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PIRACKI DZIEŃ DZIECKA NA USTRONIU

Dobry czas 
dla Ustronia

7 czerwca odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. O godzinie 15 imprezę 
rozpoczęli: Pan Andrzej Łuczycki - Przewodniczący Rady Nadzorczej SM 

„Ustronie”, Pan Piotr 
Skoczylas- Prezes 
SM Ustronie oraz Pan 
Zbigniew Gołąbek- 
Radny Sejmiku Mazo-
wieckiego. Festyn 
prowadziła Pani 
Agata Jasińska- Kie-
rownik Działu Spo-
łeczno-Kulturalnego 
przy współpracy  
z panią Beatą Doma-
szewicz i jej współ-
pracownikami z grupy 
PIEROT&RÓŻA.

Dokończenie na stronie 2.

Mija rok od 
Walnego Zgroma-
dzenia SM Ustro-
nie, na którym 
obdarzyliście Pań-
stwo nas zaufa-
niem i zagłosowa-
liście na ten skład 
Rady Nadzorczej. 
Postawiliśmy na 
dobrą kontynuację 

działań podjętych w poprzedniej kadencji. 
W roku ubiegłym usunęliśmy azbest  

z trzech budynków; Sandomierska 11 i 13, 
Osiedlowa 3 i budynki te zostały termomoder-
nizowanie. Wyglądają ładnie w nowej koloro-
wej szacie zewnętrznej a mieszkający w nich 
lokatorzy nie narzekają na niedogrzane miesz-
kania. W tym roku zaczęliśmy docieplać dwa 
ostatnie budynki na Ustroniu pokryte azbestem 
przy ul. Osiedlowej 17 i 17a. Uzyskaliśmy na 
wszystkie te działania duże wsparcie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
z Warszawy. Mocno - i okazało się skutecz-
nie -zabiegałem o tę pomoc.  Wszystkie 117 
budynki naszego osiedla jest już docieplonych. 

Następnym zadaniem, które kontynu-
ujemy to wymiana wodomierzy we wszystkich 
mieszkaniach naszego osiedla. 

27.06.2014r. – Walne Zgromadzenie 
Członków SM Ustronie.

Dokończenie na stronie 3.
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O aktualnej sytuacji w Spółdzielni mówi Piotr Skoczylas – Prezes Zarządu.
 
P.S.: Konsekwentnie rozwiązujemy problemy Ustronia.
W 2013 roku ze środków własnych wykonano następujące prace remontowe :

Spotkanie dla kobiet z cyklu „Zadbaj o siebie” 
pt:  „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

W dniu 07.05.2014r w Klubie Osiedlo-
wym „Ustronie” miało miejsce szko-

lenie kobiet w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Szkolenie popro-
wadził ratownik medyczny z Radomskiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego – pan Tomasz 

Michalec. Była teoria i praktyka . Panie dowie-
działy się jak udzielać pierwszej pomocy 
przedmedycznej, jak działać szybko i skutecz-
nie, układały osoby w pozycji bocznej ustalo-
nej, a następnie wykonywały resuscytację krą-
żeniowo – oddechową. 

• wymiana okien w piwnicach 187 szt.
• wymiana drzwi do zsypów  36 szt.
• malowanie klatek schodowych 86 szt.
• remont dachów  3300 m2
• ocieplenie stropodachów  3800 m2
• doposażenie placów zabaw 9 szt.
• remont kompleksowy wind  4 szt.

• remont podestów  29 szt.
• modernizacja balkonów 75 szt.
• murki wiatrowe 28 szt.
• roboty drogowe  10 379 m2
• zamontowano 4 kamery wizyjne
• zamontowano 6750  wodomierzy
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Jest to bardzo ważne z dwóch powodów, 
po pierwsze stare wodomierze traciły legaliza-
cję a po drugie nowe wodomierze są odporne 
na fałszowanie. Okazuje się, że to działanie 
spowodowało bilansowanie się wody. Przez 
kilka lat płaciliśmy za „sprytnych” lokatorów 
fałszujących wskazania wodomierzy. Dzięki 
zainstalowaniu nowych proceder ten stał się 
niemożliwy.

Przekazaliśmy sieć wodociągową do 
spółki miejskiej i od 1 lipca, zgodnie z przy-
jętym harmonogramem, w jednostkach M i P 
zainstalowane zostaną wodomierze główne w 
budynkach, z których będziemy się rozliczać 
z Wodociągami Miejskimi. Zabiegi o przeka-
zanie sieci trwały kilkadziesiąt lat, my  dopro-
wadziliśmy do podpisania aktu notarialnego  
i przekazywanie sieci jest zrealizowane.

Podjęliśmy rozmowy z miastem na temat 
lokali socjalnych. Wyszliśmy z propozycją 
przekazania części gruntów spółdzielczych na 
rzecz miasta w zamian za lokale socjalne. Są 
to trudne rozmowy, ale trwają i mam nadzieję 

na pomyślne ich zakończenie. Równie trudne 
rozmowy dotyczą remontu pięciu kładek dla 
pieszych nad ulicami Osiedlową i Sandomier-
ską. Są to ulice miejskie i to miasto zgodnie 
z prawem powinno wyremontować te kładki. 
Niestety, pomimo naszego udziału w remonty 
(mamy opracowaną na nasz koszt dokumenta-
cję w raz z pozwoleniem na budowę), monity 
i prośby w tej sprawie pozostają bez pozytyw-
nej odpowiedzi.    

Uważam i większość członków Rady 
podziela mój pogląd, że spółdzielnia to nie 
tylko administrowanie zasobów. Spółdzielnia 
to wspólnota mieszkających obok siebie sąsia-
dek i sąsiadów, których różnorakie potrzeby 
powinny być, w miarę posiadanych możliwo-
ści, realizowane. Dlatego jako jedna z nielicz-
nych spółdzielni utrzymujemy i rozbudowu-
jemy nasz Klub Osiedlowy i świetlice Kubuś, 
Sputnik i Młodzik. W pomieszczeniach przy  
ul Sandomierskiej po wycofaniu się poczty, 
zorganizowaliśmy salę koncertową. Planujemy 
w pomieszczeniach klubu powołanie grup 

tematycznych, które wzbogacą ofertę i umoż-
liwią rozwój talentów naszych mieszkańców. 
Koła zainteresowań jak poetyckie, plastyczne, 
muzyczne, filmowe, organizowanie na począ-
tek raz w miesiącu wieczorków tanecznych 
przy akompaniamencie działających na Ustro-
niu zespołów muzycznych - to tylko niektóre 
zamierzenia. Organizujemy już teraz cyklicz-
nie, co roku, festyn rodzinny Ustronia. Bogaty 
program i moc atrakcji przyciąga coraz szerszą 
widownie. Organizujemy dożywianie dzieci, 
które tego potrzebują, w świetlicach i Klubie. 
Co roku organizujemy kolonie letnie dla dzieci 
tych członków spółdzielni, których na to nie 
stać. To namacalne dowody troski członków 
Rady Nadzorczej Ustronia o losy wszystkich 
członków. 

Przedstawiłem tylko niektóre nasze inicja-
tywy i działania na rzecz Ustronia. Rada Nad-
zorcza poprzedniej i tej kadencji wyprowadziła 
naszą Spółdzielnię na dobrą drogę. Pilnujemy, 
aby nasze działania były czyste, uczciwe, 
transparentne. Mamy stabilną sytuację finan-
sową i oddaną sprawom spółdzielni kadrę pra-
cowniczą. Cieszę się, że udaje mam się realizo-
wać zamierzenia dla dobra Spółdzielni Miesz-
kaniowej Ustronie.

Andrzej Łuczycki

Dokończenie ze strony 1.

Dobry czas dla Ustronia

Red.: Spółdzielnia boryka się z proble-
mem  braku lokali socjalnych. Jakie działa-
nia podejmuje  Zarząd aby rozwiązać ten 
problem ? 

P.S.: Poważny problem dla Spółdzielni 
stanowi brak lokali socjalnych dla zadłużo-
nych mieszkańców, którzy posiadają sądowe 
nakazy eksmisyjne oraz prawa do lokalu 
socjalnego. Obowiązek ich zapewnienia spo-
czywa na  Gminie Miasta Radomia.

 Zarząd systematycznie występuje do 
Miejskiego Zarządu Lokalami z wnioskami  
o przyznanie lokali socjalnych, który w ostat-
nich 3 latach przyznał tylko 4 takie lokale.

W takiej sytuacji Zarząd występuje  
o odszkodowania do Gminy Miasta Rado-
mia za brak lokali socjalnych. Spółdzielnia 
otrzymała już z tego tytułu kwotę 1040588,10 
zł. Posiadamy także wyrok sądowy o zapłatę 
przez Gminę Miasta Radomia kwoty 115 
069,63 zł za  III kw. 2013 r. Złożyliśmy także do 
Gminy Miasta Radomia  wniosek o odszkodo-
wanie za IV kw. 2013 r. na kwotę  227 752,38 
zł., natomiast przygotowujemy kolejny wnio-
sek o odszkodowanie za I kw. 2014 r. 

Docelowym rozwiązaniem tego pro-
blemu jest uzyskanie od Gminy Miasta Rado-
mia 115 lokali mieszkalnych dla lokatorów, 
którzy generują zadłużenie dla Spółdzielni  
w wysokości 6,8 mln złotych.

Red.: Jedną  z istotnych spraw w  Spół-
dzielni jest  problem związany z niebilan-
sowaniem się ciepłej i zimnej wody.

P.S.: W tym roku rozwiązany zostanie 
problem niebilansowania się ciepłej i zim-
nej wody. Dzięki wymianie wodomierzy obni-
żona została od 1 czerwca 2014r. opłata stała 
zimnej wody dla mieszkańców jednostek:  
C, M, P. Zmniejszenie opłaty stałej zim-
nej wody dla mieszkańców jednostek: A i B 
zamierzamy wprowadzić po zakończeniu 
instalacji wodomierzy.

Red.: Remontów wymagają zlokalizo-
wane nad ulicami miejskimi kładki dla pie-
szych. 

P.S.: Nad ulicami miejskimi mamy  
2 kładki  nad ul. Sandomierską i 3 kładki nad 
ul. Osiedlową. Są one w złym stanie technicz-
nym.

Remont tych kładek wymaga nakładów 
w wysokości ponad 8  mln zł. 

Zarząd na wniosek Rady Nadzor-
czej wystąpił do Walnego Zgromadzenia  
S.M. Ustronie, które odbędzie się w dniu 27 
czerwca 2014 roku o wyrażenie zgody na 
nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy 
Miasta Radomia środków trwałych – 5 kła-
dek  pieszych na ulicami miejskimi. Ponadto  
w roku 2010/2011 decyzjami administra-
cyjnymi Gmina Miasta Radomia przejęła za 

odszkodowaniem grunty na których są one 
posadowione.

Pozytywne stanowisko Walnego Zgro-
madzenia spowoduje, że Spółdzielnia nie 
będzie musiała wydawać własnych środków 
na niezbędne remonty tych kładek.

Red.: W 2013 roku Zarząd  wspól-
nie z Radą Nadzorczą  podejmował wiele 
działań w sprawie obniżki opłat za wywóz 
śmieci. Odbyły się w siedzibie Spółdzielni  
spotkania z Radnymi Rady Miejskiej  
i Zarządami innych spółdzielni miesz-
kaniowych, protest mieszkańców oraz 
wystąpienie do Prezydenta Miasta Rado-
mia i Rady Miejskiej. Jakie są efekty tych 
działań ? 

P.S.: Zarząd i Rada Nadzorcza w 2013 
roku podjęła wspólne działania z innymi spół-
dzielniami mieszkaniowymi w celu obniże-
nia kosztów i zmiany systemu odbioru śmieci. 
Radni opozycji Rady Miejskiej udzielili popar-
cia w tej sprawie. W wyniku tych działań Rada 
Miejska od 1 marca zatwierdziła obniżone 
opłaty za wywóz śmieci.

Red.: W  Spółdzielni została prze-
prowadzona lustracja za lata: 2010, 2011, 
2012. Jakie są wyniki tej lustracji? 

P.S.: W okresie od 23.12.2013r. do 
31.03.2014 r. została przeprowadzona w 
Spółdzielni przez lustratorów Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych w Radomiu pełna – kompleksowa 
lustracja za lata: 2010, 2011, 2012. Lustracja 
obejmowała wszystkie obszary funkcjonowa-
nia Spółdzielni: organizację, działalność orga-

27.06.2014r. – Walne Zgromadzenie 
Członków SM Ustronie.
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W trakcie festynu odbył się kon-
kurs z bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, który poprowadził pan Rado-
sław Witkowski - Poseł na Sejm przy 
współpracy pani Renaty Czubak. 
Odbyły się też liczne występy arty-
styczne dzieci uczestniczących w zaję-
ciach organizowanych przez Dział Spo-
łeczno-Kulturalny SM Ustronie. Organi-
zatorzy przeprowadzili wiele konkur-
sów z nagrodami min. Konkurs Pla-
styczny, Wokalny, Szukanie Skarbów 
oraz zabawy sportowe. Dzieci brały 
udział w zabawach integracyjnych 
prowadzonych przez 
Wolontariat „Arka”, 
który wraz z Wolonta-
riatem z Publicznego 
Gimnazjum nr.2 malo-
wał twarze wszyst-
kim chętnym uczest-
nikom zabawy. Pro-
gram urozmaicił także 
występ młodych 
muzyków ze Społecz-
nego Ogniska Arty-
stycznego „Radom-
Ustronie” pod kierun-
kiem jego Dyrektora 
Pana Józefa Kosow-
skiego. 

Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyła 
się loteria fantowa, 
gdzie główną nagrodą 
był Tablet, który na fini-
szu festynu wręczył 
pan Marian Kozicki- 
członek Rady Nadzor-
czej SM Ustronie.

C h c i e l i b y ś m y 
podziękować za prze-
kazanie gadżetów  

i nagród na Festyn Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka Panu Radosławowi Wit-
kowskiemu - Posłowi na Sejm, Panu 
Zbigniewowi Gołąbkowi- Radnemu 
Sejmiku Mazowieckiego oraz kinom 
Helios i Multikino.

Dziękujemy za współpracę Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej, Wolontariatowi Arka, Wolonta-
riatowi przy Publicznym Gimnazjum  
nr. 2, Wolontariatowi „Pokolenie”, Fir-
mie Kerim oraz pracownikom SM 
Ustronie biorącym udział w organiza-
cji festynu.

(AJ)

nów Spółdzielni, zagadnienia prawne, gospo-
darkę zasobami mieszkaniowymi, rachunko-
wość i finanse, oraz działalność kulturalno 
– oświatową.    

Ocena Spółdzielni dokonana przez 
lustratorów jest pozytywna. 

Lustratorzy stwierdzili prawidłowość 
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 
prawidłowość sprawozdań finansowych, 
potwierdzonych przez biegłych rewidentów 
w ich raportach z badania sprawozdań finan-
sowych za lata: 2010, 2011, 2012.

We wnioskach lustracyjnych zostały 
sformułowane zalecenia, które nie mają istot-
nego znaczenia dla oceny całokształtu Spół-
dzielni.

Red.: Jaka wygląda sytuacja  ekono-
miczno – finansowa Spółdzielni ?

P.S.: W 2013 roku Spółdzielnia osiągnęła 
zysk netto w wys. 822 453,33 zł.

W swojej opinii  i raporcie z bada-
nia sprawozdania finansowego  Spółdzielni 
za 2013 rok biegły  rewident  stwierdził, że 
sprawozdanie finansowe przedstawia rze-
telne informacje dla oceny sytuacji majątko-
wej i finansowej Spółdzielni oraz prawidłowy 
wynik finansowy za rok obrotowy 2013.

Biegły rewident pozytywnie ocenił sytu-
ację ekonomiczno – finansowa Spółdzielni 
i  stwierdził także, że aktualna sytuacja nie 
wskazuje zagrożeń dla kontynuacji działalno-
ści.

 (K.R. – Redakcja)

PIRACKI DZIEŃ DZIECKA NA USTRONIU
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Dowiedziały się, że pierwsza pomoc 
zwiększa szanse przeżycia nim przyjedzie 
karetka, że ratuje życie. Natychmiastowa 
pomoc ma ogromne znaczenie. Mogą nastą-
pić przypadki, które wymagają szybkiej relacji 
osoby udzielającej pierwszej pomocy: zadła-
wienie, omdlenie, zawał serca, napad drga-
wek, oparzenie, krwotok, osoba nieprzy-
tomna. Panie zdobyły wiedzą i umiejętności 
z w/w zdarzeń, przypadków zagrożenia zdro-
wia i życia dzieci i osób dorosłych. Poznały 
podstawowe zasady udzielania pierwszej 
pomocy, żeby nie dać się zaskoczyć, opano-

wać nerwy, lęk, gdy dojdzie 
do wypadku.

 Ratownik medyczny 
zwrócił uwagę, że każdy 
może pomóc i uratować 
życie, ważne jest zdoby-
cie umiejętności i szyb-
kiej reakcji w sytuacji, gdy 
potrzeba pomocy w przy-
padku zagrożenia życia. 
Wypadek przychodzi nagle, 
panie muszą być świadome 
tego i muszą umieć udzielić 
pierwszej pomocy przed-

medycznej. Panie z zainteresowaniem obej-

rzały pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
Ratownik udzielił instruktażu uczestnicz-
kom spotkania. Każda pani mogła ćwiczyć na 
fantomie i osobach podstawowe czynności 
ratownicze.

Na spotkanie przybyło wiele kobiet, by 
zadbać o siebie, o swoje zdrowie i zdrowie 
swoich najbliższych. Panie skorzystały z dar-
mowego badania ciśnienia oraz pomiaru 
cukru we krwi. Badania wykonywała dyplo-
mowana pielęgniarka pani Janina Maciąg, 
która udzielała również porad na temat zdro-
wia.

Spotkania miało na celu podniesienie 
świadomości społecznej, zwiększenie umie-
jętności w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

( J.M. - PSK)
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Spotkanie dla kobiet z cyklu „Zadbaj o siebie” 
pt:  „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
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Koncert Poetycki w Klubie Osiedlowym „USTRONIE”
„Idzie wiosna, a z nią...” To kon-

cert poetycki, który odbył się w środę 21 
maja 2014 r. w klubie osiedlowym „Ustro-
nie” z udziałem radomskich poetów, człon-
ków grupy poetyckiej „Eliksir”. Wystą-

pili: Andrzej Mędrzycki - założyciel grupy 
i jej kierownik, Grażyna Cieślik, Wiesława 
Didyk, Zofia Falkiewicz, Anna Łęcka, Gra-
żyna Ziętek, Józef Kaźmierczak i Jan Wul-
kiewicz. Grupa Poetycka „Eliksir” powstała 

5 lat temu. Od paź-
dziernika 2012 roku 
opiekunem grupy 
jest Wyższa Szkoła 
Handlowa w Rado-
miu. Grupa „Eliksir” 
cieszy się dużym 
uznaniem miłośni-
ków poezji. Człon-
kowie grupy mogą 
pochwalić się suk-
cesami w krajowych 
konkursach lite-
rackich. Wynikiem 

wszystkich spotkań Grupy jest zbiór roz-
maitych wierszy pt. „Rozmowy z czasem”.

Poeci na spotkaniu w Klubie Osiedlo-
wym przedstawili wiersze mądre i piękne, 
o wiośnie i o matce min. „Przyszła do mnie 
wiosna”, „Lubię wiosnę”, „Wiosna”, „Bukie-
cik Niezapominajek”, „Przyśniona Łąka”, 
„Walc w ogrodzie”. Poeci zaprezento-
wali też wiersze z okazji Dnia Matki, pełne 
czułości, szacunku, miłości: „Do Matki”, 
„Matko Moja!”, „Dla Ciebie Mamo” i inne. 
Wiersze poświęcone Matce wzruszyły słu-
chaczy, bo Matka kocha bezinteresownie, 
ma nadludzką cierpliwość, nigdy nie zawie-
dzie, jest najbliższa sercu.

  Na zakończenie wieczoru poeci 
zaprezentowali wiersze humorystyczne, 
dające ludziom radość. Ponad dwugo-
dzinny koncert prowadzony był przez 
Jana Wulkiewicza, członka Grupy „Elik-
sir”. Imprezę urozmaicił występ dzieci  
z Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny 
Stadnickiej w Radomiu pod kierownictwem 
Agnieszki Dąbrowskiej. Młodzi wokaliści  

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

●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

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

POGOTOWIE TECHNICZNE:
601 602 045
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z wdziękiem śpiewali piosenki min. „Kolorowy wiatr”, „Kochaj 
czworonogi”, „ A ja wolę moją mamę” i inne. Wystąpili: Zosia 
Krysztyniak, Filip Stawczyk, Ania Umięcka, Kryspin Jaros, Kac-
per Piszczek. Młodzi wykonawcy zostali zasłużenie wynagrodzeni 
długimi brawami. Publiczność doceniła ich głos i talent. 

To był niezapomniany wieczór poetycki. Poeci prezentowali 
wiersze z pasją i z klasą. Wszyscy artyści dali wspaniały popis  
i zebrali gromkie brawa. Słuchacze mogli porozmawiać z poetami 
i wpisać się w księgę poetycką Grupy Poetyckiej „Eliksir”.

Serdecznie zapraszamy na następny wieczór poezji 17 wrze-
śnia 2014 roku.

( J.M. - PSK)



Szczegóły na www.helios.pl

 Kino Konesera

KINO HELIOS   ul. Poniatowskiego 5, 26- 610 Radom
Rezerwacja tel.: 48 362-80-50
Rezerwacja i sprzedaż biletów on – line:
www.helios.pl

POLUB NAS NA

Jesteś koneserem filmu?

Oglądaj w naszym kinie filmy ważne,
nagradzane na filmowych festiwalach,

realizowane przez wybitnych twórców

05.06 OH, BOY!
12.06 LOCKE
19.06 SZUKAJĄC VIVIAN

MAIER
26.06 TOM



zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie pra-

wo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korek-
ta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.),  
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub 
kultury języka. Autor nadesłanego materiału może w nim wy-
raźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w swo-
im materiale. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji  
takich materiałów.

Mieszkam tu krótko, bo tylko sześć lat
Lecz polubiłam ten mały świat.
Największe osiedle i mam tutaj wszystko
I wszędzie z Ustronia mam bardzo blisko.

Ciekawe rzeczy się tutaj dzieją,
Na placach zabaw dzieci szaleją
I karmią kaczki nad oczkiem wodnym.
Przychodzi tu każdy z uśmiechem pogodnym.

Mam tu przyjaciół i fajną szkołę.
Ustronie od innych osiedli wolę
I nie chcę szukać innego domu.
Tylko nie mówcie o tym nikomu!

I miejsce
w konkursie poetyckim – „Moje Ustronie”
Aleksandra Bojanowska
Lat 15

MOJE USTRONIE

Prawdziwe spotkanie jest zawsze 
niespodzianką

Często mówimy, że miłość jest ślepa. 
Jednak prawdziwa miłość, która patrzy 
oczami Boga samego, wcale nie jest ślepa. 
Przeciwnie, ona przenika wszystko, wnika 
do żywego źródła. Gdy prawdziwie kochamy 
drugiego człowieka, wówczas nawet jego 
braki i słabości są przyczynkiem do miłości, 
ponieważ opieramy się na jego głębi, w której 
wszystko w jego osobie ma swoje ostateczne 
centrum. Kiedy dostrzegam piękno we wnę-
trzu umiłowanej osoby, wtedy wszystko to, 
kim ona jest i co posiada, jest piękne.

Gdy miłujemy drugą osobę ze względu 
na jej charakter i dobre przymioty, to taka 
miłość dość szybko się kończy. Lista dobrych 
przymiotów ma zawsze swoje granice. Jed-
nak gdy kochamy kogoś z uwagi na jego 
wewnętrzne źródło, to tam nie ma już granic. 
Źródło jest niewyczerpane, ono tryska przez 
całą wieczność.

(Wilfrid Stinissen)

Rozważania




