanie lodu ze wszyst-
kich schodów

c) posypywanie wszystkich 
chodników mieszanką piasko-
wo-solną w zależności od warun-
ków atmosferycznych.

Sprzątanie wnęk przyzsypo-
wych z zabrudzeń fizjologicznych 
przy pomocy ogólnie dostępnych 
środków odkażających ( na zle-
cenie Administracji).

 Koszenie trawników łącz-
nie ze zgrabieniem i wywozem 
skoszonej trawy- w zależności od 
potrzeb, jednak nie mniej niż trzy-
razy w sezonie wegetacyjnym.

Usługi porządkowe na terenie jednostki B; M; P wykonuje firma: SITA Radom Spółka z o.o. , ul. 
W. Witosa 76, 26-600 Radom, tel. 48 345-92-26

Zakres i harmonogram prac zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE
DZIECI I MŁODZIEŻ

NA „AKCJĘ LATO 2011”
NA OSIEDLU „USTRONIE”

Jak co roku, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustro-
nie” organizuje dla dzieci i młodzieży „Akcję 
Lato”. 
Wakacje 2011 także będą obfitować w wiele 
atrakcji, min.:
• codzienne zajęcia świetlicowe
• karaoke
• letnie kino
• rozgrywki w ping-ponga
• wyjścia do kręgielni

LATO 2011 
NA USTRONIU

• wycieczki autokarowe
• rajdy, spacery po Radomiu
• pikniki połączone z grillowaniem
• wyjścia na basen
• zajęcia w Radomskim Klubie Środo-
wisk Twórczych „Łaźnia”
• zajęcia w teatrze
• warsztaty plastyczne
• warsztaty taneczne
• zabawy z „Aniołbusem”
• gry i zabawy na świeżym powietrzu
• konkursy plastyczne
• konkursy sportowe
• turnieje piłki nożnej
• i wiele, wiele innych atrakcji...

Inauguracja „Akcji lato” - 27 czerwca 2011r. 
Klub Osiedlowy „Ustronie”
godz.12.00 – gry i zabawy z nagrodami
godz. 14.00 - „Letnie kino”

Plany tygodniowe oraz wszelkie informacje do-
tyczące „Akcji Lato 2011” będą umieszczane w 
placówkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustro-
nie”:

Klub Osiedlowy „Ustronie”,
ul. Sandomierska 14,

tel. 48 385 74 15 

Świetlica „Sputnik”,
ul. Gagarina 21/23,

tel. 48 385 74 14

Świetlica „Kubuś”,
ul. Osiedlowa 28, 

tel. 48 385 74 12

Świetlica „Młodzik”,
ul. Świętokrzyska 25,

tel. 48 385 74 11

Placówki będą czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16,

Świetlica „Młodzik” w godz. 9-17, 
oraz na stronie internetowej spółdzielni

www.ustronie.radom.pl
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Ray Cooney 
MAYDAY
reżyseria Andrzej Zaorski

Angielska farsa. 
Miejsce akcji: Radom.
Główny bohater: Jan Kowalski.
Zawód: Taksówkarz.
Stan cywilny: żona Maria Kowalska, żona Barbara Kowalska.
Miejsca zamieszkania: ul. Gęsia 25 m. 2
- Kaptur, ul. Kacza 11 m. 3 - Kozia Góra.
Diagnoza: Kłopoty!
Niezwykłe zbiegi okoliczności, dwie kochające żony, homo-
seksualista i w dodatku dwóch inspektorów policji - to za 
dużo, nawet jak na radomskiego taksówkarza. Jak poradzi  
sobie Jan Kowalski? Takiej dawki humoru nie można przegapić!
 
 Kolejne minuty 
spektaklu przynoszą nowe 
postaci i coraz to bardziej 
humorystyczne intrygi (…) 
i widz niepostrzeżenie zo-
staje wciągnięty w spra-
wy bohaterów, przygniata-
nych narastającymi w za-
wrotnym tempie kłopota-
mi, które rozśmieszają do 
łez. 
Zastanawiam się, który  
z aktorów zagrał najlepiej. Chyba nie da się odpowiedzieć jednoznacznie,  
bo każdy z nich stworzył niepowtarzalną kreację. 

Monika Firlej, „Gazeta Wyborcza, 2.01.2008
Zapraszamy:
22, 24 czerwca godz. 19.00

ROZWAŻANIA
Prowadzeni z zewnątrz i od wewnątrz

Jeśli istnieje jakaś wola Boga w każdym szczególe naszego życia, 
naszym zadaniem jest szukać „zrozumienia, co jest wolą Boga” (Ef 5,17).  
Aby móc dać posłuch, musimy się wsłuchiwać.

Bóg mówi do nas z zewnątrz i z wnętrza. Z zewnątrz mówi przez Biblię, 
która jest Jego słowem, i poprzez Kościół, który to słowo interpretuje i je głosi. 
Kościół jest przedłużeniem Wcielenia i od samego Jezusa otrzymał gwarancję, 
że to On stoi za tym, co mówi. „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gar-
dzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał (Łk 10, 16).  

Ta wola Boża, która przychodzi do nas z zewnątrz, 
z reguły musi być priorytetowa. Jeśli powstaje kon-
flikt między tym, co z wnętrza czuję jako wolę Bożą, 
a tym, co głosi Kościół jako Bożą wolę, wówczas naj-
częściej powinienem preferować tę ostatnią. Oczywi-
ście, każdy człowiek ma prawo iść za własnym sumie-
niem, ale chrześcijańskie sumienie charakteryzuje to, 
że pozwala się ono oświecać przez Biblię i Kościół. 
Dla chrześcijanina Kościół jest mater et magistra: to on 
karmi i kształtuje wiernych.

Bóg przemawia z zewnątrz także przez oko-
liczności i nasze codzienne obowiązki. Obok jasno 

wytyczonych ścieżek istnieją jednak obszary, na których brak drogowskazów. 
Czy masz kupić telewizor, czy nie, a jeśli już masz telewizor, to czy masz obej-
rzeć dzisiejszy program, czy nie? Ani Biblia, ani Kościół nic nam na ten temat 
nie powiedzą. Niekiedy okoliczności prowadzą w danym kierunku, ale często 
tak się nie dzieje. Tutaj chodzi o to, by wsłuchać się w Boga, który przemawia  
z wnętrza. Wierzymy, że mamy w sobie ducha, który będzie nas prowadził, dla 
którego nie jest obojętne to, co robimy.

Wilfrid  Stinissen

P
roblem bezpieczeństwa na stadionach nie został i nie  
będzie rozwiązany, jeśli - mówiąc w tej irytującej  
językowej konwencji - „pseudopolitycy” będą wydawali  
„pseudokibicom” „pseudowojnę” z oczywistymi „pseudo-
skutkami”. Martwi mnie to, że na rok przed Euro 2012 
zbyt wiele spraw jest właśnie takich - pseudo.

 
Od dziecięcych lat jestem kibicem, zwłaszcza piłki nożnej. Zanim 

wstąpiłem do seminarium, byłem na prawie każdym ligowym meczu „u sie-
bie” czasami także na wyjazdach. Bywam i teraz, 
choć coraz rzadziej – nie tylko poziom sportowy 
mojej drużyny, ale jeszcze bardziej poziom cham-
stwa, agresji i prymitywizmu na trybunach, znie-
chęca mnie coraz skuteczniej. Zawstydza i przera-
ża zdziczenie, które kilka razy pokazali już „nasi” 
za granicą (zwłaszcza Wilno – kibice Legii i ostat-
nio Kowno, po meczu reprezentacji) czy choćby  
w Bydgoszczy po meczu Pucharu Polski.

 
Z drugiej strony zauważamy ostatnio wyraź-

niej złożoność kibicowskiego świata, w którym nie-
którzy upatrują wręcz ostatnich bastionów opierania 
się totalitaryzmowi poprawności politycznej, patrio-
tyzmu czy samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, 
że są to często opinie na wyrost, przesadzone, ale na pewno nie można wrzu-
cać wszystkich kibiców do jednego worka, choćby przez określanie stadio-
nowych bandytów pseudokibicami, co zawsze mnie irytowało. Przecież ko-
goś, kto kradnie w sklepie, nie nazywa się pseudoklientem, tylko złodzie-
jem. Pijak za kierownicą powodujący śmiertelny wypadek jest przestępca  
i zabójcą, a nie pseudokierowcą. Nie nazywa się gwałciciela pseudokochan-
kiem, sadysty znęcającego nad żoną i dziećmi pseudomężem czy pseudooj-
cem, kłusownika pseudomyśliwym, a wandala niszczącego przystanki czy 
przedział w pociągu pseudopasażerem. Nawet głębokich rezerw niedzielne-
go rywala reprezentacji Polski nikt nie nazwał pseudoargentyną.

 
To nie jest tylko kwestia słów. Bardzo często, jeśli słowa są nieade-

kwatne, nieadekwatne są też działania. Gdyby chuliganów i bandytów 
rozrabiających w Wilnie, Kownie, Bydgoszczy i wielu innych miejscach 
nazwano po imieniu, należałoby zastosować adekwatne wobec bandy-
tów i chuliganów środki, czyli ustanowić właściwe, surowe prawo i bez-
względnie je egzekwować. Skoro jednak bandytów i chuliganów na-
zwano „pseudokibicami”, to pozamykano stadiony, uderzając w kibi-
ców Bogu ducha winnych. Kowal zawinił, a Cygana powiesili. Skutecz-
ność, a skoro już tak sobie to nazywamy to powiedzmy pseudoskuteczność 
tych działań zobaczyliśmy ostatnio m.in. w Radomiu. Zamknięto stadion na 
mecz derbowy, wskutek czego zadymy odbyły się na mieście. Policji ścią-
gnięto jeszcze więcej niż zwykle (m.in. z Płocka), koszty większe i stra-
ty większe.

Poważny problem bezpieczeństwa na stadionach nie został rozwią-
zany i nie będzie rozwiązany jeśli sprawa „pseudokibiców” będzie spra-
wą „pseudopolityki”. Pozwolę sobie zdefiniować pseudopolitykę jako po-
dejmowanie przez polityków działań pozorowanych, obliczonych gównie 
lub nawet wyłącznie na efekt propagandowy, z żadnym, lub bardzo mizer-
nym efektem faktycznym. Trzymając się tej absurdalnej, ale powszech-
nie stosowanej językowej konwencji, możemy powiedzieć, że „pseu-
dopolitycy” wydali „pseudokibicom” „pseudowojnę” z oczywistymi 
„pseudoskutkami”.

 
Martwię się tylko, że dokładnie na rok przed rozpoczęciem „Euro” 

zbyt wiele spraw jest jakby „pseudo”. Gdy okazało się, że szumnie  
zapowiadany ambitny plan autostrad był tylko „pseudoobietnicą” na uży-
tek wyborczej kampanii, rzucono hasło „pseudoatostrad”, czyli dróg eks-
presowych; dziś raport NIK alarmuje, że jest poważne zagrożenie, iż wiele  
odcinków autostrad i dróg ekspresowych nie zostanie na czas ukończonych.

 
Według tego samego raportu także wiele innych obszarów infrastruk-

tury budzi poważny niepokój. Przedwczesny okazał się też nasz optymizm 
co do stadionów: Gdańsk, Warszawa i Poznań mają swoje poważne proble-
my. Może więc nie całkiem bez sensu jest zapisane na transparencie sło-
weńskich kibiców pytanie, czy gdy przyjadą na „Euro” premier pozamyka  
stadiony? No i jeszcze ten problem „pseudokibiców”, którzy na stadionach 
wywieszają hasła przeciwko rządowi i Gazecie Wyborczej... Żeby za rok 
przynajmniej reprezentacja nie okazała się „pseudo”.

Ks. Andrzej Jędrzejewski (źródło www.deon.pl)

Na rok przed Euro



foto: R.Mazur





ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


