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Mili Moi,
Jesieñ  to czas wielu rocznic i �wi¹t: radosnych - zwi¹zanych z uwieñ-

czon¹ sukcesem walk¹ Polski o niepodleg³o�æ, oraz smutnych - wspomi-
naj¹cych wybuch II Wojny �wiatowej. Jest to te¿ czas pamiêci o tych,
którzy odeszli.

Za oknem aura zniechêca do wyj�cia z domu, wiec proponujemy chwi-
lê zadumy z naszym kwartalnikiem oraz, jak zwykle, gar�æ informacji kroni-
karskich z ¿ycia naszego regionu.

Teresa Sarlej
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                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego
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UM - wiadomo�ci

 Cudze chwalimy...

Ciekawostki - z³o�liwostki

Sylwetki... Edward Klimczyk

Dêby z Wadowic

U cystersów

MZK

Kaplica Ligêzków
AA - Czynniki uzale¿nienia
MOK - wiadomo�ci
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gra na dudach

 

 Odzyskanie przez Polskê niepodleg³o�ci
w 1918 roku pozwoli³o zmieniæ obchody smutnej
rocznicy na uroczysto�æ radosn¹, pe³n¹ spe³nionych
nadziei po 123 latach niewoli

�wiêta listopadowe

Wiosn¹ 1915 r., po zajêciu Królestwa
Polskiego przez pañstwa centralne, na
st¹pi³a znaczna liberalizacja ¿ycia spo-

³ecznego w�ród jego mieszkañców. Polacy, po raz
pierwszy od chwili upadku Rzeczpospolitej nareszcie
mogli jawnie przyznaæ siê do swoich korzeni. Zapo-
cz¹tkowano wówczas tradycjê obchodów rocznic na-
rodowych, takich jak: 22.I - rocznica wybuchu powsta-
nia styczniowego, 3.V - rocznica uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, 29.XI - rocznica wybuchu powstania li-
stopadowego. Z czasem, w miarê s³abniêcia w³adzy
okupantów, rozpoczêto urz¹dzanie licznych manifesta-
cji patriotycznych tak¿e przy okazji innych wydarzeñ
o lokalnym charakterze, jak np. 6.VIII - zajêcie Kielc
przez I Kompaniê Kadrow¹ Józefa Pi³sudskiego, czy
8.V - Dzieñ Szko³y Polskiej. Fala patriotycznego unie-
sienia narasta³a, aby w listopadzie 1918 r. przynie�æ
Polsce upragnion¹ wolno�æ. Tak¿e wtedy nie zapomnia-
no o podtrzymaniu chlubnej tradycji obchodów rocz-
nicowych, wzbogacaj¹c j¹ w pocz¹tku lat dwudziestych
o 11.XI - dzieñ odzyskania niepodleg³o�ci oraz 15.VIII
- Dzieñ Wojska Polskiego.

Wertuj¹c star¹ prasê piotrkowsk¹ natkn¹³em siê na
niewielki artyku³ opisuj¹cy obchody 88 rocznicy pa-
miêtnej nocy listopadowej w Sulejowie. Przypada³a ona
na dzieñ 29 listopada 1918 roku. Z tej okazji o godz.
10.00 rano w sulejowskim ko�ciele pw. �w. Floriana
odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo z udzia³em m³odzie-
¿y z Gimnazjum w Zaciszu. Podczas mszy ksi¹dz pre-
fekt Mieszczañski wyg³osi³ patriotyczne kazanie, wiel-
bi¹ce mi³o�æ Ojczyzny. Stwierdzi³ przy tym, ¿e cieszy
siê z ewolucji, jaka nast¹pi³a w narodzie polskim, a
która pozwoli³a obchody smutnej rocznicy zmieniæ na
uroczysto�æ radosn¹, pe³n¹ spe³nionych nadziei po 123
latach niewoli. Nastêpnie piêknym g³osem popisa³ siê
pan Jaskólski, który od�piewa³ kilka pie�ni religijnych
z towarzyszeniem organów. Mszê zakoñczy³a m³o-
dzie¿, która w podnios³ym nastroju od�piewa³a �Jesz-
cze Polska nie zginê³a��.

Nastêpnie grono pedagogiczne oraz m³odzie¿ gim-
nazjalna udali siê na uroczyst¹ akademiê w murach za-
ciszañskiego Gimnazjum, któr¹ z inicjatywy jego dy-

rektora W³adys³awa Rutkowskiego zorganizowali pro-
fesorowie Stanis³aw Andrzejczak i Roman Jab³oñski.
W�ród obecnych znale�li siê nie tylko uczniowie i gro-
no pedagogiczne Gimnazjum, reprezentowane przez
profesorów Wiktora Buzka, Tadeusza Semelkê, Fran-
ciszka Sykutowskiego i sekretarza Boles³awa Majew-
skiego, ale tak¿e m³odzie¿ i nauczyciele progimnazjum
¿eñskiego profesor Strzeleckiej. W programie znalaz³y
m.in. wystêpy chóru pod batut¹ absolwenta konserwa-
torium muzycznego w Warszawie Wac³awa Malinow-
skiego, prelekcja R. Jab³oñskiego, który w barwnych s³o-
wach nakre�li³ t³o i wypadki historyczne powstania li-
stopadowego oraz deklamacja patriotycznych utworów
literackich takich jak: ��mieræ pu³kownika�, �Gra¿yna�
czy �Reduta Ordona� wykonana przez uczniów Mie-
czys³awa Ercharda, Tadeusza Hertesa i K. Balcerskiego.

Nastêpnie g³os zabra³ dyrektor Gimnazjum, który
koñcz¹c swe przemówienie wzniós³ okrzyk na cze�æ
wolnej i niepodleg³ej Ojczyzny, który zosta³ z rado�ci¹
i aplauzem podjêty. Na zakoñczenie od�piewano �Rotê�
Konopnickiej i wszyscy rozeszli siê do domów.

Krzysztof Bojarczuk
grudzieñ  2006

Bibliografia:
w M. Czapska, Aktywno�æ polityczna kielczan pod

okupacj¹ austriack¹ w czasie I wojny �wiatowej, [w:]
Miêdzy Wis³¹ a Pilic¹. Studia i materia³y historyczne,
red. U. Oettingen, t. 5, Kielce 2004, s. 119-121.
w W. Rutkowski, Sprawozdanie Dyrektora O�mio-

klasowego Gimnazjum Filologicznego Mêskiego w Za-
ciszu, Sulejów 1918, s. 5-6.
w Obchód listopadowy w Sulejowie, Dziennik Na-

rodowy, nr 275, 3 XII 1918 r., s. 2-3.

Delegacja Policji i OSPggggg str. 3 -
68. rocznica wrze�nia
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Rocznice wrze�niowe

 68. rocznica bombardowania Sulejowa
obchodzona jest 4 wrze�nia. Uroczysto�æ rozpoczê³a
siê msz¹ w ko�ciele �w. Floriana, a nastêpnie zgroma-
dzeni przemaszerowali pod pomnik na Plac Stra¿y.

Obecni byli przedstawiciele w³adz miasta, poli-
cji, stra¿y miejskiej, kombatanci, dyrekcje szkó³,
dzieci i m³odzie¿ oraz mieszkañcy Sulejowa.

W swoim wyst¹pieniu Burmistrz Stanis³aw Ba-
ry³a wspomnia³ tamte wrze�niowe dni. Rozpêtana
przez Niemcy 1 wrze�nia 1939 roku wojna spowo-
dowa³a miliony ofiar i bezmiar cierpieñ wielu naro-
dów. Lotnictwo Luftwaffe od pierwszych dni agresji
na Polskê bombardowa³o bezbronne, otwarte mia-
sta i wsie nie oszczêdzaj¹c ludno�ci cywilnej.

Najtragiczniejsze w skutkach bombardowania,
o zdecydowanie barbarzyñskim charakterze Sulejów
prze¿y³ w dniach 4,5 i 6 wrze�nia. Wed³ug relacji
�wiadków nad miasto po godzinie 17. nadlecia³o 27
samolotów hitlerowskich skupionych w trzech eska-
drach dokonuj¹c, trzykrotnego nalotu w odstêpach 15
minutowych. Bombardowanie Sulejowa trwa³o blisko
godzinê. Miasto uleg³o zniszczeniu w oko³o 70 % -
80 %. Dnia 7 wrze�nia 1939 roku Niemcy wkroczyli
do Sulejowa. Te domy, których nie zbombardowali,
niszczyli butelkami z benzyn¹.

Skutki bombardowañ by³y ogromne. Ofiarami na-
lotów by³a niemal wy³¹cznie ludno�æ cywilna. W�ród
mieszkañców Sulejowa ¿yje wielu, którzy byli w mie-
�cie pamiêtnego wrze�nia 1939 roku. Prze¿yli ostat-
nie tygodnie przed frontem i bombardowaniem. Ich
wspomnienia s¹ najbardziej autentyczne i pozwalaj¹
pamiêtaæ bezmiar cierpieñ ofiar - g³ównie w�ród lud-
no�ci cywilnej.

W 68 rocznicê bombardowania sulejowianie odda-
li  ho³d poleg³ym, a delegacje w³adz, szkó³ i ró¿nych
organizacji z³o¿y³y kwiaty w miejscach pamiêci.

informacja - MOK

68. rocznica wybuchu II Wojny �wiatowej
Na zaproszenie dyrekcji, grona pedagogicznego

i uczniów 28 wrze�nia do naszego Gimnazjum przybyli
przedstawiciele Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i By³ych Wiê�niów Politycznych z Sulejowa.

Uroczysto�æ rozpoczê³a m³odzie¿ z klasy Ib, IIIc,
IIIb inscenizacj¹  �Pamiêtajmy o wrze�niu�. Nastêp-
nie g³os zabrali: przedstawiciel go�ci - Zygmunt Kêp-
ski oraz  dyrektor- Anna Fija³kowska. Kombatanci
przekazali tak¿e pozdrowienia od nieobecnego pre-
zesa Leona Ruciñskiego.

Po czê�ci oficjalnej go�cie rozmawiali z m³odzie-
¿¹ ze Szkolnego Ko³a Historycznego. Pada³o sporo
pytañ, na które nasi go�cie starali siê wyczerpuj¹co
odpowiadaæ. Zrozumia³¹ ciekawo�æ budzi³o umun-
durowanie kombatantów i sztandar.

Organizowanie takich spotkañ w naszej szkole
powoli przechodzi do tradycji. Wszak ju¿ po raz trzeci
mieli�my przyjemno�æ go�ciæ przedstawicieli Zwi¹z-
ku. Niew¹tpliwie te wizyty przynosz¹ niewymierne
korzy�ci zarówno gospodarzom, jak i go�ciom. S¹ to
lekcje historii i patriotyzmu a tak¿e pamiêci narodo-
wej o tamtych, trudnych czasach.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele ZKRPi-
BWP: Teresa Antosik, Zygmunt Kêpski, W³adys³aw
Paj¹czkowski, Stanis³aw Stobiecki, Zygmunt Jaku-
bik, Stanis³aw Roszkowski.

Wyra¿amy podziêkowanie dyrekcji Biura Obs³ugi
Jednostek O�wiatowych w Sulejowie za umo¿liwienie
dojazdu kombatantów do Gimnazjum w Przyg³owie.

Ca³¹ uroczysto�æ zorganizowali nauczyciele:
M. Pyzia, T. Moru�, J. Sierant, M. Para.

Organizatorzy

Gin nnazjum
      w Przyglowie

Delegacja Urzêdu Miasta
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
 Boisko na Podklasztorzu
Sulejów jest jedyn¹ gmina powiatu
piotrkowskiego, która otrzyma dofi-
nansowanie w wysoko�ci 50% na bu-

dowê boiska z Ministerstwa Sportu. W 2008 roku
uczniowie SP Nr 2, przy której powstanie to boisko
bêd¹ z niego korzystaæ na lekcjach w-f. Sulejowska
spo³eczno�æ natomiast bêdzie mog³a tam spêdzaæ wol-
ny czas.

Nowe drogi
Rok 2007 nale¿y do najbardziej intensyw-

nych pod wzglêdem inwestycji infrastruktural-
nych. Niektóre z nich s¹ sfinansowane z po¿y-
czek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi. Do tych
prac nale¿¹ m.in.
=Przebudowa modernizacja drogi dojazdowej do
pól £azy D¹browa - £azy Du¿e d³ugo�ci 1278,3
m, koszt - 324,3 tys. z³.
=Przebudowa ulicy Mauretañskiej i W³. £okiet-
ka w Sulejowie wraz z odwodnieniem - po¿ycz-
ka z WFO�, koszt - 922,6 tys. z³.
=Dokoñczenie modernizacji ulicy Rudnickiego
w Sulejowie wraz z budow¹ kanalizacji deszczowej
pas drogowy ulicy Rudnickiego i Taraszczyñskiej
- po¿yczka z WO�P, koszt 816,0 tys. z³.
=Przebudowa ul. Nadpilicznej w Sulejowie wraz z od-
wodnieniem - po¿yczka z WO�P, koszt 394,6 tys. z³.
=Budowa drogi gminnej Zalesice Kolonia - Za-
lesice, koszt 54,0 tys. z³.
=Przebudowa ulicy Zielonej we W³odzimierzo-
wie - na d³ugo�ci 426,67 mb, £¹czny 250,0 tys. z³.
=Budowa boiska sportowego na potrzeby miesz-
kañców wsi Uszczyn, dofinansowanie unijne - "roz-
wój obszarów wiejskich 2004", koszt 77,5 tys. z³.

£¹czny koszt realizacji tych zadañ zamkn¹³
siê w kwocie 3 mln z³. Na warto�æ poszczegól-
nych prac wp³yw mia³a kompleksowo�æ ich re-
alizacji (m.in. wykonywanie odwodnieñ, moder-
nizacje istniej¹cych sieci, budowa ci¹gów pie-
szych), co znacznie podwy¿szy³o  koszty.

Wymiana dowodów osobistych
W celu usprawnienia wymiany dowodów oso-

bistych przed³u¿ony zostaje czas pracy Referatu
Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzêdu Miej-
skiego w Sulejowie ul. Konecka 42 wej�cie A pok.
2. Sprawy te za³atwiaæ mo¿na w godzinach:

pon., wtorek, czwartek, pi¹tek: 7.30 - 15.30
�roda: od  7.30  - 17.00
Do osób, które nie mog¹ same siê poruszaæ, urzêd-

nicy doje¿d¿aj¹ do domów, ¿eby dope³niæ formalno-

�ci zwi¹zanych z wymian¹ tego dokumentu. Osoby zaintere-
sowane proszone s¹ o zg³oszenie takiej sytuacji w Urzêdzie.

Grunt na medal w Sulejowie
13 sierpnia br. zosta³ zakoñczony I etap konkursu

�Grunt na medal'2007�. W wyniku selekcji dokonanej
spo�ród 407 ofert przez regionalne Centra Obs³ugi In-
westora - Partnerów PAIZ  do II etapu zakwalifikowane
zosta³y 104 tereny inwestycyjne

Sulejowska oferta znalaz³a siê w�ród kilku najlepiej
przygotowanych z woj. ³ódzkiego i jest jedyn¹ wyró¿nio-
n¹ z terenu powiatu piotrkowskiego.  Zg³osili�my: Cen-
trum Inwestycyjne przy ul. Grunwaldzkiej w Sulejo-
wie - 6,4487ha.

W II. etapie komisje konkursowe wizytowa³y wyse-
lekcjonowane tereny wy³oni³y 16 zwyciêzców. 6 listopa-
da og³oszono wyniki i okaza³o siê, ¿e zajêli�my I miej-
sce!  Daje nam to prawo do u¿ywania logo: GRUNT NA
MEDAL i mamy te¿ zapewnion¹ promocjê przez PAIZ .

Dodatkowo, przy wje�dzie do naszego miasta od stro-
ny Piotrkowa Tryb. przybywaj¹cych wita tablica w jêzyku
polskim i angielskim informuj¹c¹ o "Terenach inwestycyj-
nych"  oraz adresach internetowych Urzêdu Miasta.

Plan zagospodarowania
Gmina  przyst¹pi³a do opracowania planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenów po³o¿nych pomiêdzy ul.
Piotrkowsk¹ i B³onie w Sulejowie - przy drodze krajowej nr
12. Zostan¹ okre�lone szczegó³owe za³o¿enia architektonicz-
ne oraz charakter  zabudowy. Docelowe przeznaczenie tere-
nu to us³ugi, a grunt ma dobr¹ lokalizacjê oraz dostêp do pe³-
nego uzbrojenia.

Plan wy³o¿ony jest do publicznego wgl¹du (do 15.11.2007)
i termin sk³adania uwag do planu mija 30.11.2007 r.

Z prac Rady Miejskiej
1. Przyjêto koncepcjê Programowo -Przestrzenn¹

w zakresie odprowadzania i oczyszczania �cieków w Gmi-
nie Sulejów do 2015 r.

Spo�ród trzech wariantów wybrano ten, który zak³a-
da budowê systemu kanalizacji �ciekowej z uwzglêdnie-
niem dwóch zlewni: - Piotrków Tryb. i Sulejów. Tereny
po³o¿one w Aglomeracji Piotrków Tryb. (Ka³ek, K³udzi-
ce, Podka³ek, Poniatów, Uszczyn, Witów, Witów Kol.
i Zalesice) przewidziane s¹ do skierowania �cieków do
oczyszczalni w Piotrkowie Tryb. II zlewnia - oczyszczal-
nia w Sulejowie - obejmuje Aglomeracjê Sulejów (z miej-
scowo�ciami Sulejów, Przyg³ów, W³odzimierzów i Wój-
tostwo) oraz so³ectwa pó³nocne - Ko³o, Now¹ Wie�, jak
równie¿ po³udniowe so³ectwa - od £êczna. Jedynie Bil-
ska Wola oraz £azy przewidziane s¹ pod przyzagrodowe
oczyszczalnie �cieków.
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KOMBATANCI

WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

Po¿egnaniePo¿egnaniePo¿egnaniePo¿egnaniePo¿egnanie

We wrze�niu odesz³a od nas

Krystyna Ko�lik
( 6 lutego 1956 -  3 wrze�nia 2007)

Z zawodu nauczycielka. Ukoñczy³a studia ma-
gisterskie w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Piotr-
kowie Trybunalskim. Przez kilkana�cie lat pracowa³a
w Szkole Podstawowej w Parady¿u. Lata dziewiêæ-
dziesi¹te przeznaczy³a na dzia³alno�æ na rzecz ro-
dzinnego Sulejowa.

W 1990 roku zosta³a radn¹, a rok pó�niej objê³a
funkcjê Przewodnicz¹cej Rady Miasta i Gminy Su-
lejów. W latach 1994 - 1997 pe³ni³a kolejno funkcje
Sekretarza Gminy i Zastêpcy Burmistrza. We wrze-
�niu 1997 roku zosta³a Burmistrzem Sulejowa i pia-
stowa³a tê zaszczytn¹ funkcjê do pa�dziernika 2002
roku. Z koñcem 2002 roku rozpoczê³a pracê w Wol-
borzu w charakterze Sekretarza Gminy i pozosta³a
na tym stanowisku do koñca swego ¿ycia.

Anga¿uj¹c siê g³êboko w sprawy samorz¹dowe,
pe³ni³a tak¿e liczne funkcje spo³eczne. Przez ponad trzy
lata by³a przewodnicz¹c¹ Zwi¹zku Komunalnego Gmin
Nadpilicznych z/s w Tomaszowie Mazowieckim.

By³a osob¹ bardzo popularn¹, co wyra¿a³o siê
miêdzy innymi g³osami wyborców w wyborach sa-
morz¹dowych. W Jej ostatniej  drodze uczestniczy-
³o bardzo wielu przyjació³, wspó³pracowników, zna-
jomych i sympatyków.

 Pozostawi³a trwa³y �lad na kartach histo-
rii Sulejowa i Wolborza.

Pracownicy samorz¹dowi z terenu
Sulejowa i Wolborza

2. Przyjêto Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013
3. Przyjêto Strategiê rozwoju kultury i turystyki

w gminie Sulejów na lata 2007 - 2020
Jest to jeden z dokumentów, jakie za³¹czyæ trzeba do

wniosku unijnego, aby pozyskaæ pieni¹dze na turystykê (a w
naszym wypadku na drogi i Regionalne Centrum Sportu,
Rekreacji i Kultury ROMANIKA). I tak po kilku miesi¹-
cach prac powsta³a Strategia, która jest spójna z podobnymi
dokumentami szczebli wy¿szych (województwo, kraj) oraz
z wszelkimi opracowaniami gminnymi.

W Strategii czytamy m. in.:
�Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e dysponujemy

niezwykle cennym dziedzictwem historyczno-kulturowym,
któremu mo¿na przypisaæ rangê krajow¹, oraz nieprzeciêt-
nymi w skali regionu walorami przyrodniczymi.

Elementami wyró¿niaj¹cymi s¹: m.in.: opactwo cyster-
sów w Sulejowie - Podklasztorzu, opactwo ponorbertañ-
skie w Witowie, miejsca potyczek i pobytu oddzia³u majo-
ra Hubala, relikty dzia³alno�ci gospodarczej: wapienniki,
kamienio³omy wapienia. (�) Nale¿y podj¹æ jak najszyb-
sze starania w celu zachowania dla potomno�ci przynaj-
mniej jednego z ocala³ych jeszcze wapienników.

Gmina Sulejów, która znajduje siê na skrzy¿owaniu
ci¹gów turystycznych, musi aktywnie zabiegaæ zarówno
o turystów wêdruj¹cych wzd³u¿ Pilicy (sp³ywy kajakowe,
turystyka rowerowa) czy wypoczywaj¹cych nad Zbiorni-
kiem Sulejowskim (imprezy ¿eglarskie), jak i o uczestni-
ków konferencji w be³chatowskich hotelach, czy wypo-
czywaj¹cych na Górze Kamieñsk.

Planowane kierunki rozwoju turystyki:
=Centrum Aktywno�ci Rekreacyjno-Kulturalnej

"Romanica". Ten wielofunkcyjny obiekt powstanie przy
ul. Szkolnej. Ma on s³u¿yæ zaspokajaniu potrzeb rekre-
acyjnych zarówno mieszkañców, jak i turystów.

=Wapiennik (2007 - 2020). Projekt zak³ada opraco-
wanie koncepcji muzeum na wolnym powietrzu, w któ-
rym prezentowane by³yby dawne zajêcia i zawody miesz-
kañców Sulejowa.

=Kurnêdz (2007 - 2013). Zagospodarowanie dawnych
kamienio³omów wapienia w Kurnêdzu na Centrum Tury-
styki Podwodnej "Nurkowanie w kamienio³omie"

Uzupe³nieniem oferty powinien byæ jednak przemy-
�lany i starannie dobrany program kulturalny rozgrywa-
j¹cy siê w historycznej scenerii. Proponuje siê organi-
zowanie nastêpuj¹cych imprez kulturalnych:

a) Festiwal "Kolory Polski",
b) Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej,
c) Noc �wiêtojañska,
d) Dni Sulejowa (lipiec),
e) Festyn Historyczny (sierpieñ) - nowa forma Fe-

stynu Rodzinnego na Podklasztorzu

Odrêbnym zagadnieniem jest nawi¹zanie kontaktu
z organizacjami zwi¹zanymi z turystycznymi szlakami
kulturowymi, które przebiegaj¹ równie¿ i przez gminê
Sulejów, tj. Szlakiem Romañskim i Cysterskim. I tak przy-
st¹pili�my do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin
Cysterskich z siedzib¹ w Bierzwniku.

Celem tej organizacji jest obrona wspólnych intere-
sów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego poprzez
m. in.: pozyskiwanie �rodków finansowych krajowych i za-
granicznych, odbudowê obiektów zwi¹zanych z histori¹
cystersów oraz adaptacjê wybranych obiektów na potrze-
by spo³eczeñstwa w tym cele o�wiaty, kultury i sportu.

Informacje przygotowane przez:
Referat Promocji Kultury,

Turystyki, Sportu i Informatyki
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Jeszcze wiosn¹ tego roku wpad³a mi w rêkê cie-
kawa, jak siê okaza³o, ksi¹¿ka. ¯adne tam ro-
mansid³o, czy dramat. Ot po prostu ksi¹¿ka ku-

charska. Do jej lektury skusi³o mnie moje ³akomstwo,
zw³aszcza gdy idzie o tradycyjn¹ kuchniê staropolsk¹.
Gdy idzie o przepisy, to niestety srodze siê zawiod³em
ale� i tu niespodzianka, bowiem wstêp do tej ksi¹¿ki
okaza³ siê przewyborny. Otó¿ autorka, znana artystka,
pani Perepeczko-Fitkau, z nostalgi¹ wspomina i opisuje
¿ycie codzienne we dworze w Bobrownikach. Wioska
ta le¿y nad Pilic¹ za Przedborzem ko³o miejscowo�ci
Krzêtów. Tam w³a�nie spêdzi³a kilka lat swego dzieciñ-
stwa i jak sama twierdzi by³y to lata szczê�liwe i rado-
sne. Rytm dnia wyznacza³y posi³ki. �niadania - zazwy-
czaj po 10 rano, przedobiadki, obiady, podkurki, wie-
czerze. Samo jad³o, mo¿e niezbyt wymy�lne, ale sma-
kowite, tak bardzo, ¿e sam jego opis powoduje, i¿ przy
lekturze ma siê ochotê zasi¹�æ do dworskiego sto³u.
Zw³aszcza wieczory by³y szczególnie urokliwe, kiedy to
przez otwarte okna dworu stoj¹cego na wzgórzu w�ród
starodrzewia dochodzi³y d�wiêki dzwonu z przedbor-
skiego ko�cio³a, a na stó³ podawano pachn¹c¹ kawê z wa-
nili¹ i oczywi�cie przepyszne nalewki.

No có¿, dworu ju¿ dawno nie ma, jego starsi miesz-
kañcy od dawna bytuj¹ za�wiatach, a m³odsi rozproszyli
siê po �wiecie. Pozosta³y wspomnienia utrwalone w ksi¹¿-
kach i sielska okolica. W³a�nie ta tworz¹ca niezapomnia-
ny klimat przyroda by³a zaczynem pomys³u odwiedzenia
tych stron. Okazja nadarzy³a siê niebawem. Jeden ze zna-
jomych zaproponowa³ udzia³ w sp³ywie kajakowym po
Pilicy, w³a�nie w tym rejonie. Skrzyknêli�my kilkunasto
osobow¹ grupê i w drogê do Krzêtowa. Miejsce to wa¿ne,
bowiem w³a�nie tam znajduje siê gospodarstwo agrotury-
styczne prowadzone przez m³odych, energicznych gospo-
darzy. Wypo¿yczamy kajaki, które gospodarz dowozi do
Maluszyna. St¹d rozpoczyna siê nasza przygoda. Uczest-
nicy to ludzie w ró¿nym wieku, powiedzmy dojrzali, choæ
m³odzie¿y nie zbrak³o, a senior przekroczy³ siedemdzie-
si¹tkê. Ruszamy. Piliczka p³ynie leniwie, spokojnie, s³o-
neczko przy�wieca, humory dopisuj¹. Czy trzeba czego�
wiêcej? Okazuje siê, ¿e nawet tak dobry nastrój mo¿na
jeszcze poprawiæ. Pan Zbyszek, który by³ w³a�nie wróci³ z
woja¿y po Chorwacji, z wpraw¹ serwuje po kielonku dal-
matyñskiej �liwowicy podawanej z kajaka na wio�le. Sma-
kuje wybornie, pod warunkiem, ¿e jest to rzeczywi�cie
jeden, no góra, dwa ³yczki.

Przypominam sobie Pilicê sprzed ho, ho piêædziesiê-
ciu lat. Bo¿e, to przecie¿ pó³ wieku! Tak w³a�nie wygl¹da-
³a rzeka w okolicach Murowañca, Barkowic, czy Mokrych.
No, mo¿e by³a trochê szersza. Podobne zakola, zamêty,
powalone drzewa, ro�linno�æ na brzegach i nurt raz to le-

niwy, raz wrêcz wartki. Zalew radykalnie
zmieni³ krajobraz. Ale tu wszystko pozosta³o
jak to by³o onegdaj. Jest uroczo. Wokó³ cisza

zak³ócana jedynie rytmicznym pluskiem wiose³. Czasem
tylko z dziur wydr¹¿onych w piaszczystym wysokim brze-
gu wyleci zaniepokojony gniazduj¹cy tam ptak, lub na p³y-
ci�nie znienacka rozbiegnie siê rybia drobnica. Jednak nie
jest tak sielsko jakby siê wydawa³o. Powalone drzewa siê-
gaj¹ kikutami konarów wody tworz¹c przedziwne bramy,
pod którymi z trudem przeciskamy siê kajakami. Zw³asz-
cza zdradliwe s¹ stare pnie ukryte tu¿ pod tafl¹ wody. Je�li
nie zauwa¿y siê ich w porê, to dno kajaka trze o nie niemi-
³osiernie i � wywrotka nie wykluczona. Uff� tym razem
uda³o siê! P³yniemy dalej.

Zbli¿a siê po³udnie, a wiêc czas na posi³ek. Wybie-
ramy stosowne miejsce na ustawienie grila. W zakolu
kajak za kajakiem dobija do brzegu. Nagle alarm! Lu-
dzie w wodzie. Kajak do góry dnem, a dwóch facetów,
ojciec z synem, krztusz¹c siê ze �miechu p³ywaj¹ a¿ mi³o.
Ca³e szczê�cie, ¿e starszy pan mia³ na sobie przepisowy
kapok, bo woda w tym miejscu co najmniej na ros³ego
ch³opa. Skoñczy³o siê szczê�liwe i na weso³o, je�li nie
liczyæ utopionego aparatu telefonicznego. Po posi³ku ru-
szamy w dalsz¹ drogê. Rzeka staje siê coraz szersza, ale
trzeba omijaæ p³ycizny, a czasami wyle�æ z kajaka i prze-
pchn¹æ go kilka metrów. Zaczynamy pytaæ jeden dru-
giego - daleko jeszcze ? Typowa odpowied� - jakie� trzy
kilometry. Z hakiem. A hak? Tylko cztery, no mo¿e piêæ!
Z czasem niewprawione rêce zaczynaj¹ pobolewaæ,
krzy¿ daje znaæ o sobie, nie wspominaj¹c ju¿ o dupsku,
które mimo pod³o¿onych przezornie poduszek, drêtwieje
niemi³osiernie. No có¿, kapela gra, trzeba tañczyæ. Cierp
cia³o gdy siê zachcia³o.

Wreszcie meta. Za nami tylko osiemna�cie kilome-
trów. Pomimo trudów i co tu ukrywaæ, niema³ego acz
sympatycznego zmêczenia z dum¹ wêdrujemy do gospo-
darstwa. Tam czeka nas kolacja. O! To jeden z wa¿nych
punktów programu naszej eskapady. Na stole �wietnie
przyprawiona jagniêcina i inne specja³y regionalne. Nie-
bo w gêbie! Wieczerza przechodzi w d³ug¹ noc, w toku
której p³yn¹ rozmowy Polaków. Dowcipy, wspomnienia,
anegdoty, czasem spory, bo przecie¿ wiadomo, ¿e gdzie
dwóch rodaków, tam trzy opinie. Nocujemy w starym la-
musie. Luksusów wprawdzie tam nie ma, ale jest za to
niepowtarzalny klimat, który tworz¹ stare meble, orygi-
nalne wiejskie sto³y, zydle, gliniane dzbany, ozdoby pa-
miêtaj¹ce pocz¹tki ubieg³ego stulecia. Rano, po sutym
�niadaniu, znowu pakujemy siê do kajaków. Przed nami
krótszy, bo tylko dziewiêcio kilometrowy odcinek sp³y-
wu do Bia³ego Brzegu.

Uczestnicy sp³ywu, ¿egnaj¹c siê zgodnie ustalili - do
zobaczenia za rok. Na tej samej trasie! A mo¿e kto� z czy-
telników zechce do³¹czyæ do naszej kompanii? Powitamy
z otwartymi rêkoma.     g cd. str. 7

Cudze chwalimy, a swoje znamy?Cudze chwalimy, a swoje znamy?Cudze chwalimy, a swoje znamy?Cudze chwalimy, a swoje znamy?Cudze chwalimy, a swoje znamy?
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p³k. Stanis³aw Burza-Karliñski

PS. Dla porz¹dku trzeba choæby w kilku s³o-
wach wspomnieæ o jeszcze jednej specjalno�ci go-
spodarstwa agroturystycznego w Krzêtowie. ¯e
turystyka, to ju¿ wiadomo. Ale co z agro�A i ow-
szem. Hoduje siê tam unikatow¹ ju¿ niestety rasê
owiec. S¹ to "�winiarki". Jak obja�nia³ nas gospo-
darz w Europie zachowa³o siê niewiele ponad 200
zwierz¹t (matek) tej rasy, z czego 160 jest u niego
w krzêtowskim stadzie. I jeszcze jedna ciekawost-
ka: �winiarki to ponoæ zwierzêta, które nie choruj¹
na raka. Zatem do³¹czmy do jad³ospisu "jagniêci-
nê po krzêtowsku". Wszak hodowla baranów to jed-
na z sulejowskich tradycji.

                                                Andrzej Tymiñski

¯al¹ siê do redakcji Suleja nauczy
ciele sulejowskiego gimnazjum.

I maj¹ do tego powód. Ju¿ kilkakrotnie
wraz uczniami sadzili wokó³ szko³y m³o-
de drzewka. Dzia³alno�æ godna pochwa³y. Bo jest to
klasyczne po³¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym.
Dzieci ucz¹ siê poszanowania przyrody, a szko³a zy-
skuje na przyjemnym i przyjaznym dla cz³owieka oto-
czeniu. Niestety jak pokazuje praktyka, za³o¿enia te s¹
teoretyczne i dobre intencje oraz poczynania przyno-
sz¹ odwrotne efekty. Dzieje siê tak za spraw¹ jednego,
a mo¿e kilku powiedzmy to otwartym tekstem barba-
rzyñców. Wyra�nie nie podoba im siê ta praca i w kilka
dni po nowo posadzonych ro�linach stercz¹ po³amane
kikuty. Sprawców oczywista trudno ustaliæ. Typowy
wandalizm, prymitywne prostactwo, ma³pia z³o�liwo�æ.
Czy powinni�my wobec takiej sytuacji ponarzekaæ
i przej�æ do porz¹dku dziennego? Uczniowie widz¹ na-
sz¹ bezsilno�æ i ucz¹ siê, ¿e na z³o nie ma silnych. Ten
w³a�nie aspekt jest z mojego punktu widzenia wa¿-
niejszy od kosztu tych kilkunastu drzewek. Sensowna
praca wychowawcza idzie wniwecz. Czy rzeczywi�cie
nie ma w tej sytuacji ¿adnego wyj�cia? My�lê, ¿e nie
jest a¿ tak �le. Dla policji jest to zapewne drobiazgowa
sprawa, ale nie wierzê, ¿eby tak kamieñ w wodê, i nikt
nie wiedzia³ co i jak. Co� mi podpowiada na mój bel-
ferski niuch, ¿e kto jak kto, ale w³a�nie uczniowie za-
pewne wiedz¹ co (a w³a�ciwie kto) w trawie piszczy.
Gwarancji nie ma, ale mo¿e w³a�nie od nich warto za-
cz¹æ szczer¹ rozmowê?

wwwvwww
To co siê dzieje na trasie przy remontowanym mo-

�cie na Luci¹¿y w Przyg³owie wiedz¹ i do�wiadczaj¹ na
w³asnej skórze kierowcy, zw³aszcza ci którzy musz¹ do-
cieraæ codziennie do i z pracy w Piotrkowie. Komuni-
kacyjny horror. Kolejki pojazdów ró¿nej ma�ci z jednej
i drugiej strony rzeki siêgaj¹ po kilka kilometrów. Bywa,
¿e czas oczekiwania siêga do dwóch godzin! Jak zwy-

kle to bywa, ka¿da sytuacja (równie¿ i ta opisywana) ma
dwie strony medalu. O tej z³ej ju¿ wspomnia³em. Dobra
jest za� taka, ¿e remont by³ niezbêdny, bowiem jeszcze
moment, a przeprawa przez most by³aby zupe³nie nie-
mo¿liwa. To tyle gdy idzie o obiektywne utrudnienia. Jest
jednak przy tej okazji ciekawa obserwacja natury socjo-
logicznej. �wiadczy ona o naszym poszanowaniu przepi-
sów i kulturze osobistej. W czym problem? Ano w tym,
¿e gdy zapala siê czerwone �wiat³o, wielu kierowców uda-
je �lepego i wbija siê na czerwonym jeden za drugim. S¹
nawet tacy arty�ci, którzy wyprzedzaj¹ stoj¹cych karnie
pod czerwonym �wiat³em i gnaj¹ ile fabryka da³a na most.
W ten oczywisty sposób pojazdy z naprzeciwka, choæ maj¹
zielony sygna³, nie mog¹ ruszyæ i ich czas oczekiwania
ewidentnie wyd³u¿a siê. Powstaje niepotrzebna nerwów-

ka i chaos. Nie ma to jednak naj-
mniejszego znaczenia dla naszego
cwaniaczka. Jest to typ cz³owieka,
który nie liczy siê z innymi bowiem
jego interes jest najwa¿niejszy. Moi

s³owaccy przyjaciele mówi¹ o takim osobniku �smutny
mato³�. Ja nie jestem a¿ tak finezyjny i nazywam rzecz po
imieniu - pospolite chamid³o.

wwwvwww
Jak siê okazuje s¹ rzeczy, które od lat nale¿¹ do kate-

gorii niemo¿liwych do sensownego raz na zawsze uregu-
lowania. W naszym sulejowskim przypadku jest PRO-
BLEM �mieci. Wydawa³o siê, ¿e po wprowadzeniu syste-
mu tzw. zbiórki selektywnej, o czym onegdaj pisali�my
pozytywnie, sprawa jest na dobrej drodze. Niestety, rado�æ
okaza³a siê przedwczesna. Na tak du¿e osiedle jakim jest
Podklasztorze wyznaczono dwa miejsca na kontenery.
Z odbiorem bywa³o ró¿nie .Czêsto gêsto by³y one prze-
pe³nione i przez wiele dni nikt nie dba³ aby je opró¿niæ. No
ale by³y! We wrze�niu jeden punkt zlikwidowano! Dru-
giemu za� mieniono lokalizacjê. Stoj¹ teraz  te pojemniki
w najbardziej reprezentacyjnym miejscu osiedla. Do przy-
stanku przy hotelu, kilkana�cie metrów. Do kamienia upa-
miêtniaj¹cego 860 lecie miejscowo�ci te¿ rzut beretem. Do
hotelu Lugano goszcz¹cego licznych obcokrajowców wy-
starczy tylko przej�æ na drug¹ stronê ulicy. Gratulacje dla
pomys³odawców. Widoczny to dowód na promocjê mia-
sta. Pamiêtam górnolotne i pompatyczne has³a wypisywa-
ne w ulotkach kandydatów do samorz¹du jakie nie tak daw-
no licznie rozdawano wyborcom. ̄ ycie jednak sk³ada siê
z pozornych drobiazgów i spraw przyziemnych. Zatem kie-
rujê apel i uni¿on¹ pro�bê do Pañ i Panów Radnych. B¹d�-
cie tak dobrzy i w nawale spraw wielkiej wagi, znajd�cie
chwileñkê na zastanowienie siê co z tym fantem (czytaj:
zbiórk¹ �mieci) zrobiæ. Raz, a m¹drze i skutecznie! Prze-
cie¿ to chyba ³atwiejsze ni¿ wys³anie promu kosmicznego.
Przynajmniej tak mi siê wydaje. Ale widocznie jestem
w b³êdzie. Nagrody Nobla nie gwarantujê, ale wdziêcz-
no�æ wyborców macie jak w banku!                                                 AT

 ciekawostki
� z³o�liwostki
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Opactwo Cystersów z lotu  ptaka

Pocz¹wszy od 25. numeru, prezentujemy sylwetki ludzi zwi¹zanych z naszym regionem.
Dzi� cz³owiek, który  pracowa³ i realizowa³ swe pasje na rzecz lokalnego spo³eczeñstwa. By³
przede wszystkim pedagogiem pracuj¹cym przez wiêkszo�æ swojego ¿ycia zawodowego w Su-
lejowie. Osiad³ w naszym mie�cie w latach 60. a jego dzieci i wnuki wci¹¿ aktywnie uczestnicz¹
w ¿yciu naszego miasteczka.

nasze sylwetki...

Edward  Klimczyk

Urodzi³ siê 16 wrze�nia 1930 roku we wsi
Dubidze w powiecie Radomskim (woj. ³ó-
dzkie) w rodzinie ch³opskiej. Zmar³

19 sierpnia 2007 roku w Sulejowie.
Edward Klimczyk zd¹¿y³ ukoñczyæ dwie klasy

Szko³y Podstawowej, kiedy to zawierucha wojenna
spowodowa³a, ¿e 4 lipca 1940r. wraz z rodzicami i trój-
k¹ rodzeñstwa zosta³ wysiedlony do Wólki Zab³oc-
kiej w powiecie lubartowskim. Pracowa³ u rolnika
(Niemca) przez ca³y okres wojny - do 1945 r. Jego
brat W³adys³aw, (wówczas ju¿ po maturze) zosta³
wywieziony w 1940 r. do Niemiec i tam stracony.

Po powrocie w 1945 r. do rodzinnego domu kon-
tynuowa³ naukê w Szkole Podstawowej, a nastêpnie
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Radomsku 1948 -
1952r. W tym czasie pracowa³ jako nauczyciel w Szk.
Podstawowej w Piekarach i Stobiecku Szlacheckim.

W latach 1953 - 1957 E. Klimczyk studiowa³ na

Uniwersytecie £ódzkim, na kierunku matematycz-
no - fizyczno - chemicznym. Nastêpnie przez 10 lat
by³ nauczycielem w LO w Koniecpolu, gdzie rów-
nie¿ przygotowywa³ swoich uczniów do pierwszej
matury w dziejach tego Liceum - 1960/1961. Pracu-
j¹c w Koniecpolu anga¿owa³ siê w prace spo³eczne
na rzecz �rodowiska i m³odzie¿y. Udziela³ uczniom
dodatkowych, bezp³atnych lekcji z matematyki i fi-
zyki - szczególnie uczniom klas maturalnych (zacho-
wa³o siê za�wiadczenie o tym Komitetu Rodziciel-
skiego z Koniecpola z 1968r.)

W 1967r. otrzyma³ dyplom uznania i podziêko-
wanie za ofiarn¹ pracê na rzecz ziemi kieleckiej.

Od 1967 r. przez 8 lat, pe³ni³ funkcjê dyrektora
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sulejowie - w tym
czasie (1968r.) szko³a przenios³a siê do nowego bu-
dynku przy ul. Milejowskiej. Nastêpnie pracowa³ na
stanowisku Wicekuratora w Kuratorium O�wiaty
i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim. W 1980
r. wróci³ znów (do roku 1984) na stanowisko dyrek-
tora LO. Pe³ni³ te¿ funkcjê Miejsko -Gminnego Dy-
rektora Szkó³ w Sulejowie. W roku 1985 pe³ni³ funk-
cjê Inspektora O�wiaty i Wychowania w Sulejowie

Za ca³okszta³t pracy zawodowej i dzia³alno�ci
spo³ecznej otrzyma³ wiele odznaczeñ od w³adz sa-
morz¹dowych i pañstwowych oraz w³adz o�wiato-
wych w³¹cznie z uhonorowaniem na szczeblu mini-
sterialnym. Najwy¿sze odznaczenie - Krzy¿ Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski - otrzyma³ w 1984r.

Po przej�ciu na emeryturê w 1985 r. nie straci³ kon-
taktu z m³odzie¿¹. Pracowa³ przez 7 lat w niepe³nym
wymiarze etatu w Domu Dziecka w Tarasce jako wy-
chowawca, a potem w 1996r. jako nauczyciel matema-
tyki w Szkole Podstawowej w D¹browie nad Czarn¹.

Sylwetkê sulejowianina - Edwarda Klimczyka opi-
suje fragment z lokalnej prasy, z roku 1972. Pochodzi
z tygodnika "Gazeta Ziemi Piotrkowskiej" z artyku³u
pt.: �Szko³a marzeñ�. Reporterzy odwiedzili wówczas
mgr Edwarda Klimczyka - dyrektora Liceum Ogólno-

Edward Klimczyk w 2007 r.
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kszta³c¹cego w Sulejowie z oka-
zji pierwszych obchodów Dnia
Nauczyciela ustanowionych dla
uczczenia dokonañ Komisji Edu-
kacji Narodowej w 1773 r.

Do szko³y przyjechali�my
bez uprzedzenia. Udali�my siê
na poszukiwanie dyrektora.
Szybko wyminêli�my dwóch
majsterkuj¹cych przy drzwiach
mê¿czyzn i weszli�my do sekre-
tariatu. Musieli�my poczekaæ.
Dyrektor na chwilê wyszed³.
Wróci³ po kilku minutach. Nie
bez zdziwienia rozpozna³em
w nim jednego z reperuj¹cych drzwi. By³o to pierw-
sze w tej szkole zaskoczenie, ale nie ostatnie. Jak siê
okaza³o w pracach przy remoncie szko³y bior¹ udzia³
uczniowie.

-M³odzie¿ mniej fachowe prace wykonywa³a
sama (�)- opowiada³ E. Klimczyk - Uczniowie, a tak-
¿e rodzice i nauczyciele przychodzili po po³udniu,
malowali klasê, myli pod³ogi i rano mo¿na by³o pro-
wadziæ tam lekcje.

W³asn¹ pracê szanuj¹ bardzo. Uwa¿aj¹ potem,
¿eby nie poplamiæ, nie zarysowaæ. - chwali³ uczniów
dyrektor - M³odzie¿ zadba³a te¿ o zewnêtrzny wy-

gl¹d szko³y. Zrobili klomby, posadzili ró¿e. Teraz
wszyscy zajêci s¹ budow¹ boiska.

E. Klimczyk udzieli³ równie¿ wywiadu uczenni-
com LO w Sulejowie w roku 2003 (gSulej nr19)

Podsumowanie tych wspomnieñ niech stanowi
gar�æ wypowiedzi uczestników pogrzebu. Tak mó-
wili byli uczniowie o swoim profesorze:

By³ wymagaj¹cy, siej¹cy postrach - na klasów-

kach nie pozwala³ �ci¹gaæ (sta³ na krze�le, aby obj¹æ
ca³¹ klasê wzrokiem!), bali�my siê go, ale� w sytu-
acjach podbramkowych pomaga³. Mo¿na by³o na nie-
go liczyæ. Czuli�my respekt, ale Go lubili�my. Wie-
dzia³, kto z nas pali³ papierosy, kto wypi³ wino� Krzy-
cza³ czasem, postraszy³, ale krzywdy nie wyrz¹dzi³.
Nasz profesor Edward Klimczyk naprawdê robi³ to
DLA NASZEGO DOBRA. I  takim Go zapamiêtali..

Dziêkujemy Rodzinie za udostêpnienie materia-
³ów archiwalnych i zdjêæ.

Opracowa³a Tesa

�Kwiatki, bratki i stokrotki...�
Konkurs pod takim w³a�nie tytu³em zosta³ rozstrzy-

gniêty 26 wrze�nia, a na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej
odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród laureatom. Komi-
sja pod przewodnictwem Wandy Ro¿nowskiej wy³oni³a
zwyciêzców w ró¿nych kategoriach. Nagrodzono:

Z Sulejowa: Wies³awê Ciupê (balkon), Beatê
Wawrzyñczak (klomb), Wandê Ruciñsk¹, Agnieszkê
Stêpieñ (skalniak), Ewê i Grzegorza Go³êbiowskich
(oczko wodne) i Ró¿ê Wojtasik (przedogródek).

Szko³ê Podstawow¹ w £êcznie i Przedszkole Sa-

morz¹dowe w Poniatowie (teren przyszkolny),
Mari¹ Brylsk¹ i Krystynê Olszewsk¹ Piotrowa

(ogród), Barbarê Musia³ek z Poniatowa, Annê Chamer-
sk¹ (skalniak), Mariolê Oleksiewicz, Teresê Brylsk¹ z Do-
rotowa i Cecyliê Witek z Witów Kol. (gospodarstwo
wiejskie), Danutê Baran z W³odzimierzowa (oczko wod-
ne), Andrzeja Kaczmarskiegoz  K³udzic (ogród).

Nagrodami w konkursie by³y meble ogrodowe, ro-
�liny ogrodowe oraz ciekawe albumy o tematyce ro�lin-
nej. Nagrody wrêczy³ Burmistrz  Stanis³aw Bary³a.

Opracowa³a Tesa
szczegó³owe informacje -  www.sulejow.pl
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SP nr 1
      w  Sulejowie

Dzieñ Patrona
Dnia 16 pa�dziernika 2007r. SP im. Jana Paw³a II

w Witowie obchodzi³a I Rocznicê Nadania jej imienia.
Uroczysto�ci rozpoczê³y siê msz¹ �w., a nastêpnie przed
budynkiem szko³y wsadzono D¹b Papieski przywiezio-
ny z Wadowic. Sadzonka posiada stosowny certyfikat
z numerem 428.

Papieski D¹b zasadzili: Burmistrz Miasta i Gminy
Sulejów Stanis³aw Bary³a, Wizytator Irena Wachecka,
Dyrektor BOJO Jan Andrzejczyk, poprzednia Dyrektor
Szko³y Janina Ruszkiewicz, obecna Dyrektor Szko³y
Hanna Kopeæ, przewodnicz¹cy Rady Rodziców Zbi-
gniew Sikora, przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniow-
skiego Izabela Adamek i le�niczy Stanis³aw Marciniak.
Po�wiêcili go ks. Dziekan Zygmunt Czy¿, ks. Proboszcz
Franciszek Dowleszewicz oraz ks. Wikariusz Maciej Pi-
skorski. Na pami¹tkê tego wydarzenia spo³eczno�æ
szkolna ufundowa³a tablicê, któr¹ ods³oni³a Starszy Wi-
zytator Urszula Miko³ajczyk.

Uroczysto�ci zakoñczy³y siê czê�ci¹ artystyczn¹,
w trakcie której odby³o siê �lubowanie pierwszoklasi-
stów. Podczas akademii uczniowie z³o¿yli ¿yczenia
wszystkim osobom zwi¹zanym z o�wiat¹. Do ¿yczeñ
do³¹czyli siê: pani Wizytator Irena Wachecka, Prezes
ZNP Ewa Zió³kowska oraz Burmistrz Stanis³aw Bary-
³a, który jednocze�nie wrêczy³ dyrektorom szkó³ z Gmi-
ny Sulejów nagrody. Jego natomiast ZNP odznaczy³
za wspieranie o�wiaty na terenie Gminy Sulejów.

I rocznicê nadania szkole  imienia  uczczono niezwy-
kle uroczy�cie. Pami¹tk¹ po tym wydarzeniu pozosta³ D¹b
Papieski jako symbol wielko�ci, si³y, d³ugowieczno�ci
oraz jako ¿ywy pomnik czasów, gdy ¿y³ Papie¿ - Polak.

Agnieszka Ró¿ycka

D¹b Pamiêci
W dniu 22 pa�dziernika 2007 r. w SP nr 1 im. Jana

Paw³a II w Sulejowie odby³a siê, z udzia³em przedsta-
wicieli w³adz, uczniów i pracowników, duchowieñstwa
oraz spo³eczno�ci lokalnej, uroczysto�æ upamiêtniaj¹-
ca 29 rocznicê inauguracji pontyfikatu Papie¿a Polaka.

Uroczysto�æ rozpoczêto msza �w., po której nast¹-
pi³a czê�æ artystyczna w wykonaniu uczniów, przygo-
towana pod kierunkiem nauczycieli: Bo¿eny Pawlik,
Mariusza Magiery i Marcina P¹czyñskiego.

Nastêpnie zaproszeni go�cie posadzili przywiezio-
ny z Wadowic D¹b Pamiêci Jana Paw³a II.

Witaj¹c przyby³ych Dyrektor szko³y Danuta Gielec
nawi¹za³a do naszej tradycji historycznej, w której d¹b
to symbol si³y, mocy i piêkna. Nasz d¹b stanie siê �wiad-
kiem dziejów nam wspó³czesnych i pó�niejszych.

Aktu posadzenia dokonali: wikariusz biskupi ds. ka-
techizacji ks. inf. Józef Fija³kowski,  Wizytator Kurato-
rium w Piotrkowie Tryb. Irena Wachecka, Burmistrz Su-
lejowa  Stanis³aw Bary³a, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej  Jerzy Balcerzak, przedstawiciel by³ych dy-
rektorów szko³y  Krzysztof Moryñ, obecny Dyrektor
Danuta Gielec, przedstawiciel Parlamentu Uczniowskie-
go - prezydent Mateusz Nawrocki, przewodnicz¹ca
Rady Rodziców  Alina Rajska. Akt posadzenia  dokoñ-
czyli lekarze i opiekunowie dêbu  pañstwo Lisiakowie
(ogrodnicy).

Uczestnicy uroczysto�ci g³êboko wierz¹, ¿e posa-
dzone drzewo oprze siê wandalizmowi i do¿yje kolej-
nego tysi¹clecia, �wiadcz¹c, ¿e troska Jana Paw³a II o za-
chowanie dla przysz³ych pokoleñ naszej ojczystej przy-
rody nie pozosta³a bez odpowiedzi.

Bo¿ena Pawlik

SP
      w  Witowie
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ARSENA£
Kolejnym obiektem jaki jest poddany rekonstruk-

cji i konserwacji na Podklasztorzu jest wie¿a zwana
"opack¹" i przylegaj¹cy do niej budynek: "arsena³" (od
red.: nazwa zosta³a prawdopodobnie nadana w XIXw,
a obecne badania nie daj¹ ¿adnych podstaw do okre-
�lenia pierwotnej funkcji obiektu, jedynie wiek budyn-
ku i usytuowanie ko³o baszty ka¿e domniemywaæ, i¿
pe³ni³ jakie� funkcje obronno-gospodarcze).

Wobec czêstych wojen i najazdów opat, czyli prze-
³o¿ony zakonu, by³ zmuszony
utrzymywaæ zbrojna dru¿ynê, któ-
ra broni³a klasztoru i znajduj¹cych
siê w nim mnichów, ale te¿ i chro-
ni³a okoliczn¹ ludno�æ, a nawet
wspomaga³a wojska królewskie. Niestety nie zawsze
zdo³ano skutecznie odeprzeæ napastników, a klasztor wie-
lokrotnie by³ palony i pl¹drowany, za� bogobojni mnisi
mordowani w okrutny sposób. Szczególnie najazdy Ta-
tarów by³y tragiczne. Zakonnicy zgonie ze sw¹ regu³a
(Ora et labora) módl siê i pracuj, z mozo³em odbudowy-
wali klasztor. Z pocz¹tkiem XIX wieku, kiedy to cyster-
ski opu�cili klasztor, budynki klasztorne,  a w tym i arse-
na³, chyli³y siê ku upadkowi. We wspomnianym "arse-
nale" jeszcze w II po³owie XX wieku mie�ci³o siê kilka
oddzia³ów szko³y podstawowej.

Od wielu ju¿ lat trwaj¹ remonty zabudowañ klasz-
tornych. Po �wi¹tyni nadszed³ czas na �arsena³�. Wyre-
montowano dach (2004r.), a koszt tych prac wyniós³ 120
tysiêcy z³otych. Po³owê pokryli cystersi, a drug¹ po³owê
sfinansowa³o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Na remont "arsena³u" Ministerstwo zadekla-
rowa³o 250 tys. z³. Do kwoty tej nale¿y doliczyæ 59 tys.

jako �rodki w³asne, które musz¹ wy³o¿yæ cystersi. Kwo-
ty to ogromne. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to jedna czwar-
ta sum przewidzianych kosztorysem. Liczymy na dalsz¹
opiekê i hojno�æ w³adz pañstwowych oraz szczodrobli-
wo�æ sponsorów. Liczy siê ka¿da z³otówka! Dba³o�æ o tak
cenny zabytek to przecie¿ nasz obywatelski i patriotycz-
ny obowi¹zek. To dziedzictwo, które musimy przekazaæ
nastêpnym po nas pokoleniom.

Warto zarysowaæ nasze zamierzenia co do przy-
sz³ego wykorzystania odremontowanego budynku.

Znajdzie w nim sw¹ lokalizacjê Mu-
zeum Sakralno-Regionalne, miesz-
cz¹ce siê dotychczas w kapitularzu
przy ko�ciele. Tu te¿ znajdzie sw¹
siedzibê Bractwo Rycerskie.

Jak powszechnie wiadomo Pod-
klasztorze jest te¿ jednym z wa¿niejszych  punktów na Szlaku
Romañskim. Arsena³ stanie siê miejscem przybli¿ania zwie-
dzaj¹cym historii, tu zamierza siê organizowaæ wystawy ple-
nerowe, konkursy malarskie dla szkó³ i studentów wy¿szych
uczelni artystycznych. Ciekaw¹ inicjatyw¹ jest dzia³alno�æ
stowarzyszenia pod nazw¹ Kalejdoskop Europejski. Jego
celem jest poznawanie i popularyzowanie kultur na p³asz-
czy�nie wielkiego dziedzictwa jakie pozostawili cystersi na
ziemiach Polski, Wêgier i Niemiec. Agendy stowarzysze-
nia dzia³aj¹ aktualnie w Budapeszcie i Berlinie. Do³¹czy do
nich Sulejów ze swym Podklasztorzem. Odremontowana
Wie¿a Opacka s³u¿yæ bêdzie jako punkt widokowy.

Zamierzenia jak widaæ wcale niema³e. Mam nadziejê, ¿e
wspólnymi si³ami zdo³amy je zrealizowaæ. Bêdzie to nasz trwa-
³y i godny wk³ad w kultywowanie tradycji i promocji naszego
terenu oraz jego obecnych i przysz³ych mieszkañców.

O. Augustyn Wêgrzyn.

U CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓW

Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie

WIADOMO�CIWIADOMO�CIWIADOMO�CIWIADOMO�CIWIADOMO�CI
=Zakoñczono budowê kolejnego, bardzo wa¿-

nego odcinka kanalizacji w Sulejowie na ul. Cmen-
tarnej, który stanowi podstawê do skanalizowania ul.
Przydzia³ki, Parafialnej "Urbanówki", oraz w per-
spektywie równie¿ Wójtostwa. Wykonuje siê przy³¹-
cza do domów na drugim zakoñczonym etapie kanali-
zacji w ul. Dobra woda w Sulejowie.

=Po sezonie letnim zaobserwowano znacz¹cy
wzrost ilo�ci oddawanych przez mieszkañców odpa-
dów zbieranych selektywnie, w dalszym ci¹gu obser-
wuje siê jednak zjawisko podrzucania odpadów komu-
nalnych niesegregowanych oraz pozostawiania ich pod
pojemnikami.

Ci¹gle jeszcze, ale ju¿ niewielka grupa mieszkañ-
ców nie ma umów na wywóz odpadów sta³ych i p³yn-

nych. Obecnie wdra¿any system ewidencji w Urzêdzie
Miejskim pozwoli na weryfikacje i kontrole oraz usank-
cjonowanie konieczno�ci udokumentowania wywozu
odpadów i posiadania potwierdzeñ i umowy. MZK pod-
jê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do zabezpieczenie logistycz-
nego selektywnej zbiórki oraz lepszego, terminowego
opró¿niania pojemników wg grafiku i wg potrzeb, tak,
aby unikaæ przepe³nienia.

Dalszy rozwój selektywnej zbiórki jest bezwzglêd-
nie konieczny ze wzglêdu na obowi¹zkowe uzyskiwa-
nie poziomów odzysku oraz z uwagi na rosn¹cej od 1
stycznia 2007r. op³aty za sk³adowanie o 500%.

=Zaobserwowano skandaliczne i karalne zacho-
wania kilkunastu mieszkañców domów w Sulejowie,
którzy odprowadzaj¹ �cieki wprost do cieków wod-
nych. Wszczête zostan¹ wobec nich dzia³ania karne
poprzez skierowanie postêpowañ do s¹du.

Na obecnym etapie trwa gromadzenie dokumen-
tacji w tym równie¿ fotograficznej.

Ireneusz Czerwiñski
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Zabytki sakralne naszego regionu
-dzi� trzeci ko�ció³ w Sulejowie

Kaplica Ligêzków

Pierwotnym herbem Sulejowa by³ wizerunek trzech
wie¿ ko�cielnych z krzy¿ami na szczytach. Nie-
wiele mieszkañców naszego miasta zapewne wie,

i¿ by³y czasy kiedy to w Sulejowie istnia³y trzy ko�cio³y:
-na lewym brzegu Pilicy, ko�ció³ pod wezwaniem

�w. Floriana, zwany zawsze ko�cio³em farnym,
-ko�ció³ w klasztorze Cystersów, konsekrowany

1234 roku, pod wezwaniem �w. Trójcy.
Przy ul. Podkurnedz, na drodze do ko�cio³a �w. Flo-

riana, by³ ko�ció³ek nosz¹cy tytu³ Niepokalanego Poczê-
cia NMP, �w. Stanis³awa i �w. Jacka (Wielkich Patronów
Ko�cio³a Polskiego) zwany kaplic¹ Ligêzków.

Historiê tego w³a�nie tego ostatniego chcia³bym przy-
bli¿yæ mieszkañcom naszego miasta. Ko�ció³ek zosta³
zbudowany w roku 1644 przez Baltazara (Balcera) Li-
gêzkê i jego ma³¿onkê Jadwigê z Pomyka³ów. Jest to bu-
dowla murowana czê�ciowo z ceg³y a czê�ciowo z ka-
mienia ciosanego. Wymiary wynosz¹ 8,6 m d³ugo�ci, 5,20
szeroko�ci, 7,5 m wysoko�ci. We wnêtrzu znajduje siê
grobowiec fundatorów �wi¹tyni. Jak niesie podanie ustne
ko�ció³ek ten mia³ do�æ du¿y plac, na którym znajdowa³
siê ogród warzywny i owocowy, który siêga³ prawie do
Pilicy. Erekcje tej �wi¹tyni przyj¹³ i potwierdzi³ arcybi-
skup gnie�nieñski prymas Królestwa Polskiego Maciej
£ubieñski dnia 19 wrze�nia 1644 roku (parafia Sulejow-
ska do Kongresu Wiedeñskiego w 1815 roku nale¿a³a do
archidiecezji gnie�nieñskiej).

Fundatorzy, wznosz¹c tê �wi¹tyniê na Chwa³ê Boga,
mieli zarazem na wzglêdzie chêæ opieki nad sierotami,
kalekami oraz niedo³ê¿nymi starcami. I tak równocze�nie
z ko�cio³em wybudowali do�æ okaza³y, murowany dom
o czterech izbach zwany po ³acinie xenodochium, co po
staropolsku oznacza³o szpital.

Jednocze�nie zbudowano dom dla kapelana, opie-
kuna ubogich, zwanego niekiedy proboszczem ubogich.
Budynki te wraz z ko�ció³kiem posiada³y niewielkie
podwórko i kawa³ek ogrodu. Ligêzkowie uposa¿yli ka-
pelana kapita³em pierwotnym 1000 z³. polskich, a na-
stêpnie powiêkszonym do 1475 z³. polskich, zabezpie-
czonym na gruntach, placach i domach mieszczan su-
lejowskich: Toruñczyków, Chybickich, Goczanow-
skich, P¹bowskich, Strójw¹sów przeznaczonym na
coroczne uposa¿enie kapelana ko�cio³a szpitalnego.
Obowi¹zkiem kapelana by³o odprawianie trzech mszy

tygodniowo w ko�ció³ku za fundatorów dobrodziejów.
Po swojej �mierci prawo patronatu nad fundowanym
ko�ció³kiem Ligêzkowie przyznawali w akcie funda-
cyjnym magistratowi miasta Sulejowa. Nie wiemy, gdy¿
nie ma �róde³ pisanych, kto zosta³ pierwszym probosz-
czem ubogich w Sulejowie. Mo¿emy siê tylko domy-
�laæ, ¿e by³ to kto� z cystersów sulejowskich. Pó�niej,
gdy nast¹pi³y burze wojenne i najazdy nieprzyjacielski
prawa do patronatu nie by³y przestrzegane. Opat wraz
z konwentem jako kolator wszystkich ko�cio³ów w swo-
ich maj¹tkach wyznacza³ od czasu do czasu zakonnika
do zarz¹dzania ko�ció³kiem szpitalnym. Taka sytuacja
trwa³a przesz³o sto lat. W tym czasie dom kapelana roz-
sypa³ siê w gruzy, szpital zosta³ zrujnowany a kaplica
zaniedbana i opustosza³a.

Sieroty kalecy i starcy znale�li schronienie w nowym
"szpitalu" (xenodochium) wybudowanym bli¿ej ko�cio³a
farnego przez proboszcza parafii �w. Floriana ks. Mateusza
Drzewoszewskiego w roku 1780 (budynek dawnego Urzêdu
Miasta i Gminy przy ulicy Górnej - przyp. autora)

W roku 1778 Papie¿ Pius VI wyda³ za po�rednic-
twem Nuncjusza Apostolskiego Ferdynando Saluzo bullê
w której powierzy³ ko�ció³ ca³¹ parafie Sulejowsk¹ pod
zarz¹d duszpasterski ksiê¿y cystersów, mianuj¹c Opata
proboszczem w Sulejowie. Czterech cystersów pe³ni³o
kolejno po sobie obowi¹zki duszpasterskie w parafii, jak
i kapelañskie w kaplicy szpitalnej:

1.Ks. Wincenty Hajek od 1780 do 1793
2.Ks. Edmund Kalinowski od 1793 do 1795
3. Ks. Stanis³aw Rogoziñski 1795
4. Ks. Joachim Maj od 1795 do 1808 - ( zatwierdzo-

ny przez rz¹d pruski)
Ksi¹dz Maj by³ fundatorem o³tarza w stylu baro-

kowym dla ko�ció³ka szpitalnego, który to o³tarz zo-
sta³ w roku 1917 powiêkszony, poz³ocony i przenie-
siony do ko�cio³a �w. Floriana{lewy o³tarz w obec-
nym ko�ciele sulejowskim}

Nastêpc¹ tego ostatniego by³ Antoni Szemioth,
który zosta³ nominowany przez arcybiskupa a miesz-
czanie sulejowscy zamknêli przed nim kaplice,
twierdz¹c, i¿ zgodnie z zapisem fundatorów prawo
mianowania "proboszcza ubogich" przys³uguje Ma-
gistratowi Miasta Sulejowa. Objêcie kaplicy przez
ks. Szemiotha nast¹pi³o dopiero po interwencji po-
licji pruskiej. Zrezygnowa³ on z zajmowanego sta-
nowiska w roku 1816. Od tego czasu opisywany
ko�ció³ek znajdowa³ siê pod bezpo�rednim zarz¹-
dem proboszczów parafii �w. Floriana: ks. Toma-
szewskiego (proboszcz rzgowski, administrator
w Sulejowie (1818-1819), ks. Stanis³awa Stefañskie-
go (1819-1833) i ks. Marcina Nowakowskiego
(1833-1859).
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po�wiêcenie
sztandaru

W spisie inwentarza z roku 1824 znajdujemy
wzmiankê, i¿ czystego dochodu maj¹tek kaplicy przy-
nosi³ rocznie z gruntów rolnych 151 z³otych polskich 25
groszy. W roku 1842 na mocy dekretu Rady Admini-
stracyjnej Królestwa Polskiego fundusze szpitalne prze-
sz³y pod zarz¹d Rady G³ównej Opiekuñczej w Warsza-
wie i Rad Opiekuñczych Szczegó³owych. Kapita³ fun-
dacyjny w kwocie 1475 z³otych polskich oraz dochód
z propinacji (sprzeda¿y napojów alkoholowych, mo¿li-
we, i¿ posiadali gorzelnie -przyp. autora) przesz³y na
skarb Królestwa. Grunty szpitalne oddano w dzier¿awê,
a pobierany z nich czynsz jako fundusz szpitalny pozo-
sta³ pod zarz¹dem Rady Szczegó³owej opiekuñczej
w Piotrkowie. Rada Opiekuñcza w 1848 roku zbudo-
wa³a na ruinach pierwotnego xenochodium murowany
budynek o czterech pomieszczeniach, w którym to zna-
le�li schronienie ubodzy i starcy, a¿ do roku 1863, kiedy
to wojska carskie zajê³y budynek na koszary.

W 1870 roku Rada G³ówna Opiekuñcza i Rady
Szczegó³owe zosta³y zast¹pione przez Rady Dobroczyn-
no�ci Publicznej gubernialne i powiatowe, które objê³y
zarz¹d nad wszelkimi zak³adami dobroczynnymi, a bez-
po�redni nadzór nad ich maj¹tkami przekaza³y samo-
rz¹dom gminnym. Od tego czasu Urz¹d Gminy £êczno
(Sulejów straci³ prawa miejskie w 1870 roku i zosta³
w³¹czony do gminy £êczno) wypuszcza³ grunty szpital-
ne, których ogólny obszar wynosi³ 78 mórg 222 prêty,
w dzier¿awê. Roczny dochód od 1913 roku wynosi³ 805
rubli 50 kopiejek, co wraz z procentami z kapita³u za-
oszczêdzonego z lat ubieg³ych, w sumie oko³o 15000
rubli, przeznaczane by³o na utrzymanie ubogich.

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci Ko-
mitet Przytu³kowy, w sk³ad, którego wchodzili:
proboszcz parafii �w. Floriana, lekarz miejski,
dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz bur-
mistrz powierzyli opiekê nad gospodarstwem
rolnym i starcami siostrom Albertynkom.

Niestety sam ko�ció³ek �w. Stanis³awa zosta³ przez
zarz¹dców gminnych zaniedbany i jakby zapomniany.
Dopiero w latach sze�ædziesi¹tych, gdy w³adze wyrzuci³y
naukê religii ze szkó³ i konieczne sta³o siê nauczanie reli-
gii przy parafiach, wyremontowano ko�ció³ek zmieniaj¹c
go na salkê katechetyczn¹.

"Kolejny remont ko�ció³ka (tak nazywaj¹ go miesz-
kañcy) przeprowadzi³ ks. proboszcz Zygmunt Czy¿ w 1986
roku. By³a to do�æ gruntowna odbudowa polegaj¹ca na
wymianie gontu dachowego, drewnianej pod³ogi, malowa-
niu wnêtrza. Budynek zosta³ otynkowany i pokryty tzw.
"barankiem". Po remoncie w kaplicy w sezonie zimowym,
z racji na ma³¹ liczbê wiernych i wiêksz¹ mo¿liwo�æ ogrza-
nia budynku, odprawiane by³y poranne msze �w."

W 1990 roku religia powróci³a do szkó³, tak wiêc
ko�ció³ek straci³ swoj¹ funkcjê salki katechetycznej. O³-
tarz jaki znajdowa³ siê w jego wnêtrzu zosta³ przenie-
siony do nowo wybudowanej kaplicy we wsi Bia³a,
a sam budynek zamkniêty i nie u¿ywany powoli popa-
da³ w ruinê. Sytuacja taka trwa³a a¿ do 2003 roku, kie-
dy to staraniem ks. pro-
boszcza kan. Zygmunta
Czy¿a, kaplica zosta³a
ponownie wyremonto-
wana. Wymienione zo-
sta³y okna, zerwano
drewnian¹ pod³ogê,
przywracaj¹c oryginal-
n¹ kamienn¹. Budynek
zosta³ przeznaczony,
wskutek licznych pró�b

mieszkañ-
ców, na
dom przed-
pogrzebo-
wy. We
w n ê t r z u
k a p l i c y
ustawiony
zosta³ spe-

cjalny katafalk z urz¹dzeniem sch³adzaj¹cym umo¿-
liwiaj¹cy przechowywanie zw³ok. W dniu 23 li-
stopada 2003, w uroczysto�æ Chrystusa Króla
Wszech�wiata, zosta³a po�wiêcona figura o³tarzo-
wa Chrystusa Króla i dokonano uroczystego otwar-
cia nowo wyremontowanego ko�ció³ka.

Mariusz Stobiecki

CHÓR

KAPLICA LIGÊZKÓW

RYSUNEK OKNA
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PUNKT KONSULTACYJNY

�roda godz. 13.00 - 16.00
telefon zaufania:  044  616 26 59

Pi¹tek godz. 19.00

czynniki
uzaleznienia

W artykule Odgrodzeni murem wspomnia³em
o czynnikach, które mog¹ powodowaæ, ¿e m³ody cz³o-
wiek ma "du¿e szanse" w przysz³o�ci uzale¿niæ siê
od alkoholu, a dzi� rozwinê tê tematykê. Czynniki te
s¹ znane, ale nie zdajemy sobie sprawy jakie s¹ nie-
bezpieczne. Mowa  tutaj o czynnikach - biologicz-
nym, psychologicznym i spo³ecznym.

Zacznê od czynnika biologicznego. Uczeni zwi¹-
zani z tematem uzale¿nieñ przez d³ugie lata spierali
siê nad tym, czy alkoholizm jest dziedziczny. Doszli
do wniosku, ¿e nie,  chocia¿ istnie-
je jeden wyj¹tek. Jest to tzw. uszko-
dzony chromosom. Uszkodzenie
spowodowane jest wieloletnim spo-
¿ywaniem alkoholu. Chromosom
ten jest dziedziczony do pi¹tego
pokolenia, a osoba, która go dzie-
dziczy jest bardziej podatna na uza-
le¿nienie siê od alkoholu. Mo¿na
na ten temat napisaæ d³ug¹ pracê,
ale chcia³bym wiêcej miejsca po�wiêciæ dwóm pozo-
sta³ym czynnikom.

Drugim czynnikiem jest czynnik psychologicz-
ny. Zastanówmy siê czy w naszym ¿yciu nie by³o sy-
tuacji, która wymaga³aby spo¿ycia alkoholu z takich
powodów jak nie�mia³o�æ, stres, kompleksy itp.

Czynnik psychologiczny bardzo zauwa¿alny jest
w�ród m³odzie¿y, poniewa¿ jest to okres kiedy m³ody
cz³owiek chce byæ zauwa¿any, miewa kompleksy, chce
byæ "wa¿niejszy" w swoim �rodowisku, chce impono-
waæ innym. M³odzie¿ ma wra¿enie, ¿e w takich sytu-
acjach bardzo pomocny jest alkohol i narkotyki. Jest to
oczywi�cie tylko z³udzenie i szybko mija, dlatego po-
wiela za¿ywanie �rodków zmieniaj¹cych �wiadomo�æ.
Takie zjawisko nie zauwa¿one prowadzi oczywi�cie do
na³ogu. M³ody cz³owiek uzale¿nia siê szybciej, a jego
rozwój intelektualny, emocjonalny i uczuciowy zostaje
zatrzymany w momencie przekroczenia tego niewidzial-
nego progu. Takim osobom tudno pó�niej byæ mê¿em
czy ojcem, poniewa¿ ich rozwój zosta³ zatrzymany na
etapie nastoletniego ch³opca. Oczywi�cie kobiety nie sta-
nowi¹ tutaj ¿adnego wyj¹tku.

Trzecim czynnikiem jest czynnik spo³eczny. Kiedy
cz³owiek siê rodzi - pijemy, chrzciny - pijemy, komunia -
pijemy, �lub - pijemy, kiedy umiera te¿ pijemy, tylko ju¿ bez
niego. Dodaj¹c do tego jeszcze urodziny, imieniny i wszyst-

kie �wiêta nasuwa siê prosty wniosek, ¿e cz³owiekowi przez
ca³e jego ¿ycie towarzyszy alkohol. Najbardziej podatna na
t¹ �tradycjê� jest oczywi�cie m³odzie¿ i dzieci, które obser-
wuj¹, a pó�niej na�laduj¹ takie zachowania  i przekazuj¹ je
swoim dzieciom itd. Chcia³bym tutaj zwróciæ uwagê na bar-
dzo specyficzne zjawisko, do którego my doro�li przyczy-
niamy siê nie�wiadomie. Nasze dziecko obchodzi trzecie,
pi¹te, dziesi¹te urodziny a my za ka¿dym razem kupujemy
i stawiamy na jego stole urodzinowym szampana bezalko-
holowego. Co w tym z³ego? -  kto� w tym momencie zapyta.
Otó¿ nie zdajemy sobie sprawy, ¿e czym� takim wykszta³-
camy w dziecku pewien model picia. Ono wie ju¿, ¿e ka¿dej
takiej okazji powinna towarzyszyæ butelka. Pocz¹tkowo jest
to napój bezalkoholowy, ale z czasem zawarto�æ butelki siê
zmieni i niekoniecznie po osiemnastym roku ¿ycia. Mówi-
my wtedy - gówniarz 15 lat i siê �ochla³�. Obwiniamy dzie-
ci, a sami ich tego uczymy!

Te czynniki towarzysz¹ nam
od zawsze i trudno jest z nimi
walczyæ nie mówi¹c o  wyelimi-
nowaniu z naszego ¿ycia. Mo¿e-
my jednak zrobiæ wiele, aby za-
pobiec ich skutkom.

Zainteresowanych zapraszam
do kontaktu telefonicznego w ka¿-
d¹ �rodê. Rozmowa oczywi�cie
ma charakter  anonimowy.

Marcin  AA

OSP - OSP - OSP - OSP - OSP - JUBILEUSZ W KA£KUJUBILEUSZ W KA£KUJUBILEUSZ W KA£KUJUBILEUSZ W KA£KUJUBILEUSZ W KA£KU
5 sierpnia Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Ka³ku

�wiêtowa³a 80 - lecie swojego istnienia.
Z tej okazji w intencji jubilatki odprawiona zo-

sta³a msza �wiêta. W programie uroczysto�ci znalaz³y
siê równie¿ ods³oniêcie i po�wiêcenie tablicy pami¹t-
kowej, odczytanie kroniki jednostki, przegl¹d podod-
dzia³ów, wrêczenie odznaczeñ zas³u¿onym stra¿akom,
wpisy do ksiêgi pami¹tkowej.

W�ród zaproszonych na uroczysto�æ go�ci obecni byli
Starosta Piotrkowski - Stanis³aw Cuba³a oraz Wiceprezes
ZOW Z OSP RP w £odzi nadbrygadier w stanie spoczynku
Tadeusz Karcz, którzy podziêkowali dzia³aczom z Ka³ku za
spo³eczne zaanga¿owanie na rzecz swojej miejscowo�ci.

A by³o za co dziêkowaæ, gdy¿ druhowie w ci¹gu
dwóch ostatnich lat przy pomocy Urzêdu Miejskiego
odnowili i rozbudowali budynek stra¿nicy tak, i¿ obec-
nie jest ¿ywym przyk³adem starannej, solidnej pracy
stra¿aków ochotników.

Szczególnie wyró¿nili siê Prezes i Naczelnik jed-
nostki - Grzegorz Dajcz i Stanis³aw Opala, a tak¿e
wielu innych spo³eczników z Ka³ku.

Opracowa³a:
Halina Kowalska
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PASTERZE

czyli KRONIKA imprez zorganizowanych

przez sulejowskie instytucje: Miejski O�rodek Kul-
tury, Miejsk¹ Bibliotekê, �wietlicê �rodowiskow¹,
Gminne Centrum Informacji i Urz¹d Miejski. Orga-
nizatorzy dziêkuj¹ Policji i OSP za dopilnowanie
porz¹dku i bezpieczeñstwa podczas trwania imprez.

23-24 czerwca - NOC �WIÊTOJAÑSKA23-24 czerwca - NOC �WIÊTOJAÑSKA23-24 czerwca - NOC �WIÊTOJAÑSKA23-24 czerwca - NOC �WIÊTOJAÑSKA23-24 czerwca - NOC �WIÊTOJAÑSKA
=Rozegrano mecz pi³ki no¿nej Luci¹¿anka Przy-
g³ów - oldboy'e Skalnik Sulejów o Puchar Burmi-
strza Stanis³awa Bary³y. Puchar trafi³ w rêce Skalni-
ka, a Luci¹¿anka wygra³a siatki do bramek.
=Wybrano naj³adniejsze wianka, i w nagrodê sp³a-
wiono je wodami naszej Pilicy �w sin¹ dal�
=Odby³ siê Bieg Rodzinny. Najszybszym okaza³ siê
Tomasz Sianos, a z pañ - Dagmara Kuleta. Najstar-
szym uczestnikiem biegu by³ p. Rados³aw Wer³os.
14-15 lipca DNI SULEJOWA
=Zorganizowano wystawê o historii miasta i gminy
=Odby³ siê rajd samochodowy i mecz pi³ki no¿nej
pomiêdzy Sfer¹ Bud¿etow¹ a Prywatn¹ (0:1).
=Rozegrano Turniej bryd¿a sportowego. Zwyciê-
¿yli (z równ¹ ilo�ci¹ punktów): Teresa i Zbigniew
Sarlej oraz Marek Miga³a i Andrzej Urbañczyk,
=Gwiazd¹ wieczoru by³ IVAN KOMARENKO
=Odby³ siê Turniej Pi³ki Pla¿owej Siatkowej - I miej-
sce Anita Sipa i Karina Pi¹tkowska, a w grupie mê¿-
czyzn Adrian Wójcikowski i £ukasz Twardowski.
=Zorganizowano rajd rowerowy, w którym najlicz-
niej reprezentowana by³a rodzina Nejmanów.
=Wys³uchano koncertu organowego w ko�ciele �w.
Floriana
14 - 15 sierpnia IX Festyn Rodzin-
ny �PODKLASZTORZE 2007�
=Rozpoczêto nabo¿eñstwem wieczor-
nym i Apelem Jasnogórskim w ogrodzie
klasztornym.
=Wyst¹pi³a gwiazda wieczoru zespó³
disco polo - "TOPLES", a nastêpnie ba-
wiono siê na dyskotece z dj "Cebul¹".
=Odby³y siê Uroczysto�ci Wniebo-
wziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny w ko-
�ciele �w. Tomasza
=Chêtnych (60 osób) zaproszono do
Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
=Odby³ siê koncert "KOLORY POL-
SKI" - VIII Wêdrowny Festiwal Filhar-
monii £ódzkiej
=Wyst¹pi³a gwiazda II dnia - zespó³ VERBA

18.10 - II KONKURS FOTOGRAFICZNY
 �Wspomnienie lata - piêkno przyrody�

Ju¿ po raz drugi mogli�my wróciæ do letniej przyrody
dziêki zdjêciom zrobionym przez m³odych mi³o�ników
fotografii. Uczestnicy poprzedniej edycji konkursu zrobi-
li widoczne postêpy w sztuce fotografowania. Na wiêk-
szo�ci prac widaæ by³o, ¿e autor �wiadomie wybiera kadr
z otaczaj¹cej przyrody. Aby zrobiæ ciekawe zdjêcie trze-
ba nie tylko znale�æ obiekt, ale i dobrze go o�wietliæ cze-
kaj¹c na w³a�ciw¹ porê dnia. Zdobywczyni I miejsca po-
kaza³a nam pajêczynê, a zdjêcie posz³a zrobiæ noc¹. Da³o
to bardzo elegancji efekt kolorystyczny: delikatnej sieci
pajêczej rozpiêtej na kilku zielonych ga³¹zkach otoczo-
nych g³êbok¹ czerni¹. Ogólnie prace konkursowe przy-
s³ane w tym roku by³y lepsze ni¿ w zesz³ym, zatem przed
jury stanê³o trudne zadanie wytypowania zwyciêzców. Na
szczê�cie organizatorzy przewidzieli drobne nagrody dla
wszystkich uczestników, aby podkre�liæ warto�æ ich dzie³.

Zg³oszono 103 prace reprezentuj¹ce Szko³y Podsta-
wowe z Sulejowa (nr 1), Klementynowa, £êczna, Przy-
g³owa, oraz Gimnazjum z Przyg³owa. A oto laureaci:
I miejsce - Agata Bary³a Gimnazjum w Przyg³owie
II miejsce - Andrzej Kamasiñski SP w Przyg³owie
III miejsce - Julia Piechura Gimn. w Przyg³owie
Wyró¿nienia:  Anna Laszczyk  SP w £êcznie

 i Nina Laszczyk SP w Sulejowie
Nagrody wrêczali: Zastêpca Burmistrza Janusz Du-

dar oraz Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury Miro-
s³aw Jacek Gretka.

Zapraszamy na wystawê pokonkursow¹  w godzinach
10.00 - 12.00, lub po uzgodnieniu tel. z MOKiem.

Organizator serdecznie dziêkuje uczniom i ich opie-
kunom za du¿e zainteresowanie i udzia³ w tym kon-
kursie. Równie¿ serdecznie dziêkuje cz³onkom jury:
Teresie Sarlej i Bo¿enie Zawisza.

Wiadomo�ci z MOKu

LAUREACI KONKURSU FOTOGRAFICZNE-
GO



SULEJ  nr  33, listopad`2007

SULEJ  jest redagowany przez:
Redaktor naczelna � Teresa Sarlej
Zespó³: Zofia Gwarda, Zdzis³aw Papiernik, Katarzyna
Prochoñ, Andrzej Tymiñski, Ewa i Bo¿ena Zawisza
Rysunki  i zdjêcia � Teresa Sarlej
£amanie i druk � RC P-ków, S³owackiego 52, t.7325626

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów.
Zastrzega sobie prawo do tytu³ów i opracowañ tekstów.
Adres do korespondencji � Miejska Biblioteka
w Sulejowie, Rynek 1, 97�330 Sulejów

www.sulejow.pl                e-mail: sulej@op.pl

xPuchar Polski 2007
10 pa�dziernika odby³a siê VI runda rozgrywek

pi³ki no¿nej o Puchar Polski na szczeblu Okrêgu Piotr-
kowskiego. Nasze miasto reprezentowa³a dru¿yna LZS
Sulejów. Awansowali�my do najlepszych 8 zespo³ów
po meczach: I runda - KS Luci¹¿anka Przyg³ów - 5:2,
II runda - KS Polonia Piotrków 3:0, III runda - KS Le-
�nik Sitowa 7:5, IV runda - KS Skalnik Sulejów 2:1,
V runda - KS Lechia II Tomaszów Maz. 2:1.

LZS Sulejów to: Piotr Biernacki,
Jacek Wach, S³awomir Kindrat, Ceza-
ry Pieczyñski, Jaros³aw Rze�nik, Ar-

kadiusz Nowak, Jan Janowski, Adam Nowakowski,
Tomasz Skiba, Jacek Gretka, Rafa³ Balasiñski, Micha³
Kieszkowski, Jan Balasiñski, Jerzy Andryszkiewicz, To-
masz Hernoga, Jerzy Krasoñ, Krzysztof �niady, Mariusz
Malarz, Stanis³aw Rokuszewski, Tomasz Ptoñczyk.

Kierownikiem zespo³u jest Marek Ko³aczkiewicz,
trenerami - Jacek Wach, Jacek �niady.

W VI rundzie LZS Sulejów zmierzy³ siê z IV ligo-
w¹ dru¿yn¹ KS WOY Opoczno przegrywaj¹c 2:7.
Mimo to awans do 8 najlepszych zespo³ów okrêgu
piotrkowskiego to dla nas jeden z najwiêkszych suk-
cesów  w historii.                                     Jacek Wach

Przy Klubie Sportowym Skalnik dzia³a prê¿ny Klub
Kibica licz¹cy oko³o 50 osób. Jest to m³odzie¿ w wieku 12
- 18 lat, ale i starsi. Mecze w Sulejowie, w m³ynku pod
"Lipk¹" gromadz¹ od 20 do 50 osób, a w wyjazdach uczest-
niczy do 30 kibiców. Jeste�my jedynym klubem w klasie
okrêgowej, który ma tak barwnie prezentuj¹cych siê kibi-
ców. Posiadamy 2 flagi piêcio metrowe rozwieszane na
ogrodzeniu, 1 sektorówkê 5x5m, 4 flagi "machajki" na ki-
jach, 2 bêbny, 2 syreny oraz 10 tr¹bek. Do tej pory rozpro-
wadzili�my oko³o 300 szalików klubowych. Na ka¿dym
meczu czy to w Sulejowie czy na wyje�dzie prowadzimy
kulturalny doping ilustrowany efektami �wietlnymi takimi
jak: race, �wiece dymne, fontanny i wulkany. Powoduje
to, ¿e jeste�my pozytywnie postrzegani w okolicy.

Nasza dzia³alno�æ jest mo¿liwa dziêki sponsorom,
którzy wspomagaj¹ Klub Kibica. Jeste�my im za to
wdziêczni i mamy nadziejê, ¿e w dalszym ci¹gu mo¿e-
my na nich liczyæ. Do tych, którym dziêkujemy szcze-
gólnie nale¿¹: Stanis³aw Bary³a, Ireneusz Czerwiñ�ki,
Ewa i Tadeusz Ku�nik, firma p. Twardowskich, firma
"Krispol", Przemys³aw Majchrowski, Adam Masiarek,
forma "Trio-bud", Grzegorz Górny, Henryk Le�niewski,
Grzegorz Go³êbiowski i wielu innych, którzy wspomo-
gli nasz Klub Kibica.           Stanis³aw Ró¿ycki, �NUNEK�

SKALNIKSKALNIKSKALNIKSKALNIKSKALNIK
 - KL - KL - KL - KL - KLUB KIBICAUB KIBICAUB KIBICAUB KIBICAUB KIBICA
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Nasz kwartalnik, który promuje Sulejów dawny
i dzisiejszy, z przyjemno�ci¹ zauwa¿a, ¿e wyrasta nam
coraz ciekawsza konkurencja - strona internetowa
Urzêdu Miasta:      http://www.sulejow.pl

Referat Promocji Kultury, Turystyki, Sportu i In-
formatyki dba o uaktualnianie informacji o naszym
regionie. Mo¿emy te¿ znale�æ tam ca³e teksty doku-
mentów  z prac Rady Miasta opisanych na str. 4 i 5.

Witryna jest modernizowana w trosce o dostoso-
wanie jej do potrzeb mieszkañców, a jednocze�nie
w celu promocji naszych ciekawych okolic �wszem
i wobec�. Dlatego te¿ uruchomiono jej wersjê angiel-
sk¹. Skorzystaæ mo¿na z intermapy, a w najbli¿szym
czasie pojawi¹ siê e-kartki. My�lê, ¿e w czasach czê-
stego podró¿owania naszych rodaków po ca³ej Unii,
z przyjemno�ci¹ mo¿na "rzuciæ okiem" na ekran mo-
nitora (link Aktualno�ci) i z odleg³o�ci wielu tysiêcy
km zobaczyæ co siê dzieje w maleñkim Sulejowie�

Polecamy tê stronkê równie¿ dlatego, ¿e i nasz
SULEJ ma tam swoje miejsce - link: kwartalnik SU-
LEJ po lewej stronie.                                                 redakcja

SULEJÓW W INTERNECIE


