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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego
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W 70 rocznicê powstania Waszego
Towarzystwa

zas³u¿onego dla miasta i ziemi
proszê przyj¹æ wyrazy uznania za

wytrwa³o�æ w dzia³aniu
i gratulacje za wielki dorobek
w popularyzowaniu wiedzy

regionalnej
i upowszechniania kultury.
Wszystkim Jego cz³onkom,

ludziom oddanym sercem utrwalaniu
i wzbogacaniu dziedzictwa we w³asnej �prywatnej ojczy�nie� i regionie

sk³adam s³owa podziêkowania
za pielêgnowanie tradycji, opiekê nad zabytkami, edukacjê kulturaln¹.

Przekazujê najlepsze ¿yczenia, zachowania wiary w sens swojego powo³ania
do dzia³añ w ruchu regionalistycznym na rzecz mieszkañców

Waszej ojczyzny regionalnej.
¯yczê Pañstwu, aby cele, ku którym zmierza Towarzystwo

sta³y siê zamierzeniami wszystkich mieszkañców Waszego miasta,
aby tradycje regionu o¿ywi³y umys³y i serca m³odego pokolenia.

¯yczê dalszej ofiarno�ci w kreowaniu
warto�ci scalaj¹cych przywi¹zanie
do swojego miasta, ziemi i regionu,

w s³u¿bie dla dobra wspólnego.

Warszawa - Teresin, 4 wrze�nia 2008 r.

Mili Moi,
S³owami Przewodnicz¹cego Rady Krajowej RSRRP Anatola Omelaniuka dzielimy siê z wszystkimi,

którzy w ci¹gu minionych 70. lat do³o¿yli swoj¹ �cegie³kê� do naszej ma³ej ojczyzny - Sulejowa.  Za³¹cza-
my je równie¿ jako ¿yczenia na �wiêta Bo¿ego Narodzenia i na Nowy Rok 2009.

Dziêkujemy za wspieranie naszego kwartalnika oraz za dobre s³owo zachêty.
W imieniu Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa

prezes - Teresa Sarlej
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HEJ SOKO£Y

XXXV jubileuszowe £owy z soko³ami Piotr-
ków Trybunalski 2008 odby³y siê w dniach 12 - 16
listopada 2008r. w lasach wokó³ Sulejowa.

Baz¹ imprezy by³ Hotel "Podklasztorze" oraz
Opactwo cystersów w Sulejowie, gdzie odby³a siê
prezentacja Soko³ów. Tradycja £owów z Soko³ami
siêga wczesnego �redniowiecza. Chocia¿ ten spo-
sób polowañ znany by³ S³owianom, ³owiectwo pta-
sze rozpowszechni³o siê w Europie Zachodniej dziê-
ki kontaktom z Arabami, którzy z kolei ow¹ sztuka
przenie�li od ludów irañskich.

Wyprawy krzy¿owe spopularyzowa³y ³owy
z soko³ami i rozszerzy³y zasiêg spo³eczny tej roz-
grywki. Szybko sta³a siê ona modna, a uk³adanie,
czyli przyuczanie do polowañ soko³ów wesz³o do
kanonu rycerskich umiejêtno�ci. W szeregach ry-
cerstwa nie brakowa³o znaw-
ców sokolnictwa. Do pó�nego
�redniowiecza sokó³, tak jak
miecz i w³ócznia by³ symbolem
monarchy. Przesta³ nim byæ,
kiedy polowania z drapie¿nymi
ptakami utraci³o swój elitarny
charakter.

Motyw w³adcy trzymaj¹ce-
go na rêku soko³a wystêpowa³
czêsto na monetach. Znane s¹
tak¿e w³a�nie przedstawienia na
polskich numizmatach z cza-
sów Mieszka II Starego. By³a to
oznaka dostojeñstwa, walecz-
no�ci, a zapewne i dowód my-
�liwskich pasji. Sokó³ symbo-
lizowa³ wiêc króla, wodza i ry-
cerza. Znanym hodowc¹ pta-
ków my�liwskich by³ Zakon

Krzy¿acki. Poniewa¿ za� soko³y by³y darem godnym
w³adców wielcy mistrzowie posy³ali je, wraz z we-
zwaniem o pomoc w walce z Polsk¹ i Litw¹, na dwory
zachodnioeuropejskich monarchów. Nie zapominali
jednak o obdarowaniu tak¿e W³adys³awa Jagie³³y.
W 1401r. wielki mistrz Konrad von Jungingen prze-
s³a³ w podarunku królowi polskiemu swego najlepsze-
go soko³a.

"Wysy³amy jednego soko³a, który w roku poprzed-
nim i wielu minionych w lataniu i chwytaniu czapli
milszy by³ nam od innych soko³ów do zabawiania la-
taniem dworu Waszej £askawo�ci, mamy nadziejê, ¿e
dostarczy on jeszcze wiêcej rado�ci, teraz w ziemi
naszej nie mo¿emy znale�æ lepszego".

Na prze³omie 1408 i 1409r. kolejny wielki mistrz
ofiarowa³ Jagielle osiem soko³ów i jednego bia³ozora.

Sokolnicy Jagie³³y - Polacy, Rusini i Litwini z ra-
cji swoich umiejêtno�ci cieszyli siê bowiem s³aw¹
i szacunkiem w Europie.

Mi³o�ników sokolnictwa nie brakowa³o, choæ wy-
szkolone ptaki by³y drogie, a ich tresura trudna i d³u-
gotrwa³a. Utrzymanie soko³ów by³o bardzo kosztow-
ne. Przed przyst¹pieniem do w³a�ciwej tresury zaszy-
wano ptakom powieki. Dziêki temu zwierzêta sta-
wa³y siê bardziej pos³uszne my�liwemu. Przyzwycza-
ja³ on je do siadania na piê�ci, uczy³ rozró¿niania roz-
maitych tonów gwizdu, który podczas polowañ by³
podstawowym sposobem wydawania poleceñ ptakom
my�liwskim. Gdy zwierzê siê oswoi³o, rozpruwano
mu powiekê i ponownie przyzwyczajano do �wiat³a
i widoku ludzi. Ptaki my�liwskie zabierano na ³owy
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ubrane w specjalne kapturki zas³aniaj¹ce im oczy.
Zdjêcie kaptura by³o dla soko³a sygna³em do ataku.
Troskliwie dbano o ich zdrowie, dobrze karmiono,
a w przypadku choroby leczono. Przy ca³ym swym
znaczeniu ekonomicznym polowania stanowi³y dla
wy¿szych warstw spo³ecznych przede wszystkim
rozrywkê. Dla rzesz rycerstwa by³y te¿ czym� na
kszta³t sportu narodowego. Udzia³ w ³owach,
zw³aszcza na grubego zwierza, by³ nieod³¹cznym
elementem literackiego wizerunku idealnego w³ad-
cy i rycerza. Z grona monarchów polowaæ lubili
Kazimierz Wielki, W³adys³aw Jagie³³o, W³adys³aw
III i Kazimierz Jagieloñczyk.

Czêsto na polowaniach zapada³y istotne decyzje
personalne i polityczne i ta sfera królewskiej aktyw-
no�ci by³a wa¿na dla poddanych, którzy wtedy mieli
³atwiejszy dostêp do monarchów i wiêksz¹ szansê na
zyskanie ich ³aski. Dla przyk³adu Jagie³³o "dworza-
nom", którzy mu na ³owach w czasie zimna lub upa³u
po lasach i kniejach przez dzieñ ca³y, a niekiedy i w no-
cy towarzystwa dotrzymywali, hojnie sypa³ nagrody,
aby ich zachêciæ do cierpliwego trudów znoszenia.

Zdaniem D³ugosza król Jagie³³o, zami³owany
w my�listwie od dzieciñstwa a¿ do zgonu, tak dalece
zajêty ³owami, ¿e wszystkie my�li swoje rad zwraca³
ku tej zabawie, zaniedbuj¹c nawet sprawy publiczne.

Okazy dziczyzny mog³y stanowiæ mile widziany
podarunek. Z w³adców przede wszystkim Jagie³³o
(choæ równie¿ Kazimierz Jagieloñczyk) hojnie posy-
³a³ w darze upolowane przez siebie zwierzêta. Ob-
dziela³ nimi królowe, dostojników ko�cielnych
i �wieckich, cz³onków kapitu³ i zakonów, a nawet
wielkich mistrzów Zakonu Krzy¿ackiego.

Królowie nadawali swym ³owieckim rezyden-
cjom wysoki standard, by móc podczas pobytu w nich
podejmowaæ innych w³adców oraz za³atwiaæ sprawy
pañstwowe. W czasach Jagie³³y role tak¹ pe³ni³ po³o-
¿ony blisko Krakowa dwór w Niepo³omicach.

W innej rezydencji ³owieckiej, w po³o¿onej na
skraju puszczy radomskiej Jedlni, w 1433r. Jagie³³o
potwierdzi³ szlachcie nadane wcze�niej przywileje,
w zamian za gwarancjê wyboru na tron jego starsze-
go syna. W�ród d�wiêku rogów na ³owy wyrusza³y
ca³e orszaki wystrojonych rycerzy otoczonych swo-
imi psiarczykami, sokolnikami i ³owczymi. Im wy-
¿sza by³a pozycja organizatora polowañ tym wiêksze
by³o prawdopodobieñstwo, ¿e poluj¹cym towarzyszy-
³y damy, chêtnie zabawiaj¹ce siê ³owami z soko³ami.
By³y to wielkie, organizowane z rozmachem i du¿ym
nak³adem si³ i �rodków dworskie zabawy, choæ ich
sceneriê stanowi³ nie zamek, lecz las.

Zofia Gwarda
zdjêcia:  Mariusz Gwarda

KAPLICZKI W MUZEUM
W muzeum Opactwa Cystersów w Sulejowie od

sierpnia mo¿na zobaczyæ Ekspozycjê pt.: �Kapliczki przy-
dro¿ne� wystawa Fotografii - Janiny Bieli z Warszawy.

Zdjêcia zosta³y wykonane w czasie wêdrówek po
Mazowszu. Ka¿da z tych �wêdrówek� prezentuje nie-
co odmienne walory, lecz uzupe³niaj¹c siê wzajemnie,
wszystkie uk³adaj¹ siê w ca³o�æ. W ka¿dej mo¿na od-
nale�æ niepospolit¹ ró¿norodno�æ krajoznawczego bo-
gactwa, które napotykamy przy polnych, wiejskich i le-
�nych traktach, drogach i dró¿kach. Ekspozycja ukazu-
je unikalne, przepiêkne zdjêcia kapliczek w krajobra-
zach Polski. Okolice Sandomierza, na Warmii Mazu-
rach, okolice Warki oraz na �wiêtokrzyskiej ziemi.

Kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne to arcydzie³a
sztuki ludowej wpisane w krajobrazy Polski tak har-
monijnie, ¿e prawie ich obecno�ci nie zauwa¿amy
przechodz¹c czêsto bez zadumy i modlitwy. Te ma³e
budowle wyros³y z potrzeb duchowych ludu polskie-
go. S¹ wyrazem tradycji kultury chrze�cijañskiej, tro-
ski o warto�ci moralne i duchowe.

S¹ tak¿e bo¿ymi i ludowymi pomnikami �znaka-
mi pamiêci, �ladami wielkiej historii widzianej z per-
spektywy wioski�.

Mia³y w intencji twórców i fundatorów nie�æ tre-
�ci religijne, a czêsto patriotyczne, symbolizuj¹ce
wa¿ne wydarzenia w dziejach narodu.

Do kulturowej funkcji kapliczek nale¿¹ obrzêdy
i zwyczaje uprawiane przez ludno�æ lub wprowadzane
przez ko�ció³. Odprawianie mod³ów majowych, zbie-
ranie siê przed niedzieln¹ msz¹, �wiêcenie ziela na
Matkê Bosk¹ Zieln¹, �wiêcenie pól, zwyczaje zwi¹-
zane z pogrzebami we wsiach odleg³ych od �wi¹tyni
czy cmentarza oraz �wi¹teczne dekorowanie kwiata-
mi, wieñcami i wst¹¿kami s¹ do dzi� ¿ywymi oby-
czajami w wielu regionach Polski.

Twórcami kapliczek w Polsce byli miejscowi i wê-
drowni rzemie�lnicy i arty�ci, cie�le, stolarze, rze�bia-
rze, kowale. Krzy¿e i kapliczki s¹ w krajobrazie forma-
mi, które doskonale dope³niaj¹ i organizuj¹ przestrzeñ.
S¹ punktami orientacyjnymi w terenie. Te ma³e formy
architektury przypominaj¹ o modlitwie, s¹ estetycznym
wzruszeniem, miejscem zadumy i wypoczynku.

Rozsiane po polskich wsiach, drogach i polach,
lasach te piêkne odnowione i te zapomniane s¹ skar-
bem kultury zas³uguj¹cym na ochronê i wszelkie sta-
ranie o ocalenie ich.

Dziêkujemy Pani Janinie Bieli autorce przepiêk-
nych zdjêæ unikalnych kapliczek za utrwalenie ich
na fotografii i pokazanie ich w naszym muzeum.

Zofia Gwarda
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
Pozyskiwanie funduszy
zewnêtrznych

W roku 2008 Gmina Sulejów aktywnie korzysta-
³a z mo¿liwo�ci aplikowania o dofinansowanie pro-
jektów ze �rodków zewnêtrznych, tj. �rodków pocho-
dz¹cych z funduszy strukturalnych a tak¿e z pro-
gramów rz¹dowych. Poni¿sza lista zawiera projek-
ty, które ju¿ otrzyma³y dofinansowanie, a tak¿e pro-
jekty, które s¹ obecnie na etapie oceny w Instytucjach
Wdra¿aj¹cych.

Gmina Sulejów z³o¿y³a wnioski o:
1. Dofinansowanie ze �rodków Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII "Promocja in-
tegracji spo³ecznej", Dzia³anie 7.3 "Inicjatywy lokal-
ne na rzecz aktywnej integracji" projektu pn. "Mieæ
równe szanse". Projekt otrzyma³ dofinansowanie
w kwocie 48 000,00 z³. Projekt pn. "Mieæ równe
szanse" realizowany by³ przez Miejski O�rodek Po-
mocy Spo³ecznej w Sulejowie i finansowa³ wyjazd
kolonijno-edukacyjny dla 30 dzieci korzystaj¹cych
ze Placówki Wsparcia Dziennego w Sulejowie.

2. Dofinansowanie ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII "Promocja in-
tegracji spo³ecznej", Podzia³anie 7.2.1 "Aktywiza-
cja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wyklu-
czeniem spo³ecznym", projektu pn. "Nowe lepsze
dni". Projekt otrzyma³ dofinansowanie w kwocie 146
130,00 z³. Projekt pn. "Nowe lepsze dni" realizowa-
ny jest przez Urz¹d Miejski w Sulejowie i obejmuje
dzia³ania aktywizuj¹ce zawodowo i spo³ecznie gru-
pê 30 osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
mieszkañców miasta i gminy Sulejów. W ramach
tych dzia³añ przewidziano bezp³atne kursy z obs³ugi
wózków wid³owych oraz jêzyka angielskiego a tak-
¿e zajêcia z doradztwa zawodowego.

3. Dofinansowanie ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wy-
kszta³cenia i kompetencji w regionach", Podzia³a-
nie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji
oraz zmniejszanie ró¿nic w jako�ci us³ug edukacyj-
nych", projektu pn. "Równajmy do lepszych". Pro-
jekt otrzyma³ dofinansowanie w kwocie 363 646,00
z³. Projekt pn. "Równajmy do lepszych" realizowa-
ny bêdzie przez Biuro Obs³ugi Jednostek O�wiato-

wych w Sulejowie i obejmuje dodatkowe zajêcia po-
zalekcyjne, ko³a zainteresowañ oraz wycieczki edu-
kacyjne w czterech szko³ach podstawowych z terenu
gminy Sulejów, tj. w Przyg³owie, Klementynowie,
£ecznie i Uszczynie.

4. Dofinansowanie, ze �rodków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, budowy Boiska Wie-
lofunkcyjnego w Sulejowie na Osiedlu Podklasz-
torze. Projekt otrzyma³ dofinansowanie w kwo-
cie 141 900,00 z³

5. Dofinansowanie i otrzyma³a je z Europejskie-
go Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego "Restruktury-
zacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich" w kwocie 54 079,84 na
na realizacjê projektu pn. "Utworzenie boiska spor-
towego na potrzeby mieszkañców wsi Uszczyn".

6. Dofinansowanie projektu pn. "Termomoder-
nizacja szko³y podstawowej w £êcznie" z rezerwy
celowej bud¿etu pañstwa. Projekt zosta³ zaakcepto-
wany przez Ministra Rozwoju Regionalnego i dofi-
nansowany w kwocie 150 000,00 z³.

7. Dofinansowanie, z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki,  "Wsparcie osób pozostaj¹cych bez za-
trudnienia na regionalnym rynku pracy ", projektu pn.
"Perspektywy". Wniosek otrzyma³ pozytywn¹ ocenê
merytoryczn¹ i wymagan¹ liczbê punktów i zosta³
przekazany do dofinansowania. Niestety ze wzglêdu
na wyczerpanie siê �rodków przeznaczonych na dany
konkurs, projekt nie otrzyma³ dofinansowania. Pro-
jekt "PERSPEKTYWY" polega³ na aktywizacji bez-
robotnych z terenu Gminy Sulejów poprzez sta¿e
i szkolenia w administracji publicznej.

8. Dofinansowanie, ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII "Promocja in-
tegracji spo³ecznej", Dzia³anie 7.3 "Inicjatywy lokalne
na rzecz aktywnej integracji" projektu pn. "Równe
szanse". Projekt obejmuje zatrudnienie pedagogów
i trenerów w Placówce Wsparcia Dziennego w Sule-
jowie, aby prowadzili zajêcia i korepetycje dla pod-
opiecznych placówki. W ramach projektu przewidu-
je siê tak¿e wyjazdy do kina, teatru oraz wycieczkê
kilkudniow¹. Wnioskowana kwota dofinansowania
50 000,00 z³. Projekt pozytywne przeszed³ ocenê for-
maln¹, obecnie jest na etapie oceny merytorycznej.

9. Dofinansowanie ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Opera-
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u Selektywna zbiórka odpadów
PAPIER

wrzucamy: kartony, tekturê, torby papierowe, ksi¹z-
ki, gazety, zeszyty
nie wrzucamy: papieru t³ustego, kalki, folii alumi-
niowych

TWORZYWA SZTUCZNE
wrzucamy: butelki PET, plastikowe opakowania po-
jemniki kubki np. po jogurtach, szamponach, wo-
reczki foliowe, folie, reklamówki
nie wrzucamy: styropianu, opakowañ po farbach,
chemikaliach, oleju, folii budowlanej

uwaga! Inne tworzywa sztuczne (tzw plastiki), któ-
rych nie pozostawiamy ko³o pojemników mo¿na za-
wie�æ do oczyszczalni w Sulejowie, a tam zostan¹ ode-
brane przez pracowników MZK.

SZK£O
wrzucamy: opakowania ze szk³a bezbarwnego/ko-
lorowego, s³oiki, butelki
nie wrzucamy: szk³a okiennego i samochodowego,
luster, porcelany, ¿arówek

W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwo�ci w spra-
wie odpadów i ich wywozu proszê dzwoniæ do MZK,
a tam zostan¹ udzielone wszelkie informacje.

u Informacja o Akcji Zima 2008 / 2009
Miejski Zak³ad Komunalny bêdzie w nadchodz¹cym
sezonie prowadzi³ zimowe utrzymanie dróg gmin-
nych i powiatowych w zakresie od�nie¿ania i posy-
pywania piaskiem.

Do akcji przygotowano 8 jednostek sprzêtu (p³u-
gi i piaskarki) oraz. zgromadzono zapas piasku na
sk³adowisku miejskim.

u Trwa rozwieszanie dekoracji �wi¹tecznych
na terenie Sulejowa oraz w centralnych punktach
miejscowo�ci na terenie gminy .

Urz¹d Miejski przeznaczy³ w latach 2008-2009
�rodki finansowe na zakup nowych ozdób �wi¹tecz-
nych co pozwoli upiêkszyæ nasze ulice na okres �wi¹-
teczny. Miejski Zak³ad Komunalny jest wykonawc¹
ich zawieszenia i uruchomienia.

Zachêcamy mieszkañców do dekoracji w³asnych
domów, ogrodzeñ oraz ogrodów.

Katarzyna Prochoñ

cyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wy-
kszta³cenia i kompetencji w regionach", Dzia³anie 9.5
"Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich", projektu pn. " Cogito". Projekt obejmuje szko-
lenia z obs³ugi komputera oraz dla zainteresowanych
warsztaty z aktywnego poruszania siê po rynku pra-
cy. Zajêcia w ramach projektu bêd¹ realizowane
w Szkole Podstawowej w £êcznie. Wnioskowana
kwota dofinansowania 50 000,00 z³. Projekt pozy-
tywne przeszed³ ocenê formaln¹, obecnie jest na eta-
pie oceny merytorycznej.

10. Dofinansowanie projektu pn. "Budowa sali
gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Przy-
g³owie", ze �rodków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa £ódzkiego. Wnio-
skowana warto�æ dofinansowania - 2 569 923,04 z³
co stanowi 85% warto�ci inwestycji.

11. Dofinansowanie budowy drogi gminnej - ulica
Polna we W³odzimierzowie w ramach "Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
Wnioskowana kwota dofinansowania wynios³a 587
700,00 z³. co stanowi 48% warto�ci inwestycji.

12. Dofinansowanie, w ramach programu Mece-
nat 2009 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, projektu polegaj¹cego na stworzeniu i wdro¿eniu
wspólnego systemu informatycznego oraz stworze-
niu punktów dostêpu do Internetu w filiach miejskiej
biblioteki publicznej w Sulejowie znajduj¹cych siê
na terenie gminy Sulejów. Wnioskowana kwota do-
finansowania - 54 000,00 z³

13. Dofinansowanie projektu "Realizacja progra-
mu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rze-
ki Pilicy na terenie Gminy Sulejów poprzez budowê
kanalizacji sanitarnej i przebudowê oczyszczalni �cie-
ków", ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa £ódzkiego. Wniosko-
wana warto�æ dofinansowania - 24 567 048,50z³ co
stanowi 85% warto�ci inwestycji.

Gmina Sulejów znalaz³a siê w gronie 30 gmin
w województwie ³ódzkim, w których bêdzie realizo-
wany projekt "Partnerstwo Promocja Praca Ekono-
mia spo³eczna w regionie ³ódzkim" finansowany ze
�rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ra-
mach Programu Kapita³ Ludzki.

Przygotowa³:
Krzysztof Podlewski

podinspektor ds. rozwoju
Urz¹d Miejski w Sulejowie

Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie
INFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJE
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Czekam i têskniê

Od pewnego czasu na spotkania z rodzicami
w szkole przesta³a przychodziæ mama Gabrysia. Ojca
ch³opczyka wychowawczyni klasy nie widzia³a ni-
gdy. Gabry� jest uczniem klasy pi¹tej. Uczy³ siê nie-
�le, nie sprawia³ k³opotów wychowawczych. Promo-
cje do nastêpnej klasy otrzymywa³ zawsze bez naj-
mniejszych k³opotów. Nie by³ to wprawdzie jaki� ty-
tan nauki, a i czasem zdarza³y mu siê drobne wpad-
ki, ale nigdy nie by³o to nic szczególnie niepokoj¹-
cego. Ot, normalny, sympatyczny ch³opak. Ciekaw
�wiata, otwarty na innych. Pi³ka i komputer to jego
pasje. Wyró¿nia³ siê umiejêtno�ci¹ recytacji. St¹d
jego udzia³ w akademiach szkolnych, podczas któ-
rych popisywa³ siê piêknymi deklamacjami.

Pani Ewa, polonistka, z niepokojem zauwa¿y³a,
¿e Gabry� wyra�nie opu�ci³ siê w nauce. Oceny by³y
coraz s³absze. Pojawi³y siê nieodrobione prace domo-
we, coraz czê�ciej uczeñ zapomina³ przynie�æ do szko-
³y zeszyty. Przygotowuj¹c ostatni¹ akademiê szkoln¹,
jak zwykle zaproponowa³a Gabrysiowi w niej udzia³.
Ch³opiec odmówi³. No, mo¿e nie tak wprost, ale wy-
migiwa³ siê zmêczeniem, bólem g³owy i gard³a. Na
uroczysto�æ ch³opiec nie przyszed³. Nawet po to aby
popatrzeæ na popisy kolegów i kole¿anek.

Tak¿e inni nauczyciele zauwa¿yli, i¿ Gabry� za-
cz¹³ stroniæ od towarzystwa swych rówie�ników. Jesz-
cze nie tak dawno weso³y, wrêcz rozrabiaka, sta³ siê
milcz¹cy, smutny, jakby mia³ ¿al o co�. Próby wci¹-
gniêcia go w jakie� gry, zabawy, coraz czê�ciej koñ-
czy³y siê niepowodzeniem, a nawet jeszcze bardziej
pogarsza³y sytuacjê. Nie! Nie chcê! Zostawcie mnie
w spokoju! - wykrzykiwa³ ze ³zami w oczach. Z kilku
przedmiotów pojawi³y siê oceny niedostateczne. Ostat-
nio wydarzy³o siê to, co do tej pory nigdy nie mia³o
miejsca. Na du¿ej przerwie Gabry� pobi³ siê z koleg¹
z klasy, a jednocze�nie s¹siadem z bloku.

Wychowawczyni poprosi³a na spotkanie w szkole
rodziców ucznia. Na wezwanie stawi³a siê babcia Ga-
brysia. W trakcie d³u¿szej rozmowy, w której uczestni-
czy³a tak¿e pani psycholog, starsza pani szczerze wy-
jawi³a, w czym le¿y jej zdaniem problem. Ziêæ ju¿ od
ponad dwóch lat przebywa zagranic¹. Do kraju i rodzi-
ny nie przyje¿d¿a. Pocz¹tkowo by³y paczki, przekazy
pieniê¿ne, telefony, ale wkrótce wszystko to siê urwa-
³o. Córka - matka Gabrysia, by³a ju¿ od dawna na bez-
robociu. Pani rozumie, mówi babcia, z mojej renty trud-
no by³o wy¿ywiæ trzy osoby. A przecie¿ szko³a te¿ kosz-
tuje, no chocia¿by zeszyty, podrêczniki.

Zosia, znaczy siê moja córka, postanowi³a te¿ wy-
jechaæ. Normalnie, jak wielu innych, za chlebem. Naj-
sampierw by³a w Niemczech, gdzie� pod granic¹
z Francj¹. Robotê mia³a dobr¹, nie�le nawet p³atn¹.

Przyjecha³a do nas po trzech miesi¹cach. Bo¿e! Jaka
to by³a rado�æ! Gabry� by³ ca³y szczê�liwy. Te kilka
dni nieobecno�ci, co to usprawiedliwi³am w dziennicz-
ku, wynika³y z tego, ¿e wnuk za ¿adne skarby nie chcia³
pój�æ do szko³y, aby tylko byæ z matk¹. Tak jakby j¹
pilnowa³. Tak� niestety nie upilnowa³. Zosia po ty-
godniu znów wyfrunê³a w �wiat daleki. Tym razem do
Irlandii. Tam pozna³a jakiego� faceta. Pisze w listach,
¿e jest zakochana i wreszcie jest jej dobrze. Jest jed-
nak problem, tylko b³agam, niech broñ Bo¿e Gabry�
siê o tym nie dowie, ten facet, te¿ jaki� emigrant, nie
chce s³yszeæ o tym by wnuk do³¹czy³ tam do nich.
Pocz¹tkowo by³y telefony, przynajmniej raz na tydzieñ,
a mo¿e nawet czê�ciej. Od trzech miesiêcy cisza. Tyl-
ko co jaki� czas dostajemy stamt¹d pieni¹dze. Znak,
¿e Zosia ¿yje. Dziêki temu ¿yje siê nam niezgorzej,
i jak sama pani widzi Gabrysiowi niczego nie brakuje.
Tylko, ta roz³¹ka� ch³opak bardzo têskni. A co do tej
bójki, to winien jest Ziutek, no, ten kolega Gabrysia.
Powiedzia³ Gabrysiowi, ¿e jego mama zostawi³a go
na zawsze, i ju¿ nigdy nie wróci!

Ile w Polsce jest dzieci bêd¹cych w takiej, lub
podobnej sytuacji jak Gabry�? Tego nie wie nikt!
Szacunki s¹ bardzo rozbie¿ne i nieprecyzyjne. Sza-
cunki, bo wiarygodnych danych nie ma. Mówi siê,
¿e od 20 tys. do 100 tys. takich przypadków. Dzieci,
których rodzice wyjechali zagranicê i pozostawili je
pod opiek¹ babæ, cioæ, starszego rodzeñstwa, a na-
wet przyjació³ lub znajomych, nazywane s¹ Eurosie-
rotami. W wakacje ogl¹da³em w telewizji program
po�wiêcony temu problemowi. W województwie za-
chodniopomorskim stwierdzono blisko 3 tys. takich
przypadków. Znaczna z nich czê�æ charakteryzuje siê
typowym w takiej sytuacji pogorszeniem wyników
w nauce. Kilkaset tzw. eurosierot sprawia k³opoty wy-
chowawcze w szkole. Kilkunastu z nich wesz³o
w konflikt z prawem, o czym za�wiadczaj¹ dane po-
licyjne. W tym samym programie podano informa-
cjê, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej zbiera in-
formacje w tej sprawie, i dane w skali ogólnopolskiej
maj¹ byæ opublikowane we wrze�niu br.

Skontaktowa³em siê z kilkoma szko³ami i spyta-
³em, czy ktokolwiek (kuratorium, samorz¹d, instytu-
cje charytatywne) poprosi³y o dokonanie rozpozna-
nia. Okazuje siê, ¿e nie!

Sk¹d wiêc ministerstwo we�mie wiarygodne
dane, je�li nie z bezpo�redniego �ród³a. A i same szko-
³y podchodz¹ do tego tematu jak pies do je¿a. Nie-
zbyt lubimy (chcemy) wtr¹caæ siê w czyje� rodzinne
sprawy. Dobrze jak jest dobrze. Jak jest �le, wów-
czas interweniujemy. Post factum, co czêsto ozna-
cza, ¿e zbyt pó�no i z ma³¹ szans¹ na sukces. Nie
widzê, wiêc nie ma problemu. Nie ma? Zapytajcie
o to dzieci nieustannie czekaj¹ce i têskni¹ce.

Andrzej Tymiñski
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 Czy¿by trakt wielu kultur prowadzi³
równie¿ na Podklasztorze? Takie pytanie
powstaje gdy zapoznajemy siê z histori¹
kapliczki na skraju lasu.

KAPLICZKA POD LASEM

Najliczniejsz¹ grupê niechrze�cijañsk¹ w 
dziejach Piotrkowa Trybunalskiego stano-
wili ¯ydzi. W 1679 roku król Jan III So-

bieski wyda³ przywilej zezwalaj¹cy piotrkowskim
¯ydom na poszerzenie swojej dzielnicy (tzw. ̄ ydow-
skie Miasto), wybudowaæ synagogê, mykwê (basen
z bie¿¹c¹ wod¹), szko³ê i urz¹dziæ kirkut (dziedziniec
ko�cielny). Na mocy królewskiego dekretu mogli zor-
ganizowaæ z Piotrkowie kaha³ (¿ydowska organizacja
gminna) i bez przeszkód kultywowaæ swoj¹ tradycjê,
wiarê i legalnie zajmowaæ siê handlem.

¯ydzi piotrkowscy tworzyli �rodowisko zró¿ni-
cowane pod wzglêdem maj¹tkowym i socjalnym. Wy-
kazywali szczególn¹ aktywno�æ w gospodarce, poli-
tyce i ruchu teatralnym. Prym w organizowaniu spek-
takli i koncertów charytatywnych wiod³y rodziny
Hertzów, Landsbergów i Lewkowiczów i Pañskich.
Firma "Adolf Pañski i Spadkobiercy" wydawa³a dru-
ki okoliczno�ciowe, podrêczniki, przewodniki, spra-
wozdania, teksty popularnonaukowe, ekonomiczne,
urzêdowe i prawne oraz czasopisma - w tym polsko-
jêzyczny G³os Trybunalski.

W roku 1864 Towje Fajwel Be³chatowski i Cham
Frenkel uruchomili pierwsz¹ ¿ydowsk¹ drukarniê.
W �lad za nimi powsta³y kolejne, czyni¹c Piotrków ¿y-
dowskim o�rodkiem wydawniczym, znanym daleko
poza granicami naszego pañstwa. Oprócz ksi¹¿ek, wy-
dawali oni czasopisma w jêzyku hebrajskim i w jidysz.

W 1889 roku Tuwim i Waitzman uruchomili hutê
szk³a "Anna", dzi� znana jako "Hortensja". Szczegól-
nie prê¿nie dzia³a³ przedsiêbiorca Markus Braun, w³a-
�ciciel browaru, cegielni i destylatorni. W XIX wieku
¿ydowscy rzemie�lnicy dzia³ali w 34 bran¿ach, spo�ród
43, jakie rozwinê³y siê w ówczesnym Piotrkowie.

Pomimo up³ywu wieków piotrkowscy ¯ydzi za-
chowali swoj¹ odrêbno�æ, odrêbno�æ jednocze�nie co-
raz czê�ciej uczestniczyli w ¿yciu publicznym mia-
sta. Brali udzia³ w zrywach narodowowyzwoleñ-
czych, staj¹c ramiê w ramiê z chrze�cijañskimi oby-
watelami, Piotrkowa, aby zamanifestowaæ swój pa-
triotyzm. W roku 1939 ponad piêædziesiêciotysiêcz-
ny Piotrków zamieszkiwa³o ok. 13 tysiêcy ¯ydów.

Zwi¹zani z miastem, tworzyli jego kulturê i gospo-
darkê. Ale przyszed³ dzieñ pierwszego wrze�nia 1939
roku, w Piotrkowie Niemcy utworzyli pierwsze na
terenie okupowanej Europy getto dla ludno�ci ¿y-
dowskiej. Mieszkañcy getta wywo¿eni byli do obo-
zów pracy, np. nad Luci¹¿¹ i Wolbórk¹ niedaleko
Piotrkowa. I w³a�nie z takiego transportu uciek³ Jan
Pañski, syn
Adolfa. Prze-
szed³ przez Pi-
lice i w lesie
nad obecnym
Zalewem Su-
l e j o w s k i m
ukrywa³ siê od
roku 1939 do
1945.

 Wykopa³
sobie w ziemi
lepiankê, która
by³a jego do-
mem przez ponad 6 lat. Pomocy udziela³a mu Pani
Baliñska, dzi� ju¿ nie¿yj¹ca i pani Marianna Ban-
dos. Jan Pañski ocala³ i na pami¹tkê ocalenia posta-
wi³ figurkê Matki Bo¿ej na skraju lasu przy drodze
do zalewu. Jan Pañski zmar³ w 1999 roku i jego do-
czesne szcz¹tki spoczywaj¹ na cmentarzu ¿ydowskim
w Piotrkowie.

Bogumi³a Strojna
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Pocz¹wszy od 25. numeru, prezentujemy sylwetki ludzi zwi¹zanych z naszym regionem.
Dzi� zas³u¿ony pedagog, która pracowa³a na rzecz lokalnego spo³eczeñstwa.

nasze sylwetki...

Adamina £abuziñska
Adamina £abuziñska - nauczycielka Szko³y Pod-

stawowej w Sulejowie urodzi³a siê 03.12.1901 roku
Ukoñczy³a w latach 20.  Seminarium Nauczycielskie
w Piotrkowie Tryb. Pracê w szkole sulejowskiej roz-
poczê³a najprawdopodobniej od 1948 roku. Na po-
cz¹tku lat 50 -tych zosta³a zastêpc¹ kierownika szko³y,
którym wówczas by³ pan Stanis³aw Janczewski.
Funkcjê tê sprawowa³a prawdopodobnie do roku
1969. Mia³a wówczas w swej opiece pedagogicznej
klasy I - IV.

By³a pedagogiem o du¿ych zaletach moralnych,
wymagaj¹cym przede wszystkim od siebie, ale te¿
od powierzonych jej opiece m³odych nauczycieli.
W kontaktach interpersonalnych - po bli¿szym po-
znaniu - osob¹ ciep³¹ i ¿yczliw¹. Jej ojciec by³ sztu-
katorem (rzemie�lnikiem zajmuj¹cym siê wykony-
waniem m.in. ozdób rze�biarskich ze stiuku lub gip-
su na zaprawie murarskiej). Zarówno ojciec, jak i mat-
ka rozumieli potrzebê kszta³cenia swoich dzieci.

Nigdy nie wysz³a za m¹¿, ¿y³a samotnie. Cz³o-
wiek, z którym wi¹za³a nadzieje na wspólne ¿ycie,
zgin¹³ podczas II wojny �wiatowej. W obozach kon-
centracyjnych zginêli te¿ jej dwaj bracia.

Mieszka³a w domu rodzinnym w Sulejowie przy
ulicy Opoczyñskiej. Po jego sprzedaniu, w jednym
z bloków na osiedlu przy ulicy Koneckiej.

Zmar³a w Sulejowie i tu zosta³a pochowana na
miejscowym cmentarzu parafialnym. Z bliskich ju¿
nikt nie ¿yje, dlatego grobom rodziny £abuziñskich
grozi³a likwidacja. W spontanicznym odruchu serca
oraz nauczycielskiej i uczniowskiej solidarno�ci spra-
w¹ zajêli siê równocze�nie: nauczyciele - emeryci
Szko³y Podstawowej w Sulejowie, dawni uczniowie
(reprezentowani przez pani¹ Barbarê Wolankiewicz),
dyrekcja i nauczyciele Szko³y Podstawowej i Gim-
nazjum w Sulejowie. Za zebrane pieni¹dze op³aco-
no groby, z³o¿ono ofiarê na msze �wiête za wszyst-
kich zmar³ych nauczycieli pracuj¹cych w szkole pod-
stawowej i gimnazjum oraz za pani¹ Adaminê £a-
buziñsk¹ i jej rodzinê.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e kilka lat wstecz, z ini-
cjatywy obecnego dyrektora Gimnazjum w Sulejo-
wie - A.K. Morynia - ówczesnego radnego Rady
Miejskiej w Sulejowie - groby rodziny £abuziñskich
zosta³y odrestaurowane i zabezpieczone przed ruin¹.

Zofia Majdowa

Grono nauczycielskie Szk. Podst. w Sulejowie pocz¹tek lat 60.
Stoj¹ od lewej: Barbara Sikorska, Maria Andrzejczak, Stanis³awa Erhard, Zofia Majdowa, kier. szk.

Stan. Janczewski, Janina Jan-
czewska, Miros³awa Dudkiewicz,
Lucyna Rozwadowska, Zofia
Zdulska, sekretar. Halina Tyma-
nowska, Zofia Kowalczyk, Ka-
zimiera Gliszczyñska, Zofia Sta-
nis³awska, Teresa Czerwiñska,
Irena Barczak.

Siedz¹ od lewej: Adamina £abu-
ziñska, Stanis³awa Gilówna, S³a-
womir Laszczyk, Marian Sikorski,
Czes³aw Gal, Jan Jarosiñski,
Rudolf Haraziñski.

zdjêcie ze zbiorów autorki
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Po¿egnaniePo¿egnaniePo¿egnaniePo¿egnaniePo¿egnanie
 

Mi³a atmosfera, poczêstunek przygotowany z
najwiêksz¹ staranno�ci¹, ¿yczenia, kwiaty,

wspólny �piew, tañce i ¿arty. Tak mo¿na opisaæ spotkanie
w siedzibie emerytów i rencistów czyli �Dzieñ Seniora�.

Pa�dziernik to miesi¹c, w którym corocznie od-
bywa siê takie spotkanie. Zapraszani s¹ cz³onkowie
ko³a, którzy ukoñczyli 70 lat. W tym roku w�ród go-
�ci honorowych znale�li siê: burmistrz Sulejowa, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta, przewodnicz¹cy Zarz¹du
Okrêgu PZERiI w Piotrkowie Tryb. Eugeniusz Kna-
pik i jego zastêpca Lucyna Pingo. Pierwszy raz w tym
spotkaniu uczestniczyli te¿ przedstawiciele naszej
redakcji. I nie byliby�my obiektywni, gdyby nie pa-
d³y tu s³owa uznania i szacunku dla pani Barbary
Wolankiewicz, Izabeli Kabzy, Mariana Masiarka, Ja-
dwigi Trêdy oraz Janiny Tymanowskiej - �cis³ego za-
rz¹du ko³a. To dziêki ich wielkiemu zaanga¿owaniu
oraz zmys³owi organizacyjnemu, wszyscy bawili siê

W pa�dzierniku odesz³a od nas

Zofia Kowalczyk
21 kwietnia 1934 -  24 pa�dziernika 2008

27 pa�dziernika 2008 roku po¿egnali�my
emerytowan¹ nauczycielkê Szko³y Podstawowej
nr 1 w Sulejowie - Zofiê Kowalczyk - cz³owieka
wielkiego serca i ¿yczliwo�ci.

W pracy oddana by³a dzieciom, m³odzie¿y
i sprawom szko³y. Za sw¹ sumienno�æ wielokrot-
nie wyró¿niana i doceniana.

Pozostanie w naszej pamiêci jako ¿arliwy wy-
chowawca wielu  sulejowskich pokoleñ.

W ostatniej drodze oprócz rodziny, bliskich i zna-
jomych towarzyszyli Jej Nauczyciele Emeryci.

Nauczyciele Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Sulejowie oraz Uczniowie i Wychowankowie

doskonale. Ka¿dy móg³ opowiedzieæ ¿art, wykazaæ siê
- jak pan Bogdan Kowalski - umiejêtno�ci¹ gry na gi-
tarze lub jak pani Halina Miga³a, za�piewaæ przepiêk-
nym g³osem Malageniê - a refren zgodnym chórem
�piewa³o ca³e towarzystwo.

Bogate menu przygotowa³y w³asnym nak³adem
pracy cz³onkinie ko³a, panie: Z. Tymanowska, D. Bia³-
kowska, Z. Krasoñ, które równie¿ bardzo sprawnie
i z wielk¹ energi¹ s³u¿y³y pomoc¹ przy wspólnym stole
wszystkim seniorom. Organizatorzy zadbali równie¿
o to, by zaproszeni go�cie po zakoñczeniu zabawy
bezpiecznie dotarli do swoich domów. Przewóz bu-
sem zapewni³ pan A. Franelak.

Burmistrz Stanis³aw Bary³a w darze dla tak prê¿-
nego ko³a przekaza³ profesjonalne nag³o�nienie, ¿y-

cz¹c wszystkim
zgromadzonym
zdrowia, wszel-
kiej pomy�lno-
�ci i niegasn¹cej
pogody ducha na
najbli¿sze 100
lat.

E.B. Zawisza

KO£O EMERYTÓW I RENCISTÓW
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Sulejów 100 lat temu...
Prezentowany ni¿ej tekst otrzymali�my wraz

z redakcyjn¹ poczt¹ od naszego sta³ego czytel-
nika - pana Zbigniewa Ostrowskiego z Warsza-
wy. Jest to ciekawy artyku³ o naszym miastecz-
ku z �Kroniki Rodzinnej� Nr 36 z 1906 roku.
Zachowali�my pisowniê orygina³u.

Sulejów

Ku wschodowi, o dwie mile za Piotrkowem, przy
trakcie, wiod¹cym z tego¿ miasta do Opoczno, po
obu stronach rzeki Pilicy le¿y Sulejów, otoczony la-
sami sosnowymi.

Ludno�ci ta osada ma oko³o piêciu tysiêcy. W tej
liczbie jedno trzecia czê�æ ̄ ydów. W Sulejowie znaj-
duje siê ko�ció³, szko³a, urz¹d gminny, poczta, kasa
oszczêdno�ci, apteka, parê mniejszych resteuracyi,
kilkadziesi¹t sklepów, tartak, parê farbiarni, a o pó³
wiorsty pod klasztorem browar. Z Piotrkowa do Su-
lejowa jest od paru lat przeprowadzona kolej w¹sko-
torowa, która w przysz³o�ci bêdzie dochodziæ do
Opoczna. Sulejów latem dosyæ mi³y przedstawia
widok: prócz ³adnych lasów ma wiele sadów i ogro-
dów, których zieleñ upiêksza zabudowania miejskie.

Podró¿ny, przeje¿d¿aj¹c têdy, z przyjemno�ci¹
spogl¹da na piêkny nowo-wznosz¹cy siê na górze ko-
�ció³ parafialny, na kaplicê pod wezwaniem Naj�w.
M. Panny, a zw³aszcza na stary klasztor, omsza³e jego
mury i malownicze ruiny, spogl¹daj¹ce na �wiat z ma-
jestatyczn¹ powag¹, przypominaj¹c dawn¹ �wietno�æ
Polski, jej potêgê, chwa³ê i dzieje, przez jaki ta miej-
scowo�æ przechodzi³a. Dwa pasma wy¿yn, podobnych
do ³añcucha gór, dodaj¹ wiele uroku ogólnemu krajo-
brazowi tej skromnej, prawie, ¿e zapomnianej osady.
Ziemia to niebardzo urodzajna, lecz pod wzglêdem
kamienia wapiennego jest dosyæ bogata.

Sulejów pó³ wieku temu ma³o komu by³ znany,
ws³awi³ siê dopiero przez kopalnie wapna, uznane-
go za najlepsze w ca³ym Królestwie Polskiem. Pierw-
szym, który odkry³ to bogactwo, by³ S. P. Szymon
Majewski, zamo¿ny i wielkiej zacno�ci obywatel tego
miasta. Dzi� kopalnie ta jest w posiadaniu Feliksa
Majwskiego, syna Szymona, lecz wskutek ogólnego

zastoju przemys³owo-handlowego w kraju, w ostat-
nich czasach du¿o ucierpia³a, przez co i produkcya
jej za rok ubieg³y nieco siê zmniejszy³a. Jest jednak
nadzieja, ¿e z polepszeniem siê interesów krajowych
kopalnia ta w dalszem ci¹gu jak i dot¹d, bêdzie uwa-
¿an¹ za pierwszorzêdn¹ w Królestwie.

Muszê tu z przykro�ci¹ nadmieniæ, i¿ miejscowi
¯ydzie, przewiduj¹c na przysz³o�æ �wietna widoki dla
siebie, zakupuj¹ place w Sulejowie. Zapewne i s³aw-
ne te kopalnie wapna, jak równie¿ i browar przejd¹
z czasem w ich posiadanie, a nawet dowiedzia³em
siê ze �róde³ wiarogodnych, ¿e nast¹pi to w krótkim
czasie, kopalnie te bowiem wystawione s¹ na sprze-
da¿ w bardzo niskiej cenie.

Z rozpoczêciem ruchu kolejki Piotrkowsko-Su-
lejowskiej, spokojna osada znacznie siê o¿ywi³a, tak
pod wzglêdem handlu, jak równie¿ i budowy. Co do
Pilicy, rzeka nie tylko jest sp³awna, ale i orze�wiaj¹-
ce jej wody s¹ doskona³¹ k¹piel¹ dla osób os³abio-
nych i powietrza sielskiego potrzebuj¹cych. Po ostat-
nim rozbiorze Królestwa Polskiego, Pilica by³a rze-
k¹ graniczn¹ miêdzy Prusakami, a Austry¹, do czasu
ustanowienia Ksiêstwa Warszawskiego.

Sulejów posiada³ do roku 1600-go ma³y i skrom-
ny ko�ció³ parafialny, to te¿ parafianie czterdzie�ci
lat z gór¹ nosili siê z my�l¹ wzniesienia obszernej
�wi¹tyni. Wprawdzie ju¿ w roku 1865-ym S. p. ks.
Bis³awski uzyska³ pozwolenie na budowê nowego
ko�cio³a, lecz brak funduszów nie pozwoli³ mu za-
miaru tego urzeczywistnieæ. Dopiero tera�niejszy
proboszcz, ks. Grochowski w roku 1902-ym przy-
st¹pi³ do budowy ko�cio³a, który obecnie jest na ukoñ-
czeniu. Stary ko�ció³, teraz ju¿ rozebrany, wystawio-
ny by³ w roku 1650-m przez ówczesnego probosz-
cza ks. �wiêcickiego, w³asnym jego kosztem. �wi¹-
tynia ta nie posiada³a ¿adnych pomników historycz-
nych, ani te¿ innych dzie³ sztuki z ubieg³ych stuleci.

Tera�niejsz¹ parafiê Sulejewsk¹ stanowi¹: Sule-
jów i Barkowice, wsie: Przyg³ów, Nowa-Wie�, £êcz-
na, Kurnêdz, Bia³a, Bielska-Wola i kolonie: Adeli-
nów, Karolinów i Klementynów. Wiernych w tej pa-
rafii bêdzie do o�miu tysiêcy.

Miasteczko Sulejów siêga pocz¹tkiem swoim
bardzo odleg³ych czasów, wspomnê wiêc niektóre
wa¿niejsze szczegó³y historyczne, zas³uguj¹ce na
wiêksz¹ uwagê.

Ludzie listy pisza...
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Sulejów, o ile wiem z podañ wiarygodnych, by³y
to dobra Ro�cis³awa Skrabka, który umieraj¹c bez-
potomnie, ofiarowa³ je na chwa³ê Bogu. Panuj¹cy
wówczas Kazimierz II-gi Sprawiedliwy, w roku 1176
wybudowa³ o pó³ wiorsty za Sulejowem, w stronie
pó³nocnej, na prawym brzegu Pilicy klasztor dla przy-
by³ych do Polski Cystersów i uposa¿y³ go okolicz-
nymi wsiami. Od tej pory Sulejów nale¿a³ do tych
zakonników, a ci korzystaj¹c z przys³uguj¹cych im
praw, wystawili obszerne gmachy klasztorne, baszty
i mury. Ca³y wiêc klasztor by³ wko³o otoczony mu-
rem warownym, a jedyny wjazd g³ówny od strony
pó³nocnej stanowi³a brama z bogat¹ wie¿yc¹ stylu
gotyckiego.

Klasztor ten, jako znajduj¹cy siê na po³owie
drogi miêdzy Warszaw¹ a Krakowem, s³awnych
miewa³ go�ci. Tu w roku 1410-ym dnia 24-go
czer4wca król Jagie³³o, ci¹gn¹c na Krzy¿aków, za-
trzyma³ siê dla odpoczynku. Po nim odwiedzi³ to
miejsce pami¹tkowe Kazimierz IV-ty Jagielloñczyk
podczas odbywaj¹cych siê sejmów Piotrkowskich.
Bawi³ te¿ dni parê w tych murach Jan Kazimierz
podczas wojny szwedzkiej w roku 1655-ym. Czê-
sto przybywali do opata legaci papiescy i wielu in-
nych dostojnych mê¿ów zaszczyca³o swemi odwie-
dzinami to s³awne, pami¹tkowe, tak drogie sercu
Polaka miejsce historyczne, te niegdy� o¿ywione
mury, bêd¹ce �wiadkami tylu ciekawych zdarzeñ,
a dzi� pozostaj¹ce w g³uchem milczeniu, ponure,
samotne i zrujnowane.

Ciê¿kie przechodzi³ ten klasztor burze np.: w roku
1260-ym przez napad tatarski, gdy ci wraz z Litwina-
mi powtórnie pustoszyli Polskê za panowanie Bole-
s³awa Wstydliwego. Najwiêcej za� ucierpia³ podczas
konfederacji barskiej w latach 1768-1771-ym.

Dzisiaj z gmachów tych pozosta³y tylko szcz¹t-
ki, sprawiaj¹ce przykre wra¿enie, a jednak z przy-
jemno�ci¹ i wzruszeniem ka¿dy zwiedza te ruiny
i klasztor, zawieraj¹cy jeszcze szcz¹tki piêknych ar-
cydzie³ sztuki rze�biarskiej i malarskiej.

Mieczys³aw Dukszta
Nr 36 - 1906 r. Kronika Rodzinna, str. 443

PODZIÊKOWANIE
Redakcja SULEJA serdeczne dziêkuje Pañstwu

El¿biecie i Romanowi Fr¹czkowskim z £odzi za
skierowane do nas s³owa uznania i ofiarowane nam
po raz kolejny artyku³y biurowo - komputerowe nie-
zbêdne do pracy redakcyjnej.

Na d³ugie zimowe wieczory polecamy wspo-
mnienia sulejowianina o wojennym spotkaniu
z Nikit¹ Chruszczowem.

O Chruszczowie i z³otej papiero�nicy

Moja rodzina od wieków para³a siê rolnictwem,
ale od czterech pokoleñ te¿ i przemys³em, za

przyczyn¹ mego pradziadka Wiktora Psarskiego, który
jako oficer Powstania Listopadowego, musia³ emigro-
waæ z zaboru rosyjskiego by unikn¹æ wywózki na Sybir,
a mo¿e i nawet szubienicy. Celem unikniêcia konfiska-
ty, przekaza³ bratu swój maj¹tek Kraszkowice ko³o Wie-
lunia i wyjecha³ do Pary¿a, gdzie w 1838 r ukoñczy³
Wydzia³ Chemii w "Ecole Centrale", zarabiaj¹c na ¿y-
cie gr¹ na skrzypcach w operze. Po której� amnestii po-
zwolono mu wróciæ do kraju i ju¿ jako in¿ynier chemii
wybudowa³ jedne z pierwszych cukrowni w Polsce,
w Borku i Rytwianach. Syn jego W³adys³aw, równie¿
in¿ynier chemik by³ dyrektorem kilku cukrowni, a w II
Rzeczypospolitej - Prezesem Cukrownictwa Polskiego.
Wnukowie pokoñczyli politechniki i te¿ pracowali w cu-
krownictwie, a mój ojciec in¿. mechanik - w nafcie w Bo-
rys³awiu.

Beztroskie dzieciñstwo spêdzi³em z rodzicemi i sio-
str¹ Nink¹ w Borys³awiu, to jest w po³udniowo-wschod-
niej przedwojennej Polsce. Ojciec od 1919 r. zaraz po
ukoñczeniu politechniki lwowskiej i po zawarciu ma³¿eñ-
stwa, podj¹³ pracê w przemy�le naftowym w Borys³awiu
bêd¹c w ostatnich latach przedwojennych, jednym z dy-
rektorów firmy �Ma³opolska�, spó³ka akcyjna francuska.

Wybuch wojny przekre�li³ nadzieje spokojnego i pew-
nego ¿ycia rodzicom tak jak i innym milionom obywateli
naszej Ojczyzny, a i dla mnie skoñczy³y siê radosne wy-
jazdy wakacyjne do Zacisza, Je¿owa, a zw³aszcza do Rze-
gocina, gdzie ca³ymi dniami mog³em swobodnie biegaæ
ze strzelb¹ po polach, lasach i zagajnikach.

Przedwojenny Borys³aw jako stolica zag³êbia nafto-
wego Polski liczy³ oko³o 40 tys. mieszkañców, z czego
przewa¿aj¹cy procent sk³ada³ siê z Rusinów i ¯ydów.
(Przed wojn¹ Ukraiñców nazywano Rusinami, a ich jê-
zyk ruski, w przeciwieñstwie do rosyjskiego). Polacy re-
prezentowali inteligencjê przemys³ow¹ i w³adze miasta.
¯ydzi zdominowali handel i wolne zawody, a proletariat
czyli robotnicy fizyczni, to przewa¿nie Rusini z pobliskich
wsi. Nawet szofer ojca, Stefan Kilikowski by³ z pocho-
dzenia Rusinem, który na 3 lata przed wybuchem wojny
przyj¹³ pe³ne obywatelstwo polskie i chwa³a mu za to, ¿e
nie wypar³ siê go w czasie wojny, mimo ¿e obaj okupanci
znacznie lepiej traktowali Rusinów ni¿ Polaków. Pamiê-
tam jak w 1940 r. wróci³ spuchniêty z g³odu po paromie-
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siêcznym pobycie w wiêzieniu sowieckim.
Gdy wybuch³a wojna mia³em 16 lat i nie bardzo

zdawa³em sobie sprawy z nieszczê�cia, które spad³o
na nasz kraj, zw³aszcza, ¿e pierwsze dni wojny 1939 r.
w pd-wsch. Polsce by³y spokojne. Dopiero k. 12 wrze-
�nia, gdy wojska niemieckie przekroczy³y rzekê San,
ojciec z innymi dyrektorami przemys³u naftowego
postanowi³ wyjechaæ z rodzin¹ do Bitkowa, miejsco-
wo�ci po³o¿onej w pobli¿u granicy wêgierskiej.

Z Borys³awia do Bitkowa nie by³o daleko, oko³o
100 km, ale przez góry i bardzo z³ymi drogami, tak ¿e
naszym mercedesem jechali�my prawie ca³y dzieñ.
Jechali�my we troje to znaczy Ojciec, Ninka i ja, bo
matka o�wiadczy³a, ¿e z domu siê nie ruszy. Mieli�my
8 waliz zapakowanych rzeczy, bo nie wiadomo czy
i kiedy wrócimy do domu. Szofera naszego nie by³o,
bo zosta³ wcze�niej zmobilizowany.

W Bitkowie spotkali�my siê z innymi luminarza-
mi naftowymi i ich rodzinami, którzy, tak jak i my
nie mieli problemu z paliwem (zag³êbie naftowe)
i woleli byæ bli¿ej granicy wêgierskiej czy rumuñskiej.

Z tych co pamiêtam, to byli; dyr. W³odzimierz Woj-
ciechowski z ¿on¹ i jej synem, a moim koleg¹ z gim-
nazjum Andrzejem Niesio³owskim, pó�niejszym zna-
nym alpinist¹, bior¹cym udzia³ w wyprawach w Hi-
malaje, in¿. Kottek z ¿on¹, in¿. Teodorowicz z ¿on¹
i córkami, dyr. £odziñski z rodzin¹ i inni, których na-
zwisk nie pamiêtam - razem kilkana�cie samochodów.

Bitków zosta³ wybrany na to spotkanie, gdy¿ tam
mieli swoje szyby naftowe, warsztaty naprawcze, re-
zydencje, a przede wszystkim paliwo do samochodów.

Na drugi dzieñ ojciec wyjecha³ z dyr.Wojciechow-
skim spowrotem do Borys³awia, z pieniêdzmi na wyp³a-
tê dla robotników, samochodem sportowym marki Stuz,
bo front siê zatrzyma³ i Borys³aw by³ jeszcze wolny.

Na trzeci dzieñ wróci³ dyr. Wojciechowski bez ojca,
ale za to z matk¹. Ojciec zosta³ w Borys³awiu chc¹c
zabezpieczyæ szyby i rafinerie przed sabotarzem. Nie
wysz³o mu to na dobre, bo zaraz po odje�dzie dyr.
Wojciechowskiego, Niemcy wkroczyli do Borys³awia
i ojciec zosta³ uwiêziony jako zak³adnik wraz z prezy-
dentem miasta, proboszczem i innymi w³adzami.

Szczê�liwie ¿adnemu ¿o³nierzowi niemieckiemu
krzywda siê nie sta³a i po paru dniach, gdy Niemcy odda-
wali Sowietom Borys³aw, zak³adnicy zostali zwolnieni.

Ale tymczasem my w Bitkowie, czekaj¹c na ojca,
doczekali�my siê wkroczenia wojsk sowieckich
w dniu 17 wrze�nia i odciêcia nas od granic z Wê-
grami i Rumuni¹. W Bitkowie by³ nadal spokój i ani
Niemcy ani Buscy siê nie pokazywali.

Po koniec wrze�nia wszyscy uciekinierzy borys³aw-
scy postanowili wracaæ do Borys³awia. Utworzy³a siê

kolumna samochodów, która wyruszy³a w drogê powrot-
n¹. Droga wiod³a przez miasto powiatowe Stryj, gdzie
wjechali�my w kolumnê wojsk radzieckich. Zatrzyma-
no nas, legitymowano z rozkazem oddania posiadnej
broni. Matkê i siostrê z innymi paniami oddzielili i ja
zosta³em sam z samochodem i o�mioma walizami.

W jednej z nich znajdowa³ siê dryling, ukochan¹ broñ
my�liwska ojca, specjalnie dla niego zrobiona przez, za-
k³ady Kruppa. Nie odda³em drylinga. Niestety podczas
pobie¿nej rewizji go znale�li. Awantura wybuch³a strasz-
na. Zlecieli siê oficerowie radzieccy, ur¹gaj¹c mi okrop-
nie i wszystkim innym polakom, krzycz¹c, ¿e gdybym
nie by³ taki m³ody, to by mnie rozstrzelali.

Wszystkich nas Polaków zamknêli w pobliskiej
szkole, obiecuj¹c, ¿e na drugi dzieñ, od rana, zacznie
siê �cis³a rewizja, bo ukrywany broñ. Panowie, kole-
dzy ojca równie¿ mi naur¹gali, ¿e przeze mnie zosta-
li�my wszyscy zatrzymani i nie wiadomo co bêdzie.

Spali�my na pod³odze w szkole. Czy wszyscy
spali? Nie wiem. Mnie prze�ladowa³a my�l, ¿e w wa-
lizkach mam .jeszcze kilka paczek naboi do nieszczê-
snego drylinga, a wcze�niej usprawiedliwia³em siê,
¿e dryling jest nieu¿yteczna bo nie ma naboi.

Wsta³em wiêc w nocy, wyszuka³em w walizce
naboje i wsadzi³em je do pieca. Nic innego wymy-
�liæ nie mog³em. Za drzwiami sta³ wartownik pilnu-
j¹cy nas. W piecu by³o trochê popio³u, gazet i niedo-
pa³ków, zagrzeba³em te naboje w tych �mieciach.
Mam nadziej, ¿e Pan Bóg mia³ w opiece tego, który
potem po raz pierwszy rozpala³ ogieñ w tym piecu.

Na drugi dzieñ od rana rozpoczê³a siê rewizja po-
legaj¹ca na tym, ¿e z ka¿dej walizki wytrz¹sano
wszystkie rzeczy na pod³ogê i grzebano w nich. Pie-
ni¹dze polskie i zagraniczne waluty spisywano i kon-
fiskowano. Rewizja trwa³a ca³y dzieñ, a gdy przysz³a
na mnie kolej i gdy wtaszczy³em siê do sali z o�mio-
ma walizami, wzbudzi³em podziw ilo�ci¹ rzeczy.

Sama rewizja przebieg³a bez bólu, ale gdy z jed-
nej z walizek wylecia³a z³ota papiero�nica ojca, to
¿o³nierz sowiecki obejrza³ j¹ i schowa³ do kieszeni.

Po skoñczenia rewizji, ju¿ wieczorem, zebrano nas
wszystkich w jednej sali i z przemówieniem wyst¹pi³ oficer
polityczny w randze majora Nikita Chruszczow, ³adnie siê
nam przedstawi³. Wtedy nie zwróci³em uwagi na nazwi-
sko, ale w parê lat pó�niej, gdy zosta³ pierwszym sekreta-
rzem K.C. ZSRR, dyrektor Wojciechowski przypomnia³
mi, ¿e to w³a�nie on by³ tym majorem, z którym spotkali-
�my siê w Stryju. na pocz¹tku wojny, a mia³ te¿ pokwitowa-
nie z podpisem Chruszczowa za zarekwirowanie sporto-
wego samochodu marki stuz. Ja ¿adnego pokwitowania za
piêknego.6-cio cylindrowego mercedesa nie dosta³em.

Ale wracaj¹c do sprawy, to major Nikita Chrusz-
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po�wiêcenie sztandaru

czow w przemówieniu do nas, zwróci³ uwagê, ¿e je-
ste�my panami, bur¿ujami, krwiopijcami, a niektó-
rym to �ni siê kontrrewolucja i ukrywaj¹ broñ, by
pó�niej z ni¹ wyst¹piæ przeciw w³adzy ludowej.

To ostatnie zdanie by³o skierowane specjalne do mnie,
ale ze wzglêdu na mój m³ody wiek, w³adza radziecka jest
wspania³omy�lna i darowuje mi t¹ straszn¹ zbrodniê.

Mówi³ po rusku (czyli po ukraiñsku), który to jê-
zyk by³ dla nas wszystkich zrozumia³y, jako ¿e mie-
li�my z tym jêzykiem do czynienia na codzieñ.

Na zakoñczenie swej wypowiedzi poinformowa³, ¿e
konfiskuj¹ nam samochody i waluty zagraniczne, bo tych
rzeczy w Zwi¹zku Radzieckim posiadaæ prywatnym oso-
bom nie wolno, ale bi¿uteriê i innych wyrobów jubiler-
skich - jako prywatnej w³asno�ci - nam nie zabrano.

Czy kto� ma jakie� pytanie?
Mnie nurtowa³a ca³y czas sprawa papiero�nicy, wiêc

podnoszê dwa palce do góry (jak w szkole). S³yszê szep-
ty kolegów ojca - W³adek uspokój siê, schowaj rêkê.

Ale ju¿ by³o za pó�no, moj¹ wyci¹gniêt¹ rêkê doj-
rza³ major i zapyta³ gro�nym g³osem - A ty czego
jeszcze chcesz?

Wiêc wsta³em i powiedzia³em, ¿e w czasie rewizji za-
brano z³ot¹ papiero�nicê ojca. Zapad³o d³ugie milczenie.

- Kto ci zabra³?
Pokaza³em wiêc palcem na czerwonoarmistê sto-

j¹cego w drzwiach, za którymi zaraz znikn¹³.
Zaleg³o milczenie, tylko widaæ by³o u�mieszki ofi-

cerów, w�ciek³o�æ Chruszczowa i s³ychaæ by³o cichy
szept modlitwy, Pod Twoj¹ Obronê, siedz¹cych obok
mnie Polaków. My�lê, ¿e wybuch w piecu naboi, któ-
re tam schowa³em, nie wywar³by wiêkszego wra¿enia
ni¿ moj¹ odpowied�.

Ja sta³em w ³awce z pewn¹ min¹, bo przecie¿ mówi³em
prawdê co mi zawsze przykazywali w domu i w szkole.

Po d³u¿szej ciszy zrobi³o siê zamieszanie. Kole-
dzy ojca w�ciekli na mnie, my�l¹c, ze to ju¿ koniec
z nami.

- Gdzie s¹ twoje rzeczy - pad³o pytanie. Odpo-
wiedzia³em, ¿e w drugiej sali.

- Prowad�. Wyszed³em z ³awki i idê, za mn¹ ma-
jor i oficerowie. Gdy podeszli�my do walizek us³y-
sza³em - Otwieraj! Otwieram pierwsz¹ z brzegu wa-
lizkê i... zbarania³em, oczom nie wierzy³em, na sa-
mym wierzchu le¿y� ojca z³ota papiero�nica.

Na pytanie - czy to ta - wyduka³em, ¿e tttak.
- To wracamy. Major pierwszy, za nim oficero-

wie, ja na koñcu z ca³kiem og³upia³¹ min¹.
No i zaczê³o siê. Major rozpocz¹³ przemówienie

d³u¿sze od pytania:
Co ze mnie wyro�nie? A potem: Ma³o ¿e ukrywa-

³em broñ i ¿e nie chcia³em jej oddaæ, to jeszcze pos¹-

dzi³em ¿o³nierza Armii Czerwonej o z³odziejstwo. Jaki
to wstyd przynoszê mojej rodzinie i ca³emu narodo-
wi polskiemu�"

Sta³em w ³awce czerwony jak burak, nie zdaj¹c
sobie zupe³nie sprawy, jak ta papiero�nica znalaz³a siê
w walizce, przecie¿ widzia³em na w³asne oczy jak ¿o³-
nierz chowa³ j¹ do kieszeni. Nie �mia³em nic mówiæ
(na szczê�cie), a moj¹ opuszczon¹ g³ow¹ i skruszon¹
min¹ przeprasza³em ca³¹ Armiê Czerwon¹ i obecnych
za tyle zamieszania, które narobi³em. Jeszcze jedn¹
noc spêdzili�my na pod³odze w szkole, a nastêpnego
dnia, po po³¹czeniu siê z paniami, odes³ano nas ciê¿a-
rówkami wojskowymi do Borys³awia.

A przed samym wyjazdem, po za³adowaniu wa-
lizek na ciê¿arówki, pobieg³em na zaplecze szko³y
by po¿egnaæ siê z mercedesem. Prawo jazdy amator-
skie ju¿ wtedy mia³em, a prowadziæ samochód ju¿
umia³em od 12-go roku ¿ycia, gdy mi nogi na tyle
uros³y, ¿e mog³em siêgn¹æ nimi peda³ów. Smutno mi
siê zrobi³o, gdy ujrza³em ka³muka siedz¹cego za kie-
rownic¹, który ze strasznym zgrzytem skrzyni bie-
gów, próbowa³ mercedesem je�dziæ po podwórku
szko³y.

Gdy ju¿ wyjechali�my ciê¿arówkami ze Stryja,
dyr. Wojciechowski, który podczas nieobecno�ci ojca
próbowa³ opiekowaæ siê mn¹, rozwi¹za³ nurtuj¹cy
mnie problem, ¿e to sam z³odziej podrzuci³ papiero-
�nicê do walizki, w ostatniej chwili, gdy us³ysza³, ¿e
jego kradzie¿ wyda³a siê, z czego zapewne i Chrusz-
czow i oficerowie doskonale zdawali sobie sprawê.

W Borys³awiu rado�æ by³a ze spotkania z ojcem
i z powrotu do jeszcze wzglêdnie spokojnego domu.
A ocalona papiero�nica przyda³a siê bardzo, bo jej
sprzeda¿ umo¿liwi³a naszej rodzinie jako takie ¿ycie
na pewien czas.

Tak zakoñczy³o siê pierwsze, ale niestety nie
ostatnie, moje spotkanie z Armi¹ Czerwon¹.

W³adys³aw Psarski
Sulejów

Od autora:
To wszystko, co opisa³em jest prawda, tak w³a-

�nie by³o.
Nie dajê tylko gwarancji, ¿e Nikita Chruszczow

by³ tym majorem, ale znów dyr. W³odzimierz Woj-
ciechowski wyra�nie mówi³ mi w 50-tych latach, ¿e
ma pokwitowanie za swój samochód, z podpisem Ni-
kita Chruszczow. Do rozstrzygniêcia tego problemu
trzeba by historyka, który by zbada³ czy Chruszczow
bra³ udzia³, jako oficer polityczny, w naje�dzie wojsk
radzieckich na po³udniow¹ Polskê w 1939 roku.

Ale czy to warto wyja�niaæ ten problem?
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Tym razem Szanowny Czytelniku odst¹piê od do-
tychczasowej formu³y i pozwolê sobie zaprezentowaæ
najpiêkniejszy tekst jaki kiedykolwiek czyta³em. Mam
nadziejê, ¿e Tobie te¿ siê spodoba. Zosta³ on znalezio-
ny w XVII wieku w podziemiach ko�cio³a w Baltimo-
re. Jego autor
do dzi� pozo-
staje anonimo-
wy. Dla nas al-
koholików jest
jak gdyby re-
cept¹ na ¿ycie i dziêki niemu miêdzy innymi trze�wie-
jemy. Mam nadziejê, ¿e przyda siê równie¿ i Tobie,
albowiem jest on napisany dla wszystkich ludzi. Przed-
stawia nam jacy powinni�my byæ i do czego powinni-
�my d¹¿yæ aby ¿ycie nie by³o takie okrutne.

Desiderata
=Krocz spokojnie w�ród zgie³ku i po�piechu - pa-

miêtaj jaki pokój mo¿e byæ w ciszy. =Tak dalece jak
to mo¿liwe, nie wyrzekaj¹c siê siebie, b¹d� w dobrych
stosunkach z innymi lud�mi. =Prawdê sw¹ g³o� spo-
kojnie i jasno, s³uchaj te¿ tego, co mówi¹ inni, nawet
g³upcy i ignoranci, oni te¿ maj¹ sw¹ opowie�æ. =Uni-
kaj ludzi ha³a�liwych i agresywnych, gdy¿ tacy s¹ udrêk¹
dla ducha. Je�li porównujesz siê z innymi mo¿esz staæ
siê pró¿ny i zgorzknia³y, albowiem zawsze bêd¹ lepsi
i gorsi od Ciebie. =Ciesz siê zarówno swymi osi¹gniê-
ciami jak i planami. =Wykonuj z sercem sw¹ pracê,
jakkolwiek by by³a skromna. Jest ona trwa³¹ warto�ci¹
w zmiennych kolejach losu. =Zachowaj ostro¿no�æ w
swych przedsiêwziêciach - �wiat bowiem pe³en jest
oszustwa. Lecz niech ci to nie przes³ania prawdziwej
cnoty, wielu ludzi d¹¿y do wznios³ych idea³ów i wszê-
dzie ¿ycie pe³ne jest heroizmu. =B¹d� sob¹, a zw³asz-
cza nie zwalczaj uczuæ; nie b¹d� cyniczny wobec mi-
³o�ci, albowiem w obliczu wszelkiej osch³o�ci i roz-
czarowañ jest ona wieczna jak trawa. =Przyjmuj po-
godnie to co lata nios¹, bez
goryczy wyrzekaj¹c siê
przymiotów m³odo�ci.
=Rozwijaj si³ê ducha, by
w nag³ym nieszczê�ciu
mog³a byæ tarcz¹ dla cie-
bie. Lecz nie drêcz siê
tworami wyobra�ni. Wie-
le obaw rodzi siê ze znu-
¿enia i samotno�ci.
=Obok zdrowej dyscy-
pliny b¹d� ³agodny dla sie-
bie. Jeste� dzieckiem

SPOTKANIA
Wtorek godz. 18.00 - Anonimowi Alkoholicy

�roda godz. 13.00 - 16.00 -Punkt Konsultacyjny (terapeuta)
Pi¹tek  godz. 18.00 - terapeuta i grupa wsparcia

Gin nnazjum
      w Przyglowie

wszech�wiata, nie mniej ni¿ gwiazdy i drzewa masz
prawo byæ tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie
w¹tp, ¿e wszech�wiat jest taki, jaki byæ powinien. Tak
wiêc b¹d� w pokoju z Bogiem cokolwiek my�lisz o Jego
istnieniu i czymkolwiek siê zajmujesz i jakiekolwiek s¹

twe pragnienia.
 =W zgie³ku ulicznym,
zamêcie ¿ycia zachowaj
pokój ze sw¹ dusz¹.
=Z ca³ym swym zak³a-
maniem, znojem i rozwia-

nymi marzeniami ci¹gle jeszcze ten �wiat jest piêkny.
B¹d� uwa¿ny, staraj siê byæ szczê�liwy.

Marcin  AA

69. rocznica II Wojny �wiatowej

We wrze�niu, jak co roku, go�cili�my w naszym
gimnazjum przedstawicieli Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiê�niów Politycz-
nych z Ko³a w Sulejowie. Zaszczycili nas swoj¹ obec-
no�ci¹: W³adys³aw Paj¹czkowski i Zygmunt Jakubik.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i od�pie-
waniu Hymnu Pañstwowego m³odzie¿ z klasy IIa
i IIIc zaprezentowa³a monta¿ s³owno- muzyczny po-
�wiêcony wrze�niowej rocznicy. Inscenizacja uroz-
maicona by³a pokazem multimedialnym zdjêæ pocho-
dz¹cych z okresu wojny.

Po uroczystym apelu go�cie, ju¿ tradycyjnie, rozma-
wiali z grup¹ m³odzie¿y z Kó³ka Historycznego oraz zain-
teresowanych problematyk¹ II Wojny �wiatowej. Na spo-
tkanie przyby³o oko³o 40. uczniów i z roku na rok ciesz¹
siê one coraz wiêkszym zainteresowaniem gimnazjalistów.
Wizyty Kombatantów to prawdziwe �wiêto w szkole.

Teresa Moru� i Renata Szporak
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PASTERZE

24.10 - III KONKURS FOTOGRAFICZNY
 �Wspomnienie lata - piêkno przyrody�

Do rywalizacji wp³ynê³y prace ze Szkó³ Podsta-
wowych z Sulejowa (Nr 1 i 2), Klementynowa, Uszczy-
na, £êczna oraz Gimnazjum z Przyg³owa
Nagrodzeni:
I miejsce - Marika Piasecka i Wiktoria �lusarczyk
II miejsce - Artur Szymczyk i Olga Wroñska
III miejsce - Karolina Stasiak
Wyró¿nienia -  Paulina Dêbicka i Weronika Bary³a

Serdecznie dziêkujemy uczniom i ich opiekunkom
za zainteresowanie i udzia³ w tym konkursie, a szczegól-
nie paniom Joli Kacprzyk i Teresie Sarlej.

MOK w Sulejowie

Z  Komisariatu PolicjiZ  Komisariatu PolicjiZ  Komisariatu PolicjiZ  Komisariatu PolicjiZ  Komisariatu Policji
w Sulejowiew Sulejowiew Sulejowiew Sulejowiew Sulejowie

Min¹³ rok, odk¹d policjanci z Komisariatu Policji
w Sulejowie pe³ni¹ s³u¿bê wed³ug nowych zasad. Do ubie-
g³ego roku istnia³a s³u¿ba dy¿urna. Po reorganizacji etato-
wej policjanci dy¿urni wzmocnili etaty policjantów pra-
cuj¹cych �na ulicy�. Tak wiêc od grudnia 2007 roku poli-
cjant pracuj¹cy w komisariacie nie móg³ go opu�ciæ, dzi�
mo¿e niezw³ocznie udaæ siê na zg³oszon¹ interwencjê.

S³u¿ba w komisariacie pe³niona jest ca³odobo-
wo. W przypadku, kiedy policjanci patroluj¹ teren
lub udaj¹ siê na miejsce interwencji, mo¿e siê zda-
rzyæ, ¿e w budynku nikogo nie ma. Wtedy osoba,
która potrzebuje pomocy, powinna dzwoniæ pod bez-
p³atny numer alarmowy 997 lub 112.

Obecnie w Komisariacie policjanci pracuj¹
w dwóch komórkach organizacyjnych: referacie pre-
wencji i ogniwie kryminalnym. Numery telefonów
to (044)6153283 i  (044)6162007.

A oto wykaz dzielnicowych i rejony ich dzia³ania:
xDzielnica nr I - zachodnia czê�æ miasta od rzeki
Pilicy -  dzielnicowy m³. asp. Bogdan Lenart
xDzielnica nr II - wschodnia czê�æ miasta od rzeki
Pilicy - dzielnicowy st. asp. Szymon Gêbicki
xDzielnica nr III - W³odzimierzów, Przyg³ów, Bar-
kowice, Barkowice Mokre, £êczno, Podlubieñ, Bil-
ska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klemen-
tynów, £azy D¹browa, £azy Kolonia - dzielnicowy
m³. asp. Sylwester Be³dowski
xDzielnica nr  IV - Korytnica, Ka³ek, Podka³ek,
Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolo-
nia Witów, K³udzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa
Wie�, Ko³o - dzielnicowy sier¿. sztab. Pawe³ Z¹becki
xDzielnica nr V - miejscowo�ci w gminie Aleksan-
drów - dzielnicowy m³. asp. Robert Ostrowski

Na zakoñczenie apel do mieszkañców:
wProsimy o zachowanie szczególnej ostro¿no�ci
w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie obcych na-
rodowo�ci, którzy chc¹ wej�æ do naszego mieszkania
pod ró¿nym pretekstem. O takich przypadkach nale¿y
niezw³ocznie powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê Policji.
wW zwi¹zku z nadchodz¹c¹ zim¹ przypominamy o obo-
wi¹zku od�nie¿ania chodników przed posesjami i zmia-
nie opon na zimowe.                                    Redakcja

Europe Direct
Europa w szko³ach

W 2008 roku Punkt Informacyjny
EUROPE DIRECT przeprowadzi³ cykl
lekcji europejskich w szko³ach i przed-

szkolach w gminie Sulejów. Go�cili�my we wszyst-
kich szko³ach podstawowych i gimnazjach w gminie,
a tak¿e w przedszkolach w Sulejowie i Poniatowie.

W 2009 roku równie¿ zapraszamy nauczycieli
zainteresowanych lekcjami europejskimi w swojej
szkole lub inn¹ form¹ wspó³pracy do kontaktu z kon-
sultantami Punktów Informacyjnych w Piotrkowie
Tryb. ul. D¹browskiego 20 i Sulejowie ul. Górna 15
w godzinach 8 - 16 od poniedzia³ku do pi¹tku lub
pod nr tel.(44) 61 62 633.

Monika Ptak
Europe Direct , Sulejów

Wiadomo�ci z MOKu

zajêcia europejskie w SP Nr 1 i Nr 2 w Sulejowie
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SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT
xDru¿yna SULEJ

xBRYD¯
Po raz 9 spotka³y siê dru¿yny Sulejowa i Wolborza

na meczu w Bryd¿u Sportowym. Tym razem rozgryw-
ki o Puchar Burmistrza odby³y siê w Miejskim O�rod-
ku Kultury w Sulejowie i walczy³o w nich dwudziestu
zawodników. W trakcie turnieju szala zwyciêstwa prze-
chyla³a siê to na jedn¹, to na drug¹ stronê.

Ostatecznie po piêciu godzinach rozgrywek mecz
wygra³ Sulejów wynikiem 164:160 punktów. Kolej-
ny mecz planowany jest na styczeñ przysz³ego roku
w Wolborzu, bêd¹ to jubileuszowe, bo dziesi¹te ju¿
zawody pomiêdzy bryd¿ystami w tych miejscowo�ci.

Zorganizowanie turnieju wspierali MOK, LZS
i Urz¹d Miejski w Sulejowie. Szczególne podziêko-
wania kierujemy do cukierni "Micha�" za przepysz-
ne ciasta.

Zbigniew Sarlej

W listopadzie w hali "RELAX"
w Piotrkowie Tryb. rozpoczyna

swoje zmagania amatorska liga halowa. Nasze miasto
reprezentowaæ bêdzie zespó³ pod nazw¹ �SULEJ�.

Patronat kwartalnika SULEJ oraz Burmistrza Sulejo-
wa umo¿liwi godne zaprezentowanie siê dru¿yny w Po-
wiecie Piotrkowskim. Sponsorem dru¿yny jest producent
mebli - p. Ró¿ycki, który ufundowa³ dru¿ynie komplet stro-
jów sportowych z nazw¹ dru¿yny, herbem miasta oraz
z w³asnym logiem firmy. Liga liczy 16 zespo³ów z Woje-
wództwa £ódzkiego. A oto sk³ad  dru¿yny:
1. B³a¿ej Ró¿ycki - bramkarz, 2. Jacek
Wach, 3. S³awomir Kindrat, 4. Cezary Pie-
czyñski, 5. Jaros³aw Rze�nik, 6. Adam Mi-
chalak, 7. Arkadiusz Nowak, 8. Krzysz-
tof Abratkiewicz, 9. Jacek Ciapa³a, 10. Ja-
cek Gretka, 11. Rafa³ Balasiñski, 12. Mi-
cha³ Kieszkowski, 13. Jan Balasiñski,
14. Krystian Balasiñski, 15. Micha³ Gacz-
kowski, 16. Hubert Ró¿ycki, 17. Mariusz
Kieszkowski, 18. Mariusz Malarz.
Kierownikiem zespo³u jest Marek Ko-
³aczkiewicz, trenerem Jacek �niady.
O wynikach zmagañ dru¿yny bêdziemy
informowaæ na bie¿¹co.

Jacek Wach

Zapraszamy do Internetu
Wychodz¹c na wprost wymaganiom i oczekiwa-

niom internatów, mieszkaniec naszego osiedla, zbu-
dowa³ now¹ stronê:

www.sulejowmojemiasto.pl
Nowopowsta³y serwis oferuje wiele ciekawych pro-

pozycji dla ka¿dego. Znajdziemy tu aktualne informacje
z ¿ycia mieszkañców miasta i gminy Sulejów oraz infor-
macje o imprezach kulturalnych. Znudzonych zakupami
w supermarketach zapraszamy do sklepu internetowego
�wi¹teczne Centrum Prezentów, fachowcy zapraszaj¹ do
zapoznania siê z aktualnymi propozycjami finansowymi
banków. Wszyscy odwiedzaj¹cy serwis mog¹ dodawaæ
w³asne komentarze do artyku³ów i wypowiadaæ siê na fo-
rum, dodawaæ bezp³atne wpisy do katalogu firm i instytu-
cji. Ponadto zarejestrowani u¿ytkownicy serwisu mog¹ do-
dawaæ artyku³y, zdjêcia oraz pliki. Bogumi³a Strojna

xVIII Memoria³ Marka Antosika
23.11.2008r. w Sulejowie po raz ósmy rozegrany

zosta³ Memoria³ Marka Antosika - wieloletniego dzia-
³acza sportowego organizuj¹cego ¿ycie sportowe na
terenie miasta i gminy Sulejów w latach 1980.-90.

Klasyfikacja koñcowa Memoria³u:
1. Sokó³ Rzgów, 2. FUKS Sulejów, 3. Kasztelan Rozprza

Najlepszym zawodnikiem Turnieju zosta³ zawod-
nik dru¿yny Rzgowa - Krzysztof Gajderowski. Wyró¿-
nienia wrêcza³a Pani Ma³gorzata Antosik wraz z Bur-
mistrzem Sulejowa.                                

Jacek  Wach

Burmistrz Sulejowa Stanis³aw Bary³a
z bryd¿ystami


