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Naród polski dzieñ 15 lipca roku pañskiego
1410 w trwa³ej zachowa³ pamiêci. Jest to rocz-
nica zwyciêskiej Bitwy pod Grunwaldem, w któ-
rej wojska polskie prowadzi³ król Jagie³³o.

Za dwa lata, w 2010 roku, minie 600 lat od
tej s³ynnej daty. Przygotowuj¹c siê do obchodów
rocznicowych przybli¿amy sylwetkê W³adys³awa
II Jagie³³y - za³o¿yciela dynastii Jagiellonów, któ-
ra panowa³a w Polsce w latach 1386 - 1572.

Mecenas nauki i sztuki

Jagie³³o, znany w ró¿nych �ród³ach litew
skich, ruskich czy krzy¿ackich jako Jo-
gaila, Jagaj³o, Jagal i Yagel, oznacza cz³o-

wieka silnego oraz mê¿nego. Niew¹tpliwie dobrze
charakteryzuje za³o¿yciela dynastii Jagiellonów, wiel-
kiego ksiêcia litewskiego oraz króla polskiego, któ-
ry jednocz¹c narody i gromi¹c wrogów, potrafi³ wy-
nie�æ Polskê do rangi europejskiej potêgi.

Urodzony oko³o 1351 r. W³adys³aw, syn
wielkiego ksiêcia litewskiego Olgierda i ksiê¿-
niczki twerskiej Julianny, mia³ bardzo liczne ro-
dzeñstwo 11 braci i 9 sióstr. Niewiele wiadomo
o wczesnych latach jego ¿ycia, choæ prawdopo-
dobnie nie odebra³ zbyt starannego wykszta³ce-
nia. Wielu historyków twierdzi, ¿e by³ analfa-
bet¹. W³adys³aw Jagie³³o nie umia³ czytaæ ani
pisaæ. Ale jak¿e¿ ten analfabeta interesowa³ siê
i anga¿owa³ na co dzieñ w sprawy zwi¹zane ze
sztuk¹ i nauk¹. ¯ywi³ upodobanie przyzwycza-
jony od m³odo�ci do sztuki rusko - bizantyjskiej,
która na Litwie by³a obficiej prezentowana ni¿
zachodnioeuropejska - gotycka.

Odbiciem jego zainteresowañ w tym wzglêdzie
mo¿e byæ przytoczona przez D³ugosza wiadomo�æ,
¿e ko�cio³y gnie�nieñski, sandomierski i wi�licki
�greckiej sztuki ozdobami (w tym bowiem bardziej
smakowa³ ni¿ w ³aciñskich) przystroi³�. Badania hi-
storyków sztuki potwierdzi³y prawdziwo�æ tej
zapiski i rozszerzy³y j¹. Okaza³o siê bowiem, ¿e
dawne oddzia³ywanie sztuki ruskiej na polsk¹
wzmog³o siê na prze³omie XIV i XV wieku. Ja-
gie³³o od dawna przyzwyczajony, widaæ g³ownie za
spraw¹ matki Julianny ksiê¿niczki ruskiej do ma-
lowide³ cerkiewnych w stylu bizantyjskim, fundo-
wa³ monumentalne dekoracje �cienne nie tylko
w katedrach gnie�nieñskiej i sandomierskiej oraz
kolegiacie wi�lickiej, lecz tak¿e w ko�ciele �w. Trój-
cy na zamku lubelskim (najlepiej zachowane). Ka-
za³ nimi te¿ przyozdobiæ kaplicê �w. Trójcy i mi-

sjonarzy w katedrze wawelskiej. Wreszcie upiêkszy³
nimi sw¹ sypialniê na Wawelu. Pod jego mecenatem
artystycznym kwit³o ówcze�nie w Polsce, w kraju upra-
wiaj¹cym przede wszystkim sztukê gotyck¹ malarstwo
ruskie. Jego wiêc zas³ug¹ jest wzbogacenie sztuki pol-
skiej nowymi warto�ciami.

Zatrudniani przez Jagie³³ê malarze ruscy (najpew-
niej z najbli¿szej Rusi halickiej) nie pozostawali obo-
jêtnymi na oddzia³ywanie gotyckich wzorów, z któ-
rymi w swej pracy w Polsce siê zetknêli, a co znala-
z³o swój wyraz w nowych formach ich twórczo�ci.
Ceni³ król nie tylko sztukê ruska. W roku 1410 zna-
laz³szy w kaplicy zamkowej w Dzierzgowie w Pru-
sach obrazy bardzo piêkne w drzewie rze�bione, ka-
za³ je odes³aæ do Królestwa Polskiego i darowa³ je
ko�cio³owi Sandomierskiemu �w. Maryi w diecezji
krakowskiej wraz z krzy¿em srebrnym wyz³acanym,
który by³ zabra³ w Brodnicy.

W³adys³aw Jagie³³o by³, jak wiadomo fundato-
rem - odnowicielem Akademii Krakowskiej co obok
Unii polsko- litewskiej i Grunwaldu nale¿y do naj-
wiêkszych wiekopomnych jego czynów. O fundacji
tej D³ugosz wspomnia³ dwukrotnie raz pod rokiem
1400 opisuje nader wstrzemiê�liwie bez pochwa³
pod adresem króla, ten fakt, raz sucho go tylko
wzmiankuj¹c w ¿yciu W³adys³awa Jagie³³y. O jego
stosunku do nauki mo¿e �wiadczyæ choæby taki fakt:
wynagradzaj¹c zas³ugi zmar³ego w roku 1410 swe-
go starosty radzyñskiego Ja�ka Soko³a dwóch po-
zosta³ych po nim synów Miko³aja i Jaros³awa - jak
opowiada D³ugosz - wzi¹³ w ojcowsk¹ opiekê, nie-
mal kaza³ ich w Krakowie jak najstaranniej wycho-
waæ, uczyæ ³aciñskiego i niemieckiego jêzyka
i  w ró¿nych æwiczyæ umiejêtno�ciach, którymi naj-
bardziej kszta³ciæ siê zwyk³y umys³.

Jagie³³o nale¿a³ do ludzi ciekawych i ¿¹dnych
wiedzy nawet u schy³ku swego d³ugiego ¿ywota.
Bra³ te¿ udzia³ w dyspucie doktorów szko³y krakow-
skiej z czeskimi odszczepieñcami - hysytami, jaka
odby³a siê na zamku krakowskim w sali wielkiej
murowanej w roku 1431 i toczy³a siê w jêzyku pol-
skim. Zabra³ te¿ na niej g³os broni¹c religii katolic-
kiej, czym wzruszy³ wszystkich obecnych prawdzi-
wej wiary wyznawców, lecz nie zdo³a³ zmiêkczyæ
nieu¿ytych jak siê wyra¿a D³ugosz serc Czechów.
Jagie³³o mia³ nie tylko wyrobiony smak artystyczny
docenia³ te¿ ludzi nauki. Rad z nimi nie tylko obco-
wa³, jak donosi D³ugosz, ale i na swoim dworze trzy-
ma³ doktorów znakomitych. Kiedy za� przedniej-
szym mê¿om w pañstwie posy³a³ zwierzynê ubit¹
na ³owach lub latem solon¹ wêdlinê, nie zapomnia³,
aby pos³aæ czê�æ swych mê¿om w pañstwie posy³a³
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Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie

Informacja o akcji Zima
Miejski Zak³ad Komunalny w sezonie 2008-2009

prowadzi zimowe utrzymanie dróg gminnych i powia-
towych w zakresie od�nie¿ania i posypywania piaskiem.

Do akcji przygotowano 8 jednostek sprzêtu (p³u-
gi i piaskarki) oraz piasek.

Warto�æ wykonanych prac na dzieñ 26.02.2009
przy zimowym utrzymaniu dróg wynio-
s³a 26.801 z³. Piaskiem posypano 346 km,
od�nie¿ono 210 km oraz wykorzystano
396 ton piasku i 74 tony mieszanki soli
i piasku.

op. K. Prochoñ

Minister pamiêta i gratuluje

Niewiele zapewne sulejowian jest �wiadoma, ¿e
Towarzystwo Przyjació³ tego miasta liczy sobie ju¿
70 lat! Tak, tak - pierwsze spotkanie organizacyjne
TPS mia³o miejsce w 1938 roku.

Przez okres prawie trzech æwieræwieczy Towa-
rzystwo prze¿ywa³o ró¿ne okresy losu i swej aktyw-
no�ci. By³y czasy �wietno�ci, zdarza³y siê czasy sta-
gnacji. Wa¿nym jest, ¿e Towarzystwo przetrwa³o i na-
dal jest aktywne.

W lutym br. na Uniwersytecie Kardyna³a Stefa-
na Wyszyñskiego na warszawskich Bielanach, odby-
³o siê ogólnopolskie spotkanie dzia³aczy - regionali-
stów zrzeszonych w Ruchu Stowarzyszeñ Regional-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z wa¿nych,
a jednocze�nie sympatycznych akcentów tego spo-
tkania by³o uroczyste wrêczenie przedstawicielom
stowarzyszeñ, honorowych dyplomów przyznanych
im przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego - Bogdana Zdrojewskiego z okazji okr¹g³ych
rocznic swego istnienia i dzia³ania. W�ród laureatów
znalaz³o siê Towarzystwo Przyjació³ Sulejowa o czym

nie bez satysfakcji in-
formujemy naszych
sympatyków i czytelni-
ków Suleja.

AT

zwierzynê ubit¹ na ³owach lub latem solon¹ wê-
dlinê nie zapomnia³ aby pos³aæ czê�æ swych my-
�liwskich trofeów tak¿e mistrzom i doktorom kra-
kowskiej szko³y. W³adys³aw Jagie³³o uwielbia³
s³uchaæ muzyki. Zreszt¹ zmar³ jak podaje Jan D³u-
gosz wskutek przeziêbienia, jakiego nabawi³ siê
noc¹, gdy nie móg³ odmówiæ sobie przyjemno�ci
s³uchania �piewu s³owika.

11 czerwca 1434 roku zw³oki króla przewie-
ziono do Krakowa. Tydzieñ pó�niej odby³ siê
uroczysty pogrzeb w katedrze wawelskiej. Kry-
j¹cy szcz¹tki w³adcy marmurowy sarkofag au-
torstwa w³oskiego rze�biarza ze szko³y Ghilber-
tiego zachwyca realizmem i wyrazisto�ci¹ for-
my, dziêki czemu pozwala poznaæ prawdziwe
oblicze króla.

Zofia Gwarda

Nowe Stowarzyszenie w Sulejowie
W Sulejowie powsta³a nowa, ciekawa i pozy-

tywna inicjatywa na rzecz naszego miasta - zareje-
strowa³o siê Sulejowskie Stowarzyszenie Rozwoju,
a jego prezesem zosta³ Grzegorz Gdula. Organiza-
cja stawia sobie za cel m. in.:
- tworzenie warunków rozwoju i unowocze�niania
¿ycia gospodarczego,
- wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych,
- wdra¿anie programów gospodarczych,
- wprowadzanie instrumentów i programów zwal-
czaj¹cych bezrobocie,

¯yczymy sukcesów i owocnej dzia³alno�ci.
Tesa



SULEJ  nr  38, marzec`2009

� 4 �

WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
Pieni¹dze dla szkó³
Gmina Sulejów otrzyma³a dofinansowa-
nie w kwocie 363 646,00 z³ ze �rodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

w ramach Programu  �Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do eduka-
cji oraz zmniejszanie ró¿nic w jako�ci us³ug edukacyj-
nych� na realizacjê projektu �Równajmy do lepszych�.

Program skierowany jest do 300 uczniów czterech
wiejskich szkó³ podstawowych z Gminy Sulejów
w Klementynowie, £êcznie Uszczynie i Przyg³owie.

Projekt ten realizowany bêdzie przez Biuro Ob-
s³ugi Jednostek O�wiatowych w Sulejowie i obejmu-
je dodatkowe zajêcia pozalekcyjne, ko³a zaintereso-
wañ oraz wycieczki edukacyjne. W ramach projektu
zakupione zostanie te¿ wyposa¿enie dydaktyczne dla
szkó³ (m.in. mikroskopy, aparaty cyfrowe, mikrofony
bezprzewodowe, ekrany na statywie, przybory kre�lar-
skie, kompasy, filmy i programy edukacyjne oraz po-
moce dydaktyczne dla klas I-III).

Nowe boiska
Gmina Sulejów, jako jedna z trzech gmin z po-

wiatu piotrkowskiego, zosta³a zakwalifikowana do
Programu �Moje Boisko - Orlik 2012" na rok 2009.
Dziêki temu powstan¹: boisko pi³karskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno - szat-
niowym. Kompleks powstanie przy SP nr 1 w Sulejo-
wie. Planowany koszt to 1 220
tys. z³, z czego 666 000 tys. po-
chodziæ bêdzie ze �rodków
Ministerstwa Sportu oraz bu-
d¿etu województwa ³ódzkiego.

Fundusz Alimentacyjny

Dyrektorskie zmiany w MOKu
Dzieñ 31 stycznia 2009 roku by³ ostatnim dniem

piastowania dyrektorskiego stanowiska przez Pana
Miros³awa Jacka Gretkê. Po 45 latach pracy przeszed³
On na zas³u¿on¹ emeryturê. Pan Jacek, jak wszyscy
o Nim mówi¹, przepracowa³ jako dyrektor Miejskie-
go O�rodka Kultury w Sulejowie ostatnie 4 lata. Od
roku 1990 by³ kierownikiem tej placówki.

Jednak jego ¿ycie zawodowe w³a�ciwie zawsze
zwi¹zane by³o z budynkiem obecnego MOKu, bo-
wiem w latach szcze�ædziesi¹tych, jako pracownik
Zak³adu Przemys³u Wapienniczego w Sulejowie, pro-
wadzi³ tam �wietlicê zak³adow¹. Poza tym by³ cz³on-
kiem zespo³u muzycznego "AMICOS". Lata m³o-
dzieñcze Pana Jacek, poza nauk¹, po�wiêca³ na mu-
zykowanie w s³ynnym zespole BIG BIT KOMBO.

Jak widaæ ca³e ¿ycie naszego �nowego� eme-
ryta zwi¹zane by³o z krzewieniem kultury na tere-
nie Sulejowa i okolic.

Jego nastêpczyni¹ zo-
sta³a Sylwia Klass, sulejo-
wianka, która wcze�niej kie-
rowa³a Referatem Promocji,
Kultury, Turystyki, Sportu
i Informatyki w Urzêdzie
Miejskim w Sulejowie.
Obecnie stanowisko to ob-
jê³a Sylwia Miller.

Od dnia 1 X 2008r. roku
wesz³a w ¿ycie ustawa o Fun-
duszu Alimentacyjnym.

Osob¹ uprawnion¹ do
�wiadczeñ z funduszu alimen-
tacyjnego jest dziecko, które
ma zas¹dzone od rodzica alimenty, a ich egzekucja
jest bezskuteczna.

�wiadczenia z FA przys³uguj¹ na dziecko do
ukoñczenia przez nie 18 lat lub do ukoñczenia 25 lat
je�li siê uczy. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie
o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci �wiadcze-
nia przys³uguj¹ bez wzglêdu na wiek dziecka.

Prawo do �wiadczenia przys³uguje, je¿eli prze-
ciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie

nie przekracza 725 z³, za� �wiadczenia nie mog¹ wy-
nie�æ wiêcej ni¿ 500 z³.

Wniosek o przyznanie �wiadczeñ z Funduszu Ali-
mentacyjnego nale¿y z³o¿yæ w Miejskim O�rodku
Pomocy Spo³ecznej w Sulejowie, ul. Targowa 20, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7:30 do 15:30

Informacje pod numerem telefonu: 0 44 616-20-33
MOPS w Sulejowie
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 RYKI   w   RYKACH
Bêdzie to felieton o wychowaniu, choæ niektó-

rzy mog¹ mieæ niejakie w¹tpliwo�ci. Mo¿na odnie�æ
takie wra¿enie, bowiem sporo miejsca i uwagi po-
�wiêcam w nim pewnemu programowi telewizyjne-
mu, a w³a�ciwie jego bohaterom. To tylko pozór,
a wiadomo, ¿e pozory myl¹. Zatem do rzeczy:

Zima, dzieñ jeszcze krótki, pogoda na spacery
b¹d� d³u¿sze eskapady w plener raczej niesprzyjaj¹-
ca. Zatem telewizornia jeszcze ma powodzenie. A tu
niestety nadal bana³ i dziennikarska rutyna. Pojawi³a
siê jednak nowinka. Jest ni¹ program publicystyczny
prowadzony przez pana Marcina Mellera - �Drugie
�niadanie mistrzów�. W sumie ¿adna rewelacja, przy-
najmniej gdy idzie o pomys³ i konwencjê. Ot, kolej-
ne �m¹dre� (m¹drale?) gadaj¹ce g³owy. To ju¿ by³o
i siê przejad³o a¿ do upojenia. Na czym polega wiêc
owe �novum�? Ano na tym, ¿e dotychczas do roz-
mowy na jaki� konkretny temat dopraszano (wiêk-
szych b¹d� mniejszych, ale zawsze jakich� tam) znaw-
ców problemu. W najgorszym razie gdy ich zbrak³o,
zawsze pod rêk¹ byli koledzy dziennikarze specjali-
zuj¹cy siê w danej tematyce. Tym razem pomys³owy
M. Meller, w roli wszystko wiedz¹cych mêdrców
obstawia popularne postaci ze �wiata szeroko pojêtej
kultury i show biznesu. Uzna³, ¿e jak siê jest gwiaz-
d¹, (gwiazdorem) a nawet pocz¹tkuj¹c¹ gwiazdecz-
k¹, to ju¿ sam ten fakt powoduje, i¿ posiad³o siê wie-
dzê na wszystkie tematy, a wiedza ta jest na tyle g³ê-
boka i atrakcyjna zarazem, ¿e zaintryguje i ol�ni tele-
widzów.

Program jaki mia³em okazjê (bo nie mogê napi-
saæ, ¿e szczê�cie) obejrzeæ ostatnio, autentycznie mnie
zaintrygowa³ (czyt. wkurzy³), i w niemniejszym stop-
niu ol�ni³ (co ja mówiê - porazi³) g³êbok¹ przenikli-
wo�ci¹ i obiektywizmem pogl¹dów osób w nim wy-
stêpuj¹cych. Autentycznie rado�æ to ci wielka, jakich
to mamy rezolutnych i dowcipnych ludzi z samego
�wiecznika popularno�ci. S¹ w�ród nich tak¿e akto-
rzy. Okazuje siê, ¿e nie tylko umiej¹ oni zgrabnie re-
cytowaæ podrzucone teksty innych autorów, oraz od-
grywaæ przecudnie swe role w filmach, filmikach czy
innych reklamach, ale (co trzeba szczególnie podkre-
�liæ choæ bywa, ¿e mam w tym wzglêdzie niejakie
w¹tpliwo�ci) maj¹ w³asne pogl¹dy, i co wa¿niejsze
odwa¿nie je publicznie prezentuj¹. Choæby w pro-
gramie p. Mellera w³a�nie.

W inkryminowanej edycji udzia³ wziêli: aktorzy
- Magdalena Cielecka, Bogus³aw Linda, Maciej Stuhr
i s³ynny spec kulinarny Robert Mak³owicz. W dys-
kursie prym wiedli panowie. Z rzadka dopuszczali
do g³osu kole¿ankê, co powodowa³o i¿ niewiele mu-
sia³a siê odzywaæ (ma siê to szczê�cie!). W nagrodê
mogli�my podziwiaæ uroczy u�miech tej pani i nie

mniej piêkne uzêbienie.
Gdy prowadz¹cy audycjê poruszy³ w¹tek doty-

cz¹cy wydarzeñ w szkole w Rykach, nasz ulubie-
niec, czyli p. Mak³owicz, raczy³ by³ podzieliæ siê
z widzami bardzo oryginalnym pogl¹dem na przed-
miotow¹ sprawê. Najsampierw uzna³, ¿e ¿yjemy
w czasach i pañstwie, w których dominuje ze stro-
ny w³adz nakazowo - opresyjny stosunek do oby-
wateli. Tego nie wolno, tu zakaz, i je�li siê nie pod-
porz¹dkujesz, to kara! Z tym nie mog¹ pogodziæ
siê szczególnie m³odzi ludzie. Skutkuje to stresem
i depresj¹, a w nawet buntem, co w³a�nie objawi³o
siê w Rykach. A w ogóle, to ca³a ta sprawa jest nie-
potrzebnie tak nag³a�niana i komentowana w me-
diach, bowiem takie przypadki miewa³y miejsce
w przesz³o�ci, s¹ teraz i bêd¹ w przysz³o�ci, tyle ¿e
o nich siê nie informowa³o spo³eczeñstwa. Nie ma
wiêc o co robiæ taki raban skoro to zwyk³a codzien-
no�æ, wrêcz normalka.

Do dyskusji w³¹czy³ siê rozbawiony p. Linda,
który przywo³a³ z pamiêci prze�mieszn¹ a dowcipn¹
zarazem facecjê ze swych lat szkolnych. Otó¿ m³o-
dzie¿ ogólniaka, do którego raczy³a by³a uczêszczaæ
przysz³a gwiazda polskiego kina, namiêtnie wykrê-
ca³a swym nauczycielom ró¿norakie dowcipne nu-
mery. Szczególnie jeden przypad³ mu do gustu.
W deszczowe dni nasz bohater razem z kumplem,
specjalnie jechali do szko³y Syrenk¹, aby przeje¿d¿a-
j¹c z fasonem obok rowerzysty ochlapaæ go b³otem
Tym rowerzyst¹ by³ dyrektor szko³y. Ju¿ to widzê.
Belfer pognêbiony i sponiewierany, a dziarskie m³o-
dziaki z iskr¹ w oku na odjezdne pokazuj¹ mu gest
Kozakiewicza ("fuck you" nie by³o jeszcze podów-
czas tak popularne). Mo¿na boki zrywaæ!

Powstaje pytanie. Czy ryki nomen omen w Ry-
kach, to typowy obraz wspó³czesnej polskiej szko³y,
czy jaki� sporadyczny wyskok ³atwy do spacyfiko-
wania i zapomnienia. Jestem przekonany, ¿e nie da
siê w tej sprawie udzieliæ prostej odpowiedzi "tak"
lub "nie". Coraz bardziej widoczny jest problem spro-
wadzaj¹cy siê do zapytania o kondycjê polskiej
o�wiaty. O jej wizjê edukacyjn¹, ale równie¿ (a mo¿e
przede wszystkim) koncepcjê wychowawcz¹. Mam
obawê, i¿ wybryk w Rykach to sygna³ (jak wybuch
ma³ego wulkanu), ¿e pod skorup¹ wrze. Mo¿na oczy-
wi�cie, udawaæ, i¿ wszystko jest w nale¿ytym po-
rz¹dku, ale nie oznacza to, ¿e jest tak w rzeczywi-
sto�ci. Przekona³y siê o tym bole�nie na w³asnej skó-
rze w³adze Grecji, kiedy to zrewoltowana m³odzie¿
przez kilka tygodni pali³a i niszczy³a ulice w wiêk-
szych miastach tego kraju. Ale co tam Grecja. Dale-
ko, temperament po³udniowca, a w ogóle "nie u nas",
wiêc nasza wie� spokojna! Naprawdê? Nie by³bym
tego tak pewien.

Przyk³ad szko³y w Rykach prowokuje do g³êb-
szego zastanowienia siê o przyczyny powsta³ej tam
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sytuacji. Jedni powiedz¹ (i zapewne nie bez racji),
¿e oto mamy efekt reformy o�wiaty sprzed kilku lat
z os³awionymi gimnazjami. Mo¿e i tak, ale to nie
t³umaczy wszystkiego. Czy widzieli�cie pañstwo
wywiad z maltretowanym nauczycielem? D³ugo bro-
ni³ siê przed wystêpem przed kamerami. Gdy wresz-
cie go sfilmowano, to odnios³em wra¿enie, ¿e mam
do czynienia z cz³owiek zrezygnowanym, pokornym,
pogodzonym z losem, a przede wszystkim osamot-
nionym. Nie ka¿dy jest herosem i okazem si³y.
A uczniowie? Gdyby stan¹³ przed nimi Go³ota (ale
i ten czasem tchórzy), to mo¿e by³by spokój i sza-
cun. Ale je�li mamy do czynienia z cz³owiekiem spo-
kojnym, cierpliwym, wiec zabawiamy siê zgodnie
z zasad¹ - masz frajera, to go du�! I dusiliby nie wia-
domo jak d³ugo, gdyby nie jaki� klasowy g³upek co
to zechcia³ przyszpanowaæ, pokazaæ wszem i wobec
jacy to z nich gieroje, i zamie�ci³ filmik w Interne-
cie. Nie przewidzia³ biedaczek, ¿e strony interneto-
we mo¿e przegl¹daæ policja, co te¿ na szczê�cie na-
uczyciela, a nieszczê�nie szkolnych osi³ków, sta³o
siê faktem.

Pani dyrektor robi do kamery s³odkie oczy nie-
bywale zdumiona. Przecie¿ o niczym nie wiedzia³a,
i nikt wcze�niej nie zwraca³ siê do niej z takim pro-
blem Droga Pani. B³¹d! Po to m. innymi jest Pani
dyrektorem tej szko³y, by wiedzieæ co siê w niej dzie-
je. Jest takie rosyjskie powiedzenie - "nic nie widzê,
nic nie s³yszê, ale� wszystko, wszystkim powiem".
Tu mamy do czynienia z sytuacj¹ diametralnie od-
wrotn¹. Wszystko widzimy, o wszystkim s³yszymy,
ale.. nikomu i nigdzie nic nie powiemy! Sielanka ta
trwa³aby jeszcze pewien czas, gdyby nie jaki� idiota
sakramencki, któremu wpad³o do pustego ³ba nagraæ
rzecz ca³¹ i te obrazki umie�ciæ w internecie. Dopie-
ro wówczas sprawa siê ryp³a. Epitet "idiota" zaczerp-
n¹³em z wypowiedzi mamu�ki jednego z bohaterów
zaj�cia. Otó¿ pani ta by³a raczej sk³onna upatrywaæ
winê u nauczyciela bo - "najwyra�niej nie radzi³ so-
bie z m³odzie¿¹". Ubolewa³a nie z powodu zacho-
wania swego pupila, ale ¿e rzecz zosta³a nag³o�nio-
na na ca³¹ Polskê. No bo gdyby nie to, wszystko by-
³oby w porz¹dku.

Do tej pory nikt nie wiedzia³ co i jak? Wierzycie
w to? Bo ja nie! Jestem przekonany, ¿e sprawa by³a
tajemnic¹ poliszynela. Po prostu j¹ zlekcewa¿ono.
A uczynili to wszyscy zainteresowani. Poczynaj¹c
od dyrekcji, która jak sama przyznaje by³a bli¿ej nie-
zorientowana, poprzez grono, które uzna³o, ¿e nas
to (indywidualnie) nie dotyczy a szykanowany niech
sobie radzi jak umie, a jak nie umie to jego problem,
po rodziców zatroskanych wy³¹cznie swoi�cie poj-
mowanym dobrem swych bezstresowo wychowywa-
nych latoro�li.

Zgoda. Nauczyciel okaza³ siê nieporadny. Ale
do kogo mia³ siê udaæ z pro�b¹ o pomoc? Nie zdzier-

¿y i zareaguje agresj¹ na agresjê? No� to by siê do-
piero zrobi³a afera. Tzw. dziennikarze uwielbiaj¹
wrêcz takie kawa³ki. A mo¿e pedagog (o ile szko³a
posiada takowego) by³by pomocny? Mo¿e, choæ w¹t-
piê, jest to zapewne kobieta (mê¿czyzn w tym fachu
jak na lekarstwo) zajêta mocno papierami, analiza-
mi, programami, itp. Niewykluczone, ¿e sama maj¹-
ca obawê przed rozwydrzonymi dryblasami. Bêdzie
szuka³ wsparcia w s¹dzie? Ma³a szansa na sukces.
O ile w ogóle sprawa dotrze przed oblicze Temidy,
to lito�ciwy s¹d ³askawie (i naiwnie) postanowi od-
daæ delikwenta pod "odpowiedzialny dozór rodzi-
ców"! To jest prawne kuriozum! Tym razem s¹d mia³
u³atwione zadanie. Bohaterowie byli pe³noletni. Mo¿-
na wiêc by³o zastosowaæ surowsze i bardziej rady-
kalne przepisy. I bardzo dobrze. Tak trzymaæ!

Tak wiêc sprawa z g³owy. Kolesie zostali wyrzu-
ceni ze szko³y, dostali wyroki wprawdzie w zawia-
sach, ale zawsze to lepiej ni¿ nic. Czy rzeczywi�cie
mo¿na spokojnie uznaæ, i¿ co by³o a nie jest, nie pi-
sze siê w rejestr? Uwa¿am, ¿e zdecydowanie nie!
Oczywi�cie nie mam zamiaru tragizowaæ i straszyæ
wizjami o tykaj¹cej bombie, ale niech wyrok s¹dowy
nie u�pi naszej czujno�ci. Tak jak jedna jaskó³ka wio-
sny nie czyni, nie liczmy, i¿ to jedno postanowienie
uzdrowi nasz¹ szko³ê. Wymaga ona reformy. Kom-
pleksowej reformy. Dzia³añ pozorowanych mamy ju¿
po kokardê! Tak jak ka¿dy z nas powinien poddaæ
okresowym badaniom, tak szko³a wymaga swoiste-
go rentgena, aktualnej fotografii aktualnego stanu jej
kondycji. Liczne renomowane polskie uczelnie dys-
ponuj¹ doborow¹ kadr¹ naukow¹. Niechby oni to
w³a�nie przy �cis³ej wspó³pracy z praktykami, naj-
pierw dokonali rzetelnego rozeznania aktualnych pro-
blemów szko³y, a nastêpnie na tej podstawie nakre-
�lili nowoczesne projekty. Oni, a nie urzêdnicy przy
ministerialnych biurkach.

Wo³anie o sensown¹ reformê, niestety przypo-
mina przys³owiowe wo³anie na puszczy. Nawet je�li
siê jakim� cudem zi�ci, to w czasie odleg³ym. Póki
co, warto zastanowiæ siê co mo¿na i nale¿y uczyniæ,
aby nauczyciele znajduj¹cy siê w takiej sytuacji jak
kolega w Rykach, mogli spodziewaæ siê szybkiego
i skutecznego wsparcia ze strony swych prze³o¿o-
nych, grona kole¿eñskiego, a przede wszystkim sto-
sownego oparcia w przepisach prawnych. Je�li tak
siê nie stanie, to mo¿na z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem skonstruowaæ nastêpuj¹c¹ scenkê:

 -  przed nauczycielem pajacuje (tak jak to wi-
dzieli�my w Rykach) jaki� têpawy osi³ek.

 -  panienka, jego kole¿anka klasowa, pouczona,
¿e niegrzecznie jest wo³aæ �w ryj go�� cieniutkim
a radosnym g³osikiem instruuje pajacuj¹cego

- �w mordeczkê go��
 -  a ponury mêski g³os z g³êbi klasy - �i no¿em!�

Andrzej Tymiñski
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 ciekawostki
� z³o�liwostki

Ktokolwiek musi wyjechaæ samochodem spod
znaku "Stop" na ul Klasztornej (a jest to jedyny wy-
jazd od strony Podklasztorza), ten wie jak skompli-
kowane i trudne nawet dla do�wiadczonego kierow-
cy jest to skrzy¿owanie. Mo¿na bez przesady powie-
dzieæ, ¿e bezpieczny przejazd przez to miejsce wie-
lokrotnie wymaga nadzwyczajnej sprawno�ci, reflek-
su i wzajemnej uprzejmo�ci (o co tak niestety trud-
no). Ró¿ni kierowcy bardzo ró¿nie interpretuj¹ na tym
zbiegu dróg zasady pierwszeñstwa. Jest to powodem
licznych wymuszeñ, irytacji, a nawet kolizji. Z ³uku
od strony mostu pojawiaj¹ siê pojazdy, których kie-
rowcy nie zawsze pokazuj¹ migaczem
skrêt w prawo (w kierunku Kielc). Nie
wiadomo wiêc czy zamierzaj¹ jechaæ
na rozwidleniu na Kielce czy na Ra-
dom. Od Radomia czêsto pêdzi sznur
pojazdów, a ¿e maj¹ pierwszeñstwo, trzeba dobrze
uwa¿aæ by nie spowodowaæ kolizji. Skrzy¿owanie
jest nieregularne. Pojazdy jad¹ce od Kielc (ruszaj¹
tak¿e spod "Stop"), czêsto wymuszaj¹ pierwszeñstwo.
Trudno siê dziwiæ, zw³aszcza kierowcom, których
d³uga�ne pojazdy z trudem mieszcz¹ siê na wyzna-
czonych pasach. S³owem istny wêze³ nie tylko ko-
munikacyjny, a wrêcz gordyjski. Dodajmy do tego
obrazu fakt, i¿ wiêkszo�æ kierowców gna na z³ama-
nie karku, a dozwolona szybko�æ w obszarze zabu-
dowanym (50 km/h) to najzwyklejsza fikcja.

Jakby tego by³o ma³o, kto� powiedzmy dowcip-
ny (a przy tym nieobdarzony wyobra�ni¹) poczêsto-
wa³ kierowców jeszcze jedn¹ nagrod¹ - niespodzian-
k¹, mo¿na powiedzieæ pu³apk¹. Otó¿ wzd³u¿ chod-
nika przy ul. Opoczyñskiej w bezpo�redniej blisko-
�ci od fatalnego skrzy¿owania, ustawiono barierê
odgradzaj¹c¹ ulicê od chodnika. Problem w tym, i¿
owa bariera jest tak wykonana, ¿e dokumentnie za-
s³ania kierowcom (zw³aszcza samochodów osobo-
wych) wyje¿d¿aj¹cym z ul Klasztornej, widok z le-
wej strony. Do tej pory by³o niezbyt weso³o, teraz
jest jeszcze gorzej! I co wa¿niejsze - niebezpiecznie!

Jestem przekonany, ¿e moich w¹tpliwo�ci i uwag
nie podziel¹ pomys³odawcy i wykonawcy nieszczê-
snej bariery. Dlaczego? To proste. My wiemy lepiej
i co nam tu bêdzie siê kto� m¹drzy³! A ponadto pie-
ni¹dze wydane i co - zdemontowaæ teraz barierê, czyli
wyrzuciæ pieni¹dze w b³oto? Przenigdy! Mo¿na i tak,
ale gdy zdarzy siê w tym miejscu nieszczê�liwy wy-
padek (odpukaæ), to winnych trzeba bêdzie szukaæ
w polu. A przecie¿ ta nieszczêsna barierka (je�li ju¿
koniecznie musi byæ), mog³aby byæ wykonana z np.
z rurek. I wilk by³by syty i owca ca³a.

Problem jest jednak wiêkszy. Ruch drogowy, jego
nasilenie, ro�nie w lawinowym tempie. O obwodnicy Su-
lejowa póki co nie ma co marzyæ. Czy zatem w tej sytuacji
nie warto pomy�leæ o przebudowie tego skrzy¿owania?
Choæby dla bezpieczeñstwa mieszkañców miasta.

 wwwvwww

W grudniowym numerze Suleja (nr37) zamie�ci-
li�my wspomnienia p. W³adys³awa Psarskiego z wrze-
�nia 1939 roku, kiedy to autor znalaz³ siê na terenach
Wschodniej Ma³opolski. W swej barwnej i interesu-
j¹cej opowie�ci opisa³ spotkanie z radzieckim ofice-
rem politycznym o nazwisku Nikita Chruszczow.
Czy¿by ten politruk by³ "pó�niejszym I sekretarzem
KC ZSRR"? Z pytaniem o tak¹ ewentualn¹ mo¿liwo�æ
zwrócili�my siê do eksperta - do�wiadczonego znaw-
czy historii p. Marcina G¹siora - dyrektora Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim. A o to jego opinia:

Na wstêpie drobne sprostowa-
nie. Nikita Sergiejewicz Chruzczow
by³ I sekretarzem KC KPZR (Ko-
munistycznej Partii Zwi¹zku Ra-
dzieckiego), a nie ZSRR. ZSRR to
nazwa pañstwa, a nie partii. Co do

meritum sprawy:
We wrze�niu 1939 roku N.S. Chruszczow by³

cz³onkiem Biura Politycznego WKP(b) (od 1952
roku KPZR) i zarazem pierwszym sekretarzem Ukra-
iñskiej SRR. Pe³ni¹cemu tak wysokie funkcje przy-
s³ugiwa³ stopieñ generalski. Chruszczow jako tzw.
Cz³onek Rady Wojennej Frontu móg³ byæ genera³em
majorem, a w 1942 roku na pewno otrzyma³ rangê
genera³a lejtnanta. Stopnie oficerskie przywrócono
w RKKA (Raboczej Kriestianskoj Krasnoj Armii)
dopiero w po³owie 1942 roku. Do tej pory ni¿sze
stopnie nosi³y nazwy np. komrot - d-ca kompanii,
kombat - d-ca batalionu, itd.

We wrze�niu i pa�dzierniku 1939 roku Chrusz-
czow rzeczywi�cie dzia³a³ na terenie Zachodniej
Ukrainy. Przebywa³ tak¿e we Lwowie. Pe³ni³ tam rolê
g³ównodowodz¹cego i jako taki jest odpowiedzial-
ny za aresztowania i ofiary ludno�ci polskiej na tym
terenie. Niemniej jest ma³o prawdopodobne aby oso-
bi�cie bezpo�rednio uczestniczy³ w akcjach przeciw-
ko Polakom. Pan W³adys³aw Psarski s³usznie zastrze-
ga siê, ¿e nie ma pewno�ci czy N.S.Chruszczow by³
tym majorem, z którym los go zetkn¹³ w Stryju.
Wedle wszelkiego prawdopodobieñstwa by³ to poli-
truk (ale nie móg³ to byæ cz³onek Politbiura WKP(b))
z której� dywizji zajmuj¹cej ten rejon Ma³opolski
Wschodniej o tym samym nazwisku. Byæ mo¿e na-
wet jaki� krewny wysoko postawionego w hierarchii
partyjnej, cara i boga na Ukrainie. Zapewne wyst¹-
pi³a tu przypadkowa zbie¿no�æ nazwisk.

Opowie�æ p. Psarskiego, choæ jej koñcowa fraza
jest raczej w sferze domniemywañ i przypuszczeñ, sta-
nowi istotny przyczynek do opisu wojennych losów
naszych rodaków na Kresach. Jest to temat ci¹gle ocze-
kuj¹cy na rzetelne i pe³ne opracowanie. Jest to zadanie
dla historyków, a ci opieraj¹ siê na dokumentach i w nie
mniejszym stopniu na pamiêtnikach ludzi, którzy byli
�wiadkami tamtych wydarzeñ.                        

AT
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17 stycznia 2009r. zasn¹³ w Panu OCist. Antoni Tadeusz Ziomek, który od wielu lat by³ kap³a-
nem w Sulejowie - Podklasztorzu. O Jego ¿yciu opowiadamy s³owami homilii Ojca Augustyna.

nasze sylwetki...

Ojciec Tadeusz

�W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñ-
czy³em, wiary ustrzeg³em. Na ostatek od³o¿ono dla
mnie wieniec sprawiedliwo�ci, który mi w owym dniu
odda Pan sprawiedliwy Sêdzia, a nie tylko mnie, ale
i wszystkim, którzy umi³owali pojawienie siê Jego�.

Te s³owa �w. Paw³a Aposto³a, w znacz¹cy sposób
odnosz¹ siê do zmar³ego Ojca Tadeusza Ziomka.

Przyszed³ On na �wiat 5 maja 1935 roku w Lesi-
sku - dzisiejsza dzielnica osiedla Kraków - Nowa
Huta, jako szóste dziecko wraz ze Swoim Bratem
Bli�niakiem w rodzinie Ziomków.

�w. Pawe³, przy pierwszym spotkaniu z Chry-
stusem, spad³ z konia. Ojciec Tadeusz nie musia³ spa-
daæ z takiego konia, bo na Chrzcie �wiêtym nadano
Mu imiê Antoni. Jednak du¿o pó�niej przysz³o Mu
spa�æ z innego konia - z konia �mierci, kiedy to w cza-
sie II wojny �wiatowej, jako kilkuletnie dziecko po-
wa¿nie zachorowa³. Nie by³o wtedy wystarczaj¹cej
liczby lekarzy i stosownych lekarstw. Ma³y Anto�
umiera³. Rozpaczona matka dotar³a do jednego z oca-
la³ych z zawieruchy wojennej ojca z pobliskiego
Opactwa Cystersów w Mogile i poprosi³a Go o udzie-
lenie Sakramentu Namaszczenia Chorych. Mnich
widz¹c g³êbok¹ wiarê matki, przyszed³ i udzieli³
umieraj¹cemu dziecku wiatyku. Jednak wola Bo¿a
by³a inna. Bóg pozwoli³ ma³emu Antosiowi wróciæ
do zdrowia, a nastêpnie pój�æ do �wi¹tyni i podziê-
kowaæ, za wrócone ¿ycie.

Kiedy wybra³ siê z Mam¹ do Sanktuarium mogil-
skiego, aby przed cudownym wizerunkiem Chrystusa
Ukrzy¿owanego, podziêkowaæ za ocalenie, naprzeciw

Nich �przewala³a� siê potê¿na machina wojenna -
wozy opancerzone, czo³gi i dzia³a pancerne, Mama
Antosia utyskiwa³a �jak oni mog¹ nam kurzyæ, kiedy
mu idziemy do ko�cio³a�, ma³y Anto� wpatrzony
w majestat mamy my�la³ �kim jest ten Bóg, ¿e nawet
tak potê¿ne maszyny wojenne winny Mu s³u¿yæ i nie
kurzyæ, kiedy on wraz z mam¹ idzie, aby pok³oniæ siê
Bogu za ocalone ¿ycie�. Czu³ siê wtedy niezwykle
wa¿ny, nie straszna mu by³a ta wojna.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, do Opactwa
w Mogile powrócili ocaleni ojcowie i bracia, jednak
ojca, który udzieli³ Antosiowi Sakramentu Chorych,
poch³onê³y dzia³ania wojenne. Pó�niejszy Ojciec Ta-
deusz nieraz o nim wspomina³ i modli³ siê za niego.

Ojcowie Cystersi za³o¿yli w Mogile szko³ê �red-
ni¹ dla ch³opców. Dowiedzia³ siê o niej Anto� i jako
szesnastoletni ch³opak za zgod¹ swoich rodziców
wst¹pi³ do Klasztoru Cystersów w Mogile i tu konty-
nuowa³ naukê. To tu z³o¿y³ �luby wieczyste a nastêp-
nie zakonne i 28 czerwca 1959 roku otrzyma³ �wiêce-
nia kap³añskie z r¹k Ksiêdza Biskupa Karola Wojty³y.
Z osob¹ Karola Wojty³y w ¿yciu rodziny Ziomków
mia³y miejsce jeszcze dwa zdarzenia. Kiedy� Kardy-
na³ Wojty³a wizytowa³ rodzinn¹ parafiê O. Tadeusza
i bez zapowiedzi nawiedzi³ dom rodzinny Ziomków.
Mama o niczym nie wiedz¹c, krz¹ta³a siê po kuchni,
a tu nagle wchodzi Ksi¹dz Kardyna³. Przera¿onej ko-
biecie a¿ naczynie wylecia³o z d³oni. Kardyna³ Wojty-
³a ze spokojem wyja�ni³, ¿e przychodzi udzieliæ b³o-
gos³awieñstwa domowi, z którego pochodzi kap³an.
A ju¿ z samym Ojcem �wiêtym, Janem Paw³em II,
spotka³ siê O. Tadeusz w Sanktuarium mogilskim
w 1979 r. podczas I pielgrzymki Papie¿a do Polski.

Po studiach Ojciec zosta³ skierowany do pracy
duszpasterskiej do Opactwa w W¹chocku, w miê-
dzyczasie rozpocz¹³ studia na ATK w Warszawie,
które ukoñczy³ z tytu³em magistra.

W 1974 roku prze³o¿eni skierowali Go do pracy
duszpasterskiej do Krzeszowa w diecezji legnickiej.
Tu w Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej pe³ni³ funk-
cje proboszcza i kustosza oraz ojca duchowego w de-
kanacie. Udziela³ siê jako rekolekcjonista i misjonarz,
zawsze cichy, skromny, powszechnie szanowany nie-
szukaj¹cy zaszczytów. Ja by³em wtedy Jego wikarym.
W 1980 roku Ojciec Tadeusz na krótko wraca do ma-
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cierzystego Opactwa w W¹chocku. Wówczas ja zo-
sta³em proboszczem w Krzeszowie. Po nied³ugim cza-
sie Ojciec Tadeusz wraca ponownie do Krzeszowa
jako mój wikariusz. Pyta³em Go wówczas, czy bê-
dzie dobrze czu³ siê w tej roli, a On mi odpowiedzia³
�przecie¿ temu samemu Chrystusowi s³u¿ymy�. Od
tamtej pory nigdy Go o to nie pyta³em, a by³o to rów-
nie¿ i dla mnie napomnienie, ¿e w s³u¿bie ko�cio³o-
wi, poprzez zakon, ¿adne wzglêdy nie mog¹ wcho-
dziæ w rachubê.

Polskie przys³owie mówi, �¿eby poznaæ drugie-
go cz³owieka trzeba z nim zje�æ beczkê soli�. Ra-
zem z Ojcem Tadeuszem zjedli�my tak¹ beczkê soli.
Wspó³pracowali�my ze sob¹ ponad 30 lat. Zawsze
mieli�my ze sob¹ �wspólny jêzyk�, nigdy nie by³o
pomiêdzy nami tzw. �cichych dni� - On nie umia³
siê na nikogo gniewaæ. Wszystko potrafi³ zamieniæ
w ¿art. Doskonale siê uzupe³nia³y�my w obowi¹z-
kach duszpasterskich.

Ojciec Tadeusz posiada³ rozleg³¹ wiedzê encyklo-
pedyczn¹. Jego homilie by³y starannie dopracowane
i bardzo g³êbokie w tre�æ. Zawsze mówi³ krótko i wê-
z³owato. Tu w Sulejowie pe³ni³ funkcjê ojca duchowe-
go dekanatu. Kap³ani mieli do Niego zaufanie i czêsto
korzystali z dobrych rad Ojca Tadeusza i chêtnie siê
u Niego spowiadali.

Ojciec Tadeusz bardzo lubi³ zwierzêta, a one
Jego. Pamiêtam, jak opowiada³, ¿e kiedy poszed³ do
Klasztoru w Mogile, to rodzice pos³ali klasztorowi
jako posag, krowê. A gdy by³o Mu smutno i przy-
chodzi³y chwile zw¹tpienia, to szed³ do tej krowy,
karmi³ j¹ i patrzy³ na ni¹ i przypomina³ sobie chwile
spêdzone w domu, kiedy pasa³ j¹ na ³¹ce. W Sulejo-
wie, Jego pupilami by³y psy, oraz koty. Gdy by³ w ko-
�ciele, czeka³y zawsze na Niego przy furtce, a i nie-
kiedy wchodzi³y za Nim do ko�cio³a.

Ojca Tadeusza uwielbia³y dzieci. Zawsze mia³ co�
do zaoferowania dla nich - cukierek, dobre s³owo.

Ojciec Tadeusz mia³
kilka �przystanków�
w Swoim ¿yciu kap³añ-
skim. Pierwszym by³o
Opactwo Cystersów i ³aska-
mi s³yn¹cy krucyfiks
z klasztoru w Mogile,
Opactwo Cystersów w W¹-
chocku, Sanktuarium Mat-
ki Bo¿ej £askawej w Krze-
szowie, Matka Bo¿a Wnie-
bowziêta w Klasztorze Cy-
stersów w Sulejowie oraz
Sanktuarium Maryjne
w Boranach na Bia³orusi,
gdzie Ojciec Tadeusz piel-

grzymowa³ na ka¿de wakacje, od ponad 20 lat, aby
g³osiæ tam s³owo Bo¿e i pomagaæ w pracy duszpa-
sterskiej. Wczoraj zadzwoni³ do mnie proboszcz
z Borun i mówi³, ze ca³a parafia na klêczkach modli-
³a siê o wieczn¹ nagrodê w niebie dla Ojca Tadeusza.

Ale przyszed³ i ostatni Jego moment pielgrzy-
mowania. Serce wzmocnione sztucznym rozruszni-
kiem serca zaczê³o s³abiej pracowaæ. Ojciec kilka-
krotnie le¿a³ w szpitalu. Jednak lekarze byli bezrad-
ni. Na Jego pro�bê udzieli³em Mu w szpitalu Sakra-
mentu Chorych. Dnia nastêpnego Jego stan odrobinê
siê poprawi³. Powiedzia³ wtedy, a by³o to 3 dni przed
�mierci¹, ¿e �przez ca³e ¿ycie g³osi³ Chrystusa, mó-
wi³ tyle kazañ o Mêce Naszego Pana, ale dopiero te-
raz przekona³em siê jak ciê¿ki jest krzy¿ umierania�.

Tak, Ojcze Tadeuszu! Jest ciê¿ki, ale Ty go ud�wi-
gn¹³e�, nie sam, lecz z Chrystusem. Nieraz zastana-
wiali�my siê nad tym, jak ciê¿ko zapewne jest umie-
raæ ludziom bez wiary. Kiedy z nik¹d nie maja pocie-
szenia, opieki. Jak bardzo potrzebna jest nasza mo-
dlitwa za konaj¹cych.

Pozostawi³e� Ojcze Tadeuszu na Swoim biurku
pewne zastosowanie O�miu B³ogos³awieñstw. Przy-
toczê je w tym miejscu:
1. B³ogos³awieni, którzy rozumiej¹ utykaj¹ce nogi
i trzês¹ce siê rêce osób starszych.
2. B³ogos³awieni, którzy rozumiej¹, tych którzy nie
dos³ysz¹ wszystkiego co siê do nich mówi.
3. B³ogos³awieni, którzy rozumiej¹ tych, którym oko
s³abnie i my�l staje siê powolna.
4. B³ogos³awieni, którzy po�wiêcaj¹ osob¹ starszym
nieco czasu i z u�miechem z nimi rozmawiaj¹.
5. B³ogos³awieni, którzy nie powiedz¹ �ju¿ trzeci raz
opowiadasz t¹ historiê�.
6. B³ogos³awieni, którzy okazuj¹ osobom starszym
¿e s¹ kochane, szanowane i potrzebne.
7. B³ogos³awieni, którzy, cierpliwie znosz¹ ich ociê-

¿a³o�æ, bezradno�æ i za-
gubienie.
8. B³ogos³awieni, któ-
rzy u³atwiaj¹ im trudy
dnia i pozostaj¹ z nimi
na drodze do wiecznej
Ojczyzny.

W dobrych zawo-
dach wyst¹pi³e� Ojcze
Tadeuszu, bieg ukoñ-
czy³e�, wiary ustrze-
g³e�, a na ostatek wie-
niec sprawiedliwo�ci
wrêczy Ci sam Pan.

Amen.opracowanie i fot. B. Strojna i M. Zapart
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Dezyderata
Witam,
jestem do�æ czêstym go�ciem w Sulejowie (mam

tu blisk¹ rodzinê) i zawsze z przyjemno�ci¹ czytam
Wasze czasopismo.

W ostatnim numerze znalaz³em tekst popularnej
dezyderaty (dezyderatów?), opatrzony powszechnym
b³êdem, jakoby tekst pochodzi³ z koñca XVII w. Nie
jest to ¿aden powa¿ny b³¹d, tylko raczej powielanie
b³êdnej wiedzy potocznej, ale jako, ¿e nie lubiê two-
rzenia mitów, czujê siê w obowi¹zku wys³aæ sprosto-
wanie. Oczywi�cie nie chodzi mi o opublikowanie tego
sprostowania, ale raczej o �sprostowanie �wiadomo-
�ci� :) czytaj¹cych je osób.

Prawdziw¹ historiê tego, swoj¹ drog¹ bardzo
sympatycznego i nieg³upiego tekstu (mam go zawie-
szonego nad swoim biurkiem, obok mantry Dalajla-
my na III tysi¹clecie), mo¿na znale�æ np. tutaj:
www.obcyjezykpolski.interia.pl/?md=archive&id=141

 Pozdrawiam
Jaros³aw Jêdrych, £ód�

od redakcji: Dziêkujemy za
zwrócenie uwagi.  Przeczytali�my
polecan¹ stronkê i polacamy j¹
wszystkim. Poemat nosz¹cy
w oryginale nazwê Desiderata
nie tylko nie jest anonimowy, ale
przede wszystkim powsta³... prze-
sz³o dwa stulecia pó�niej, bo
 w 1927 r. Napisa³ go niemiecki
emigrant Max Ehrmann mieszka-
j¹cy w stanie Indiana.

Ludzie listy pisza...

Znów, z wielk¹ przyjemno�ci¹ i podziwem reje-
strujemy kolejne spotkanie w Klubie Emerytów i Ren-
cistów. By³y �piewy, tañce, ¿arty i super przek¹ski -
s³owem wszystko to co sk³ada siê na umiejêtno�æ
dobrej zabawy.                                 op. i fot. EB. Zawisza

 W roku 2009 KLUB planuje m. in.:
3. Marzec - Misterium Mêki Pañskiej lub Teatr
4. Kwiecieñ - wycieczka do Niemiec (3 - dniowa)'

5. Maj - pielgrzymka do Liche-
nia i Poznania (2 dni)
6. Czerwiec - wycieczka na
Kaszuby (3 dni)
7. Lipiec - spotkanie z Radiem
Maryja w Czêstochowie
8. Sierpieñ - wycieczka na Ma-
zury (3 dni)
9. Wrzesieñ - wyjazd na wino-
branie do Zielonej Góry (3 dni)
10. Pa�dziernik - pielgrzymka
do Czêstochowy na uroczysto-
�ci M. B. Ró¿añcowej, Dzieñ
Seniora
11. Listopad - wyjazd do teatru
12. Grudzieñ - spotkanie sylwe-
strowe

KO£O EMERYTÓW I RENCISTÓW
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Pieni¹dze na drogi
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie

aplikowa³o o �rodki na dwa projekty: na drogê Gorz-
kowice - Rêczno w miejscowo�ci £êki Szlacheckie
oraz Bilska Wola - Je¿ów. Wniosek na tê drug¹ dro-
gê w Bilskiej Woli uzyska³ akceptacjê i z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011 otrzymali�my dofinansowanie w wysoko�ci 600
tys. z³otych.

Inwestycjê Starostwo Powiatowe bêdzie wspól-
nie realizowa³o z gmin¹ Sulejów dziel¹c siê koszta-
mi po po³owie, czyli powiat zabezpiecza w bud¿e-
cie kwotê 300 tys. z³otych. Ponadto Powiat Piotr-
kowski aplikuje o �rodki unijne na drogi Baby -
Wolbórz i Grabica - ¯achta. Na oba te zadania Za-
rz¹d Dróg Powiatowych z³o¿y³ ju¿ odpowiednie
wnioski. Inwestycje te w I etapie s¹ planowane na
³¹czn¹ kwotê 5 700 000 z³, z czego powiat wraz
z gminami poniós³by 25% kosztów.

Dla interesantów Starostwa
Pó³torej godziny d³u¿ej, bo do godziny 17.00,

przyjmuje interesantów Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie. Dotyczy to szczególnie tych wy-
dzia³ów, które prowadz¹ kompleksow¹ obs³ugê
interesantów.

Od 2 marca 2009 roku wprowadzono dwu-
zmianowy system pracy. Kasa przyjmuje op³aty
w godzinach od 7.30 do 16.30, podobnie obs³u-
giwani s¹ interesanci wydzia³u komunikacji.

Zdaniem sekretarza powiatu Piotra Wojtysiaka
wprowadzone zmiany przyczyni¹ siê do poprawy do-
stêpno�ci do urzêdu osobom, które pracuj¹ do go-
dziny 16.00 oraz skróc¹ czas oczekiwania na za³a-
twienie spraw w poszczególnych wydzia³ach. Pro-
pozycjê wprowadzenia zmian w Regulaminie Orga-
nizacyjnym Starostwa jednog³o�nie przyjê³a Rada
Powiatu Piotrkowskiego.

Terapia niepe³nosprawnych
Jedn¹ z form aktywno�ci wspomagaj¹cej proces

rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³no-
sprawnych jest uczestnictwo sprawnych inaczej
w warsztatach terapii zajêciowej. Na terenie Ziemi
Piotrkowskiej funkcjonuje jeden WTZ prowadzony
przez Stowarzyszenie �Ko³o Pomocy Dzieciom Nie-
pe³nosprawnym� w Piotrkowie. Swoj¹ siedzibê ma
w Domu Dziecka w Sulejowie. Pierwsze zajêcia roz-

poczê³y siê 5 listopada 2007 roku.
Warsztat przeznaczony jest dla 36 uczestników.

Do udzia³u w zajêciach kwalifikowane s¹ pe³nolet-
nie osoby niepe³nosprawne bêd¹ce mieszkañcami Po-
wiatu Piotrkowskiego, posiadaj¹ce wa¿ne orzeczenie
o umiarkowanym i znacznym stopniu niepe³nospraw-
no�ci ze wskazaniem udzia³u w WTZ. Terapia odby-
wa siê w 9 pracowniach: gospodarstwa domowego,
krawieckiej, haftu i koronkarstwa, komputerowej,
ogrodniczej, stolarskiej, muzyczno - teatralnej, ma-
larsko - plastycznej i ceramicznej. Zajêcia trwaj¹ 7 go-
dzin dziennie 5 dni w tygodniu i prowadzone s¹ przez
15 instruktorów.

£¹czny koszt dzia³alno�ci WTZ w 2008 roku wy-
niós³ ponad 570 tysiêcy z³otych z tego 488 tysiêcy to
�rodki PFRON, a prawie 82 tysi¹ce to pieni¹dze z kasy
powiatu piotrkowskiego. W kwocie tej znajduj¹ siê �rod-
ki finansowe pozyskane przez powiat z 7 gmin, w for-
mie dotacji na dofinansowanie kosztów dojazdu uczest-
ników w ³¹cznej kwocie 28 tysiêcy z³otych. Dotacje prze-
kaza³y gminy: Rêczno - 3 tysi¹ce, Czarnocin - 5 tys.,
Moszczenica - 5 tys., Sulejów - 5 tys., Gorzkowice -
2 tys., Wola Krzysztoporska - 5 tys. i Wolbórz - 3 tys.
Pozosta³e gminy takie jak Grabica, Rozprza, £êki Szla-
checkie i Aleksandrów nie wspieraj¹ dzia³alno�ci WTZ,
mimo ¿e uczestnikami warsztatów s¹ niepe³nosprawne
osoby zamieszka³e na terenie wymienionych gmin.

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.
al.3-go Maja 33, tel. 044 732 31 00

starosta@powiat-piotrkowski.pl
www.powiat-piotrkowski.pl

asystent prasowy: 0-44 732 31 29
Aneta Stêpieñ

Wiadomo�ci z z z z z Powiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu Piotrkowskiego

q warsztaty terapii zajêciowej
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W 2008 roku odby³y siê uroczysto�ci upa-
miêtniaj¹ce 100 - lecie konsekracji ko�cio³a
p.w. �w. Floriana Mêczennika i �w. Leonarda
Wyznawcy w Sulejowie. Z tej okazji w Suleju
36 pisali�my o sulejowskiej parafii i �wi¹tyni.
Dzi� czê�æ druga.

Ko�ció³ na wzgórzu (2)

Ko�ció³ jako budynek przeznaczony do
celów kultowych spe³nia donios³¹ rolê
w ¿yciu parafii. Jest on punktem cen-

tralnym w ¿yciu religijnym tych mieszkañców, któ-
rzy przebywaj¹ w granicach oznaczonych przez
w³adzê ko�cieln¹.

Ko�ció³ �w. Floriana w Sulejowie jest po³o¿ony
na wzgórzu sk¹d rozlega siê piêkny widok na ca³a
miejscowo�æ. Wymurowany zosta³ w latach 1901-
1905 z palonej czerwonej ceg³y w stylu neogotyc-
kim. Okna ko�cio³a s¹ obramowane kamieniem ci-
sowym- ¿arnowskim. Wie¿yczki frontowe tego ko-
�cio³a, jak równie¿ drzwi wej�ciowe i wie¿a g³ów-
na ozdobione s¹ ornamentami z kamienia cisowe-
go. Jest to budowla trójnawowa, gdzie do ka¿dej
nawy prowadz¹ oddzielne drzwi wychodz¹ce na
stronê wschodni¹. D³ugo�æ wynosi 57 metrów a sze-
roko�æ 19 metrów. Pierwotnie ko�ció³ pokryty by³

blach¹ cynkow¹ nad nawami a dachówk¹ ceramicz-
n¹ nad naw¹ g³ówn¹. W latach 1986-1988 ca³y ko-
�ció³ zosta³ przykryty blach¹ miedzian¹.

Prezbiterium od ko�cio³a odgradza gotycka,
dêbowa balustrada. Stamt¹d oszklone drzwi pro-
wadz¹ do zakrystii po³o¿onej od strony po³udnio-
wej i posiadaj¹cej drugie wyj�cie na zewn¹trz
przez przedsionek, w którym znajduj¹ siê równie¿
drzwi do pomieszczenia gospodarczego oraz ko-
rytarza ³¹cz¹cego siê z naw¹ g³ówn¹.

W stronie pó³nocnej prezbiterium znajduje siê
kaplica, która jest niewidzialna z zewn¹trz ko�cio³a.

Dziêki ofiarno�ci parafian, staraniem ks. pro-
boszczów Lucjana Nawrockiego i Romana Borow-
skiego w latach 1928- 1930 ko�ció³ zyska³ prze-
piêkna polichromiê. Autorem projektu by³ prof.
Antonii Procaj³owicz a wykonawc¹ miejscowy ar-
tysta Sylweriusz Kowalski.

G³ówny o³tarz w ko�ciele, dêbowy, po�wiêco-
ny ku czci �w. Rodziny pochodzi z roku 1914 i sta-
nowi osobist¹ fundacjê ks. Stanis³awa Jackowskie-
go, proboszcza w latach 1909-1925. Wyrze�bi³ go
artysta Jan Styczeñ z Krakowa, a z³ocenia wyko-
na³ Stanis³aw Górakiewicz z Warszawy. Przedsta-
wia on w obrazach skrzyd³owych tajemnicê ¿y-
wota ziemskiego �wiêtej Rodziny. W ramie owal-
nej w czternastu medalionach przedstawione jest
czterna�cie tajemnic: siedem Radosnych i siedem
Bolesnych �w. Rodziny z Nazaretu.

Na górnym szczycie tego o³tarza jest obraz
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej z napisem: "Królo-
wo Korony Polskiej módl siê za nami", a po bo-
kach stoj¹ dwa Serafiny. We wg³êbieniu �rodko-
wym znajduj¹ siê rze�bione polichromowane fi-
gury: Boga Ojca, Ducha �wiêtego i �wiêtej Ro-
dziny. Na zasuwie obraz przedstawia Ofiarowa-
nie Pana Jezusa wobec �wiêtego Józefa, starca Sy-
meona i prorokini Anny.

Na pode�cie jest umieszczone tabernakulum,
na którym na drzwiczkach przedstawiona jest p³a-
skorze�ba Jezusa ³ami¹cego chleb, stoj¹cego po-
�ród aposto³ów Piotra i Jana. Nad tabernakulum
znajduje siê tron dla Monstrancji lub Relikwia-
rza. Po obu stronach rozmieszczonych jest sze�æ
du¿ych lichtarzy (obecnie wyposa¿onych w ¿arów-
ki elektryczne).

W obszernym, widnym prezbiterium na czte-
rech filarach stoj¹ rze�bione figury naturalnej wiel-
ko�ci: Dawida z harf¹, Anio³a ze skrzypcami w rêku,
Piotra z kluczami i Paw³a z mieczem. Przy �cia-
nach przeciwleg³ych umieszczone s¹ stalle i fotel
z klêcznikiem dla celebransa z ornamentami gotyc-

o³tarz w nawie g³ównej



SULEJ  nr  38, marzec`2009

�13 �

po�wiêcenie
sztan-
da-
ru

kimi. Po�rodku prezbiterium, nad o³tarzem poso-
borowym zawieszona jest wieczna lampka, która
wykonana jest z bia³ego metalu w stylu gotyckim.

O³tarz boczny w nawie pó³nocnej zosta³ wy-
konany z drzewa dêbowego i nosi on tytu³ �w. Le-
onarda patrona parafii. Widniej¹ tam obrazy przed-
stawiaj¹ce z jednej strony chrzest Leonarda z dru-
giej za� jego �mieræ. Zosta³y one namalowane
przez profesora rysunków w Piotrkowie Tryb.,
ucznia Jana Matejki, Franciszka
Gnypa. W niszach tego o³tarza
widniej¹ figury naturalnej wiel-
ko�ci Serca Pana Jezusa, aposto-
³ów: �w. W³adys³awa

i �w. Macieja. Pami¹tkê hi-
storycznego dramatu naszej Oj-
czyzny przedstawiaj¹ dwa or³y
po bokach o³tarza umieszczone
na górze, rozrywaj¹ce szponami
i dziobem kajdany krêpuj¹ce
Polskê.

W nawie po³udniowej znaj-
duje siê o³tarz w stylu baroko-
wym po�wiêcony �w. Floriano-
wi drugiemu patronowi parafii.
W o³tarzu tym mie�ci siê obraz
Matki Bo¿ej Pocieszenia a na
zasuwie widnieje obraz �w. Flo-
riana gasz¹cego po¿ar. Jest to
obraz malowany na p³ótnie przez
artystkê malarkê Ellê (Garbriel-
le) Podkañsk¹. Po bokach o³tarz
ozdabiaj¹ figury �w. Piotra i �w.
Paw³a. Na szczycie znajduj¹ siê
rze�by Boga Ojca i Ducha �wiêtego w ob³okach
z Anio³ami. Skrzyd³a tego o³tarza stanowi¹ sztan-
dary narodowe.

O³tarz ten pochodzi z roku 1795 i stanowi³
osobist¹ fundacje ks. Jooachina Maja, Professa
Zakonu Cystersów Sulejowskich, ostatniego za-
konnika proboszcza. Pierwotnie umieszczony by³
w kaplicy Ligêzków lecz w 1917 roku po konser-
wacji i powiêkszeniu zosta³ przeniesiony do ko-
�cio³a parafialnego.

W nawie g³ównej ko�cio³a na tle filarów stoi
zabytkowa gotycka figura rze�biona, z³ocona, po-
lichromowana z ok.1420 roku. Figura przedstawia
Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem. Nale¿y ona do typu
tzw. Piêknych Madonn �wygiêta postaæ o g³êbo-
kich dekoracyjnie rozpiêtych na figurze fa³dach,
o konwencjonalnym wyrazie mie�ci siê w ramach
grupy ma³opolskich Madonn tzw. miêkkiego sty-

lu� (cytat z Katalogu zabytków sztuki w Polsce,
t. II, zeszyt 7, s. 27).

Na drugim filarze w nawie g³ównej wisi za-
bytkowy krucyfiks z XVIII wieku. Zosta³ on prze-
niesiony z ko�ció³ka stoj¹cego nad Pilic¹.

Ambona znajduj¹ca siê w ko�ciele stanowi
dzie³o, podobnie jak o³tarz g³ówny, Jana Stycznia
z Krakowa. Przedstawieni s¹ na niej w formie p³a-
skorze�by patroni Polski. Ambona by³a ufundo-

wana przez ma³¿eñ-
stwo mieszczan sule-
jowskich - Mielczar-
czyków w roku 1912.

Nad wej�ciem
g³ównym znajduje siê
chór, do którego pro-
wadz¹ schody krêcone
ze stopniami z kamie-
nia ¿arnowieckiego.
Szesnastog³osowe or-
gany zosta³y sprowa-
dzone z Pragi w roku
1914 z fabryki Józefa
Hubicki.

Mariusz Stobiecki

zdjêcia autora

o³tarz w nawie pó³nocnej

o³tarz w nawie
po³udniowej
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SPOTKANIA
Wtorek godz. 18.00 - Anonimowi Alkoholicy

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

bardziej otwiera oczy i stwierdza - Bo¿e, przecie¿ on
nie jest taki, jaki mia³ byæ. Niestety nie jest i nie bê-
dzie, poniewa¿ ¿ona ukszta³towa³a sobie obraz cz³o-
wieka bez wad, a alkoholik jest normalnym cz³owie-
kiem, który posiada zarówno wady jak i zalety. Do tego

wszystkiego d�wiga ze
sob¹ balast uzale¿nie-
nia.

S¹ to bardzo trudne
okresy, które wystawia-
j¹ oboje z ma³¿onków na

próbê, na próbê bycia razem. M¹¿ my�li, - co ona ode
mnie chce, przecie¿ przesta³em piæ i robiê co� ze sob¹,
a ¿ona my�li - nie jest taki jak powinien, nie jest taki,
jakiego ja chcê.

Dlatego tak wa¿ne jest, ¿e kiedy alkoholik zaczyna
trze�wieæ i uczêszczaæ na spotkania AA ¿ona powinna
a nawet musi chodziæ na podobne spotkania ¿on alko-
holików lub do terapeuty, aby unikn¹æ pó�niejszych roz-
czarowañ.

Oczywi�cie opisane przeze mnie zachowania nie
musz¹ pasowaæ do ka¿dego przypadku. Jest to tylko jedna
z wielu mo¿liwych sytuacji. Marcin  AA

TrzeZwiejAcy alkoholik
¯ycie z trze�wiej¹cym alkoholikiem nie jest ³atwe,

czasem wymaga
wiêcej energii
i cierpliwo�ci od
bliskiej osoby,
ni¿ kiedy pi³.
A trzeba wie-
dzieæ, ¿e alkoho-
lik, który przesta³ piæ bêdzie trze�wia³ ca³e swoje ¿y-
cie. Trze�wo�æ w dos³ownym tego s³owa znaczeniu,
czyli trze�wy umys³ jest dla alkoholika alternatyw¹ i do
niej nieustannie zmierza. Nie raz s³ysza³em takie s³o-
wa - jestem ju¿ trze�wy - tylko, po czym to poznaæ?
Dla mnie bycie trze�wym oznacza bycie zdrowym
a przecie¿ alkoholizm jest chorob¹ nieuleczaln¹, jest
chorob¹, z któr¹ siê umiera. Ale lepiej z ni¹ umrzeæ ni¿
na ni¹, bo przestaj¹c piæ zatrzymujemy jej rozwój, któ-
ry prowadzi do nieuniknionej �mierci.

Wróæmy do pocz¹tkowego w¹tku. Kiedy al-
koholik przestaje piæ zaczyna siê nowy rozdzia³
w ¿yciu ca³ej rodziny. Pocz¹tkowo jest to strach -
przecie¿ tyle razy przestawa³ piæ, na miesi¹c, dwa
i znów zaczyna³ piæ. Teraz chodzi na te spotkania
Anonimowych Alkoholików, mo¿e siê uda. I tu
pojawia siê nadzieja. Im d³u¿ej alkoholik nie pije
tym bardziej ¿ona utwierdza siê w przekonaniu,
¿e mu siê uda³o i dochodzi do stwierdzenia - jest
ju¿ zdrowy. Nic bardziej mylnego. Alkoholik na-
dal boryka siê ze swoj¹ chorob¹. Zdarza siê, ¿e
bywa kapry�ny jak ma³e dziecko, denerwuje siê
z b³ahego powodu. Jego zachowania i reakcje nie
s¹ adekwatne do sytuacji. Jest to efekt wielolet-
niego picia alkoholu i deficytów wszelkiego ro-
dzaju, które to picie spowodowa³o. Ale im d³u¿ej
alkoholik nie pije tym jest lepiej.

Z tego prosty wniosek, ¿e trze�wienie oznacza
rozwój i powrót do wcze�niejszych zachowañ. Uczy
siê wszystkiego od nowa lub sobie przypomina. Cho-
cia¿ s¹ rzeczy, których nie robi i trzeba trzy razy pal-
cem na nie wskazaæ zanim w ogóle zwróci uwagê.
I tutaj trzeba siê zastanowiæ, mo¿e to nie jest efekt
picia tylko on po prostu taki jest i mo¿e by³ zanim siê
uzale¿ni³. Trzeba wtedy pogrzebaæ pamiêci¹ w prze-
sz³o�ci. Trudniej jest wtedy, kiedy poznali�my swoje-
go wspó³ma³¿onka jak by³ ju¿ uzale¿niony. Przez
wszystkie lata kiedy pije tworzy siê w naszych g³o-
wach obraz cz³owieka trze�wego, cz³owieka który
kiedy� przestanie piæ. I dochodzi do tego, m¹¿ prze-
staje piæ. Nie pije rok, dwa, trzy i d³u¿ej a ¿ona coraz

MOK - Historia na pocztówkach
Referat Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i In-

formatyki opublikowa³ seriê zdjêæ i pocztówek uka-
zuj¹cych historiê Gminy Sulejów. Jest to piêkne wy-
dawnictwo, bardzo bogate merytorycznie. W ma³ym
pude³eczku mie�ci siê oko³o 40 reprintów starych
zdjêæ i pocztówek z naszego terenu. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie tym wydawnictwem Miejski O�ro-
dek Kultury zaprasza na wystawê tych materia³ów.
wystawa nosi tytu³ �Sulejów w dawnej pocztówce
i fotografii� i czynna bêdzie od 9 do 27 marca 2009
roku w wtorek i czwartek w godzinach 8.00-17.00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do od-
wiedzenia naszej wystawy. Jest to pierwasza z cyklu
planowanych wystaw w tej tematyce. Ilo�æ wystaw
zale¿eæ bêdzie w g³ównej mierze od naszych miesz-
kañców i sympatyków sulejowskiej ziemi. Pracow-
nicy Referatu Promocji przygotowali ju¿ materia³y
do drugiej czê�ci omawianej publikacji. Mamy na-
dziejê, ¿e nasza inicjatywa spotka siê z Pañstwa apro-
bat¹ i zechcecie nam u¿yczyæ materia³ów w postaci
starych zdjêæ i pocztówek, które byæ mo¿e s¹ w wa-
szym posiadaniu a mog³yby stworzyæ kolejne czê�ci
naszego wydawnictwa.

Sylwia Klass
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BAL
 �Czy mo¿na spêdziæ rodzinnie Dzieñ Zako-
chanych?�
Tak! Udowodnili to uczestnicy balu karnawa³owo-
walentynkowego, który odby³ siê 14 lutego 2009 roku
w sulejowskim MOKu. Okazuje siê, ¿e mieszkañcy
naszej Gminy prze³amali stereotyp polskiej rodziny,
który to media przedstawiaj¹ nastêpuj¹co: RODZI-
CE - osoby zajête prac¹ zawodow¹ i robieniem ka-
riery zawodowej; DZIECI - wychowuj¹ce siê na baj-
kach internetowych i grach komputerowych stwo-
rzonka. Rodzice nie maj¹ czasu dla dzieci a dzieci
coraz czê�ciej szukaj¹ wzorców w sieci. Jednak so-

botnia impreza pokaza³a, ¿e s¹
w�ród nas rodzice, którzy w sposób
czynny chc¹ spêdzaæ czas ze swo-
imi pociechami. Pod kierunkiem
wodzirei prowadz¹cych bal, rodzi-
ce i dzieci wspólnie siê bawili. Od-
by³o siê wiele konkursów z nagro-
dami, organizatorzy zapewnili rów-
nie¿ s³odki poczêstunek dla impre-
zowiczów. Pó�niej chêtni uczestni-
czyli w dyskotece, któr¹ poprowa-
dzi³ DJ Szymon - wschodz¹ca
gwiazda dyskotekowego fachu.

Sylwia Klass

Wiadomo�ci z MOKu
XVII FINA£  WO�P
w gminie Sulejów

Charytatywna akcja XVII Fina³u
na terenie naszej gminy rozpoczê-

³a siê o godzinie 8:00 odpraw¹ wolontariuszy.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej pobrali puszki
i identyfikatory, a o godzinie 8:30 rozpoczêli kwestê
uliczn¹ na sprzêt dla ratowania ¿ycia dzieci ze scho-
rzeniami onkologicznymi. W zbiórce wziê³o udzia³
oko³o 40 wolontariuszy i ich opiekunów.
Prace koordynowa³ sztab w sk³adzie:
¢ Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury w Sulejo-
wie - Miros³aw Jacek Gretka
¢ Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejo-
wie - Joanna Albin
¢ Pracownik Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej - Lidia Kowalska

Zbiórka pieniêdzy zakoñczy³a siê o godzinie
13:30. Wówczas wszyscy wolontariusze zostali za-
proszeni na poczêstunek do Miejskiego O�rodka
Kultury, gdzie odby³o siê tak¿e spotkanie z w³a-
dzami miasta.

Zebrana kwota to

5.260,78 z³

Od godz. 17:00
w Miejskim O�rod-
ku Kultury w Sulejo-
wie zorganizowana
by³a dyskoteka dla
dzieci i m³odzie¿y.
O godzinie 20:00 jej
uczestnicy wyszli
przed budynek
MOK-u w Sulejo-
wie, gdzie wszyscy wspólnie pu�cili symbo-
liczne �wiate³ko do nieba. Dyskoteka zakoñ-
czy³a siê o godzinie 21:00.

Do charytatywnej akcji Jurka Owsiaka w³¹-
czyli siê miêdzy innymi uczniowie ze Szko³y
Podstawowej Nr 2 w Sulejowie: Kasia Trocha,
Kasia Nowak, Dominika Rusek, Bartek Rusek,
Mateusz Gwarda, Tomek Zawisza i Daniel Pie-
tras. Dziêki ¿yczliwo�ci ludzi wraz z up³ywem
dnia przybywa³o w naszych puszkach monet
i banknotów polskich a tak¿e euro. Nikt nie wie

jak¹ kwotê ostatecznie uzbiera³, ale nie ma w¹tpli-
wo�ci, ¿e najciê¿sz¹ puszkê mia³a para Kasia i Ka-
sia z klasy VI- 1,5kg. Po dobrze wykonanej pracy
nasi m³odzi wolontariusze zas³u¿yli na chwilê przy-
jemno�ci czyli bitwê na �nie¿ki. Na godzinê 13.00
dostarczyli�my puszki wraz z zawarto�ci¹ do MOK-
u. Zjedli�my ciep³y posi³ek i ruszyli�my ¿wawym
krokiem do domów.

teksty: Jacek Gredka i Marta Piasta
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xDru¿yna SULEJ
Zawodnicy �naszej� dru¿yny to:

1. B³a¿ej Ró¿ycki
2. Mariusz Malarz
3. S³awomir Kindrat
4. Cezary Pieczyñski
5. Jaros³aw Rze�nik
6. Adam Michalak
7. Jacek Gretka
8. Rafa³ Balasiñski
9. Micha³ Kieszkowski
10. Krystian Balasiñski
11. Micha³ Gaczkowski
12. Piotr Biernadzki
13. Mariusz Kieszkowski
14. Jacek Wach
15. Arkadiusz Nowak
16. Jaros³aw Sarlej

xBRYD¯
18 stycznia odby³ siê jubileuszo-

wy X Mecz Bryd¿a Sportowego po-
miêdzy reprezentacj¹ gmin Sulejów
i Wolbórz. Tradycyjnie ju¿ zawody
te odby³y siê w mi³ej atmosferze.

Tym razem zwyciêstwo odnie-
�li zawodnicy z Wolborza.

Zbigniew Sarlej

xSamorz¹d na sportowo
W zakoñczonych rozgrywkach

sportowych VIII Spartakiady
W³adz Samorz¹dowych 2008 roku Gmina Sulejów
zajê³a I m-ce w�ród  jedenastu gmin powiatu piotr-
kowskiego. W reprezentacji wystêpowali radni Rady
Miejskiej w Sulejowie oraz kierownictwo Urzêdu
Miejskiego w Sulejowie. Rozgrywki by³y prowadzo-
ne w takich dyscyplinach jak: pi³ka siatkowa, krêgle,
tenis sto³owy, pi³ka no¿na, strzelectwo i rekreacja.

W bie¿¹cym roku rozpoczê³a siê kolejna edycja roz-
grywek. Reprezentacja Gminy Sulejów bra³a udzia³
w pi³ce siatkowej, w której zajê³a II miejsce oraz w krê-
glach koñcz¹c na II miejscu. £¹cznie po dwóch kon-
kurencjach Gmina Sulejow zajmu-
je dru¿ynowo I miejsce.

Sylwia Miller

Dobiegaj¹ koñca rozgrywki ligi amatorskiej w ha-
lowej pi³ce no¿nej rozgrywane w hali RELAX
w Piotrkowie Tryb. Nasza dru¿yna "SULEJ" w pierw-
szym sezonie swych wystêpów w lidze awansowa³a
ju¿ z III do II ligi jako lider rozgrywek. W chwili obec-
nej przed ostatni¹ kolejk¹ sezonu halowego znajduje
siê na II miejscu w drugiej lidze. Miejsce to gwaran-
tuje awans do rozgrywek I - ligowych, które rozpoczn¹
siê w pa�dzierniku bie¿¹cego roku.

Ostatni mecz rozegrany zostanie w niedzielê (1mar-
ca). Zwyciêstwo w tym meczu da bezpo�redni awans
naszej dru¿yny, przegrana oznacza granie o awans do I -
ligi meczu bara¿owego z VIII dru¿yn¹ I- ligi.

Dziêkujemy za wsparcie dla naszej dru¿yny pro-
muj¹cej nasze miasto w zmaganiach pi³ki no¿nej ha-

lowej Burmistrzowi Sulejo-
wa, kwartalnikowi Sulej oraz
sponsorom (meble - Pan An-
toni Ró¿ycki ). Bez ich
wsparcia nasz udzia³ nie by³-
by mo¿liwy.

                                                                                   Opracowa³:
Jacek Wach
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