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                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mamy 10 lat!
Mili Moi, z tej okazji numer jubileuszowy,
a w nim m. in.: trochê wspominek o kwar-
talniku i nasi redaktorzy.

Teresa Sarlej
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Pomys³ wydania gazetki pojawi³ siê sponta-
nicznie podczas spotkania przy "kawce" na
jednej z dzia³ek rekreacyjnych pod lasem,

niedaleko Zalewu Sulejowskiego. Kilku znajomych
zauroczonych wielowiekow¹ tradycj¹ Podklaszto-
rza i ziem okolicznych mieszkaj¹cy tu b¹d� to z uro-
dzenia, b¹d� z wyboru rozmy�lali co te¿ mog¹ zro-
biæ jako �przyjaciele Sulejowa�.

Jeden z nas mia³ zgromadzone informacje hi-
storyczne, inny chcia³ pisaæ o tera�niejszo�ci, kto�
wiedzia³ jak wykorzystaæ
komputer no i znalaz³ siê
te¿ chêtny do kopiowania
pierwszych numerów na
ksero...

� zapa³ i zamiary s¹ ogromne. - czytamy
w pierwszym numerze Suleja - Zespó³ redakcyjny
sk³ada siê z zaprzyja�nionych pasjonatów, cz³on-
ków Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa�czynimy to
z nadziej¹ pozyskania sympatyków, którym bliska
jest historia, tera�niejszo�æ i przysz³o�æ miasta,
w którym ¿yjemy. Niestety nie umiemy okre�liæ czy
i kiedy wydany zostanie nastêpny numer�

Sulej nr 1 zosta³ zredagowany przez: Andrzeja
Tymiñskiego (redaktor naczelny), Teresê Sarlej,
Leszka Józefackiego, Tomasza Michalczyka, Zyg-
munta Nowakowskiego, Zdzis³awa Papiernika
i Krzysztofa Skrzyneckiego.

Reakcje na lokaln¹ gazetkê by³y ró¿ne, ale nie
brakowa³o i sceptyków.

- Zobaczymy ile wytrwacie�
- dwa, trzy numery i wam siê odechce...
A my sami naprawdê nie wiedzieli�my na ile

starczy nam zapa³u i ani siê obejrzeli�my jak mi-
nê³o 10 lat!

Przez ten czas sk³ad redakcji trochê siê zmieni³.
Obecnie Suleja redaguje zespó³ w sk³adzie: Teresa
Sarlej (redaktor naczelna od numeru 4), Zofia Gwar-
da, Zdzis³aw Papiernik, Katarzyna Prochoñ, Andrzej
Tymiñski, Bo¿ena Zawisza i Ewa Zawisza.

Okazjonalnie wspó³pracuje te¿ wiele osób z te-
renu powiatu, a g³ównie nauczyciele i uczniowie
ró¿nych typów szkó³.

Przegl¹daj¹c dzisiaj pierwszy numer Suleja
z 1999 roku znalaz³am artyku³ �Samorz¹dny po-
wiat�, jest to informacja o jednostce administra-
cyjnej powsta³ej styczniu 1999 roku - czyli o Po-
wiecie Piotrkowskim. Zatem jeste�my rówie�ni-
kami! Tym bardziej mi³e skojarzenie, ¿e SULEJ
jest (chyba?) jedyn¹ gazet¹ wydawan¹ w powie-
cie piotrkowskim.

W numerze 1 znajdujê te¿ og³oszenie przez Suleja
pierwszego konkursu dla mi³o�ników ro�lin: �Mój dom
- mój ogród� i mo¿emy siê cieszyæ, ¿e jest on do dzi�
kontynuowany przez Urz¹d Miejski. Na ostatniej stronie
widzimy zapowied� Dni Sulejowa w czerwcu 1999 roku,
wówczas by³y po³¹czone z �Noc¹ �wiêtojañsk¹�.

Przez minione lata nasz kwartalnik pe³ni³ rolê kroniki
pisz¹c o ró¿nych lokalnych wydarzeniach. Ocena wagi tych
relacji ze spotkañ, akademii czy teatrzyków jest subiektyw-
na. Dla uczniów ró¿nych szkó³, którzy zazwyczaj tworz¹ te

sytuacje, ka¿da taka
premiera to wa¿ne
i pamiêtne wydarze-
nie, przygotowane
wraz z nauczycielami
i czêsto rodzicami.

Piszemy o tych swoistych spektaklach, bo jest w nich du¿o
zaanga¿owania, pracy i tego co najwa¿niejsze - serca.

Ogólnie Sulej popularyzuje wiedzê o przesz³o�ci i pro-
blemach wspó³czesnych, promuje region na zewn¹trz.

Starali�my siê ustrzec politykierstwa - zwalania na
�onych� wszystko jedno z jakiej formacji i wszechobec-
nego narzekania. My�lê, ¿e nam siê to uda³o, cieszymy
siê i dzielimy tê rado�æ z Wami - Mili czytelnicy. Nie-
jednokrotnie bowiem brakowa³o nam zapa³u, a bywa-
³o, ¿e i pieniêdzy na druk. Ale dziêki dobrym chêciom
wszystkich zainteresowanych - w³adzom samorz¹do-
wym i listom czytelników problem zosta³ rozwi¹zany.

Mówi siê, ¿e Polakom brak na co dzieñ na ulicach
¿yczliwo�ci, poczucia humoru, autoironii. Na ile to ra-
cja - oceñcie sami, ale my spotkali�my ludzi zaanga¿o-
wanych. Niektórzy wspó³pracowali z nami d³u¿ej, inni
przy jednym tylko numerze, a byli i tacy, którzy podpo-
wiedzieli jaki� temat lub wsparli dobrym s³owem.

Wasze s³owa zachêty i wsparcie dodawa³y nam
otuchy i wyzwala³y zapa³ do pracy.

Dziêkujemy Wam za te 10 lat!
Cieszymy siê, ¿e kwartalnik jest bezp³atny, dostêp-

ny dla wszystkich. Rozdajemy go w szko³ach, biblio-
tekach, sklepach itp. Koszt druku pokrywa Urz¹d Miej-
ski w Sulejowie w zamian za zamieszczanie informa-
cji o swojej pracy. Od numeru 31 Sulej publikowany
jest równie¿ na stronie Urzêdu Miasta: www.sulejow.pl
oraz www.sulejowmojemiasto.pl

Dzi� �wiat stoi przed nami otworem, od koloro-
wych tygodników roi siê po kioskach, ale Sulej przez
te lata znalaz³ osobne miejsce w dobrej pamiêci czy-
telników w ró¿nym wieku i jest obecny w ¿yciu kultu-
ralnym i o�wiatowym gminy.

Mam nadziejê, ¿e obchody jubileuszu 10 - lecia
zaowocuj¹ pomys³ami na przysz³o�æ.

Teresa Sarlej

Mamy 10 lat!
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SULEJE numery 1 - 38SULEJE numery 1 - 38SULEJE numery 1 - 38SULEJE numery 1 - 38SULEJE numery 1 - 38
G³ówna tematyka dotychczas wydanych numerów:

historia
w dawna, bo siêgaj¹ca XII wieku, naszego Pod-
klasztorza,
w remont zabytkowego kompleksu pocysterskiego
na Podklasztorzu - TPS wspó³pracowa³o z fundacj¹
�Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów� w Sule-
jowie i Konserwatorem Wojewódzkim przy przepro-
wadzeniu remontu zabytkowego ko�cio³a (z XII wie-
ku) w latach 1990 - 1999. Przy udziale TPS wyko-
nano ca³o�ciow¹ dokumentacjê posadzki i po³o¿o-
no ceglan¹ posadzkê w ko�ciele - koszt 80 tys. z³.,
w obchody 860-lecia Sulejowa (np. sesja popular-
no - naukowa),
w wspomnienia z okresu II Wojny �wiatowej.
w wspó³praca z organizacj¹ - Rodzina Katyñska
Ziemi Piotrkowskiej - dziêki artyku³om w Suleju
na temat tragedii Katynia uzupe³niono listê ofiar
o nieznan¹ dotychczas osobê z Sulejowa,
w ods³oniêcie kamienia pami¹tkowego z nazwiska-
mi ofiar katyñskich z Sulejowa,
w etnografia: gin¹ce zawody, opowie�ci powtarza-
ne przez mieszkañców z pokolenia na pokolenie:
legendy zwi¹zane z okolic¹, opisy tradycji �wi¹tecz-
nych Do¿ynki, Sobótki, Spotkania wigilijne czy Mat-
ka Boska zielna.

wspó³czesno�æ
u ekologia: bogactwo przyrody w naszym regio-
nie np.: Ptasie plotki, Chroñmy stare drzewa,
u zagdnienia zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹ (od 2000
roku) jeszcze przed wst¹pieniem Polski do UE
u prace magisterskie i licencjackie o tematyce
zwi¹zanej z powiatem piotrkowskim pisane przez
jego mieszkañców np. ¯ydzi w Sulejowie,
u od numeru 25 zaczêto prezentowaæ sylwetki lu-
dzi zwi¹zanych swym ¿yciorysem, dzia³alno�ci¹,
prac¹ zawodow¹ lub spo³eczn¹, pasjami z ziemi¹
sulejowsk¹,
u wiadomo�ci ze szkó³ o konkursach, zawodach
sportowych i akademiach,
u Ochotnicza Stra¿ Po¿arna - historia i tera�niej-
szo�æ - z Sulejowa, Podklasztorza, Przyg³owa,
u problematyka spo³eczna - choroba alkoholowa
i dzia³alno�æ AA �wit,
u wiadomo�ci z Urzêdu Miejskiego w Su-
lejowie,

Przy okazji 10. rocznicy ukazania siê pierw-
szego numeru naszej gazety przypominamy

sk¹d wywodzi siê jej tytu³.

Dlaczego �Sulej�?Dlaczego �Sulej�?Dlaczego �Sulej�?Dlaczego �Sulej�?Dlaczego �Sulej�?

Otó¿ nazwa naszego miasta Sulejów pochodzi
od nazwy osobowej (czyli jakoby odpowiednika
dzisiejszego nazwiska rodowego) - Sulej. Imiê ta-
kie funkcjonowa³o na tych terenach wiele wieków
temu, a nam wyda³o siê ³adne i oryginalne.

Podobne imiona takie jak: SUL, SULIK, SU-
LIUY, SULIWUJ, SULISTRYJ, MILEJ, UNIEJ
spotykamy w jednym z najstarszych zabytków pi-
sanego jêzyka polskiego. Jest to BULLA protek-
cyjna z 1136 roku, bior¹ca w opiekê stolicy apo-
stolskiej maj¹tek biskupstwa gnie�nieñskiego.
Wystawi³ j¹ papie¿ Innocenty II, na pro�bê arcybi-
skupa gnie�nieñskiego Jakuba.

Sulejów to nazwa osobowa, utworzona od imie-
nia SULIS - SULEJ za pomoc¹ przyrostka dzier-
¿awczego �ów� tak jak Uniej - Uniejów, Milej -
Milejów i oczywi�cie:

Sulej - Sulejów.
S³owo SULEJ jest niew¹tpliwie jednym z ka-

myków w �fundamentach� naszego miasta i równie¿
dlatego przyjêli�my je jako tytu³ naszej gazety

Leszek Józefacki
SULEJ 4 grudzieñ 1999

u wiadomo�ci z Powiatu Piotrkowskiego,
u informacje z Miejskiego O�rodka Kultury w Su-
lejowie,
u informacje z Miejskiego Zak³adu Komunalnego
w Sulejowie,
u sport: historycznie np. o klubie "Skalnik" i na bie-
¿¹co np. dru¿yna pi³karska "Sulej", siatkówka, bryd¿,
u ciekawostki - z³o�liwostki,
u felietony spo³eczno - pedagogiczne,
u listy do redakcji,
u  dzia³alno�æ Ko³a Emerytów i Rencistów
w Sulejowie,
u k¹cik poezji.

op. Tesa
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Z okazji jubileuszu ka¿dy z na-
szych redaktorów napisa³ co�
o sobie...

Nasza redakcja

Andrzej Tymiñski
(rocznik 1945), absolwent
I LO im. B. Chrobrego w
Piotrkowie Trybunalskim.
Wy¿sze studia ukoñczy³
na U£ (specjalizacja
pedagogika kulturalno-
o�wiatowa). Animator
kultury, dzia³acz amator-
skiego ruchu teatralnego.
Przez blisko 30 lat praco-
wa³ na stanowisku dyrek-
tora Oddzia³u Regionalne-

go Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP)
w Piotrkowie Trybunalskim.. Stowarzyszenie to
specjalizuje siê w o�wiacie doros³ych. Jednocze�nie
przez kilkana�cie lat pracuje z dzieæmi i m³odzie¿¹
jako wychowawca i pedagog. Uhonorowany odznak¹
Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, Z³ot¹ Odznak¹ TWP
Zas³u¿ony Popularyzator Wiedzy, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Br¹zowym, Srebrnym i Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi. Za ca³okszta³t dzia³alno�ci na
niwie kulturalnej i o�wiatowej na terenie Piotrkowa
Trybunalskiego w 2001 roku otrzyma³ honorowe
wyró¿nienie - Z³ot¹ Wie¿ê Trybunalsk¹.
Od wielu lat jest cz³onkiem redakcji SULEJ (pismo
Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa) i �Forum Na-
uczycielskie� (kwartalnik wydawany przez O�rodek
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie). Publikuje
w nich liczne artyku³y, felietony, materia³y meto-
dyczne z zakresu zagadnieñ spo³ecznych i pedagogi-
ki. Od 1994 roku jest mieszkañcem Sulejowa.
Zainteresowania: historia, muzyka, fotografia,
turystyka, podró¿e, ogród.. Aktualnie pracuje nad
ksi¹¿k¹ pod roboczym tytu³em �Vademecum Sule-
jowa i okolic�. W zamiarze autora ma to byæ kom-
pendium wiedzy o dziejach i dniu obecnym naszego
miasta, opatrzone licznymi komentarzami, zdjêcia-
mi, ciekawostkami.

Teresa Sarlej
£odzianka, po ukoñ-
czeniu matematyki
stosowanej na Uni-
wersytecie £ódzkim
studiowa³a jeszcze
2 lata architekturê na
Politechnice £ódzkiej
gdzie rozwija³a swoje
zami³owanie do ry-
sunku. Po studiach
wyprowadzi³a siê

z £odzi, bo nie znalaz³a w sobie genu miesz-
czucha. Po d³ugich poszukiwaniach w 1989
roku osiad³a w Sulejowie podejmuj¹c pracê
nauczyciela matematyki. Ukoñczy³a te¿ studia
podplomowe z informatyki specjalizuj¹c siê
w edycji tekstu, co z przyjemno�ci¹ wykorzy-
stuje w opracowywaniu kolejnych numerów
Suleja. Od 1999 roku jest redaktorem naczel-
nym tego kwartalnika.
Za dzia³alno�æ kulturalno-o�wiatow¹ na rzecz
�rodowiska lokalnego uzyska³a honorowy tytu³
Przyjaciela Dzieci Sulejowa.

Ewa Zawisza,
rodowita sulejowian-
ka, nauczyciel dyplo-
mowany w Szkole
Podstawowej nr 1
im. Jana Paw³a II
w Sulejowie. W la-
tach 1988-1990
pracowa³a w Szkole
Podstawowej na
Podklasztorzu. W re-
dakcji kwartalnika
SULEJ od 1999 roku.

Za dzia³alno�æ kulturalno-o�wiatow¹ na rzecz
�rodowiska lokalnego uzyska³a honorowy ty-
tu³ Przyjaciela Dzieci Sulejowa.

Bo¿ena Zawisza,
rodowita sulejowianka,
nauczyciel dyplomowa-
ny w Gimnazjum w Su-
lejowie.  W redakcji
kwartalnika SULEJ od
1999 roku.
Za dzia³alno�æ kulturalno-
o�wiatow¹ na rzecz �rodo-
wiska lokalnego uzyska³a
honorowy tytu³ Przyjacie-
la Dzieci Sulejowa.
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Katarzyna Prochoñ
(ur. 1973 r.) - rdzenna
mieszkanka Sulejowa
z dziada pradziada.
Szko³ê Podstawow¹
ukoñczy³a w Sulejowie,
dalsz¹ naukê kontynu-
owa³a w Liceum Me-
dycznym w Piotrkowie
Tryb. (matura 1992).
Studia wy¿sze podjê³a
w Wy¿szej Szkole

Humanistycznej w Pu³tusku. Dyplom magisterski
uzyska³a w 2000 roku - tematem pracy dyplomo-
wej by³ �Pejza¿ kulturowy miasta i gminy Sule-
jów�. W 2007 roku podjê³a studia podyplomowe
w WSH w Piotrkowie Tryb. z zakresu zarz¹dzania
�rodkami unijnymi.
Zainteresowania: literatura (g³ównie psychologicz-
no - spo³eczno - obyczajowa), problematyka pro-
ekologiczna, rysunek, projektowanie odzie¿y dla
najm³odszych, historio-
grafia - zw³aszcza z za-
kresu dziejów lokalnych
�ma³ych ojczyzn�. Od 10
lat jest cz³onkiem TPS,
wspó³pracuje z kwartalni-
kiem SULEJ, publikuje
w nim liczne teksty.
Szczê�liwa mama
3-letniej Matyldy, prowa-
dzi w³asn¹ firmê.

Zofia Gwarda
(wykszta³cenie wy¿sze)
uczennica Pana Zacheusza
Misiórskiego (twórcy
muzeum Regionalnego
w Sulejowie). Po �mierci
Zacheusza Misiórskiego
wieloletni pracownik
i opiekun muzeum. Wiêk-
szo�æ swojej pracy zawodo-
wej zwi¹za³a z histori¹
Opactwa Cystersów w Su-
lejowie poprzez pracê

w miejscowym muzeum. Zainteresowania to historia
regionu, turystyka oraz historia najcenniejszego
obiektu w naszym regionie - Opactwa Cystersów.
Przez wiele lat stara siê przekazywaæ wiedzê o Zako-
nie Cystersów i jego roli w kulturze naszego narodu.

Zdzis³aw Papiernik
(ur. 1955), absolwent
Wydzia³u Filozoficzno -
Historycznego Uniwersy-
tetu £ódzkiego, a tak¿e
podyplomowych studiów
z zakresu religioznaw-
stwa. Od 1978 roku
nauczyciel historii w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym
w Sulejowie, w szkole,
której by³ uczniem.

¯onaty, ma dwóch synów. Ca³a rodzina to
absolwenci miejscowego Liceum. Od 2001
roku nauczyciel dyplomowany, ekspert komi-
sji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla
nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans zawodo-
wy. Egzaminator - weryfikator merytoryczny
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £odzi.
W pracy zawodowej liczne sukcesy uczniów
w olimpiadach przedmiotowych i konkursach
historycznych. Publikuje artyku³y dotycz¹ce
historii regionu i integracji europejskiej.
Konsultant merytoryczny wydawnictwa peda-
gogicznego Operon. Cz³onek Towarzystwa
Przyjació³ Sulejowa. Wspó³za³o¿yciel i cz³o-
nek redakcji kwartalnika SULEJ. Organizator
jednego z pierwszych w Polsce Szkolnego
Klubu Europejskiego - 1995r. Za wyró¿niaj¹-
c¹ siê pracê dydaktyczno - wychowawcz¹
otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi przyznany przez
Prezydenta RP oraz liczne nagrody m.in.
Kuratora O�wiaty, Starosty Piotrkowskiego.
Zainteresowania: historia, polityka, turystyka
górska, filatelistyka, numizmatyka.
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Honory dla redakcji Suleja

Z prawdziw¹ przyjemno�ci¹ i satysfakcj¹ przy
chodzi mi zdaæ Czytelnikom relacjê ze spo
tkania cz³onków redakcji z w³adzami samo-

rz¹dowymi Sulejowa, jakie mia³o miejsce w Urzê-
dzie Miasta w dniu 27 maja 2009 roku.

10 lat temu, w czerwcu 1999 roku ukaza³ siê
pierwszy numer kwartalnika spo³eczno-kultural-
nego "Sulej", redagowanego przez dzia³aczy To-
warzystwa Przyjació³ Sulejowa, a wydawanego
przy wspó³pracy i wydatnej pomocy sulejowskie-
go samorz¹du. Dziêki tej ¿yczliwej i owocnej
wspó³pracy miasto i jego mieszkañcy maj¹ za po-
�rednictwem pisma, mo¿liwo�æ poznania dziejów
i historii swojej miejscowo�ci, bie¿¹cych wyda-
rzeñ i podejmowanych inicjatyw, aktualnych in-
formacji, planów i prognoz na przysz³o�æ. Tym
samym pismo dobrze spe³nia swe za³o¿enia pro-
gramowe, staj¹c siê rzetelnym �ród³em populary-
zacji wiedzy o przesz³o�ci, ³¹cz¹c te funkcje z pro-
blematyk¹ dnia codziennego. Niebagatelne znacze-
nie ma fakt, i¿ "Sulej" poprzez swe publikacje
spe³nia tak¿e istotn¹ rolê w promocji miasta i gmi-
ny Sulejów. Swoj¹ nieprzerwan¹ systematyczn¹ od
10 lat dzia³alno�ci¹, redakcja pozyska³a wielu
wiernych i ¿yczliwych czytelników oraz szerokie
grono sympatyków.

Pocz¹tki nie by³y wcale ³atwe. Wielu s¹dzi³o,
¿e pismo po ukazaniu siê kilku pierwszych nume-
rów umrze �mierci¹ naturaln¹. Bo albo zabraknie
tematów, b¹d� oka¿e siê i¿ jest to tylko tzw. "s³o-
miany ogieñ", lub po prostu "Sulej" nie spotka siê
z zainteresowaniem czytelników. Na pocz¹tku by³y
te¿ ze strony w³adz obawy, i¿ bêdzie to trybuna do
wyst¹pieñ o charakterze politycznym, czy roszcze-
niowym. ̄ ycie pokaza³o, i¿ ¿adne z tych przypusz-
czeñ nie sta³o siê faktem, za� praktyka dowiod³a
czego� wrêcz przeciwnego. Tematyka artyku³ów
zamieszczanych w Suleju (choæ czasem krytycz-
na) nacechowana jest trosk¹ o wzajemne zrozu-
mienie w istotnych i ¿ywotnych sprawach spo³ecz-
nych, stanowi wsparcie dla rozwoju aktywno�ci
i inicjatyw miejscowych organizacji i instytucji.
Tym samym mo¿na odpowiedzialnie stwierdziæ,
¿e "Sulej" i jego formu³a na sta³e wpisa³y siê na
mapê kulturaln¹ Sulejowa.

Te ciep³e s³owa i jak¿e pozytywn¹ ocenê, za-
war³ w swym wyst¹pieniu adresowanym do cz³on-
ków redakcji, burmistrz - Stanis³aw Bary³a. Odebra-
li�my je jako dowód docenienia naszej dziesiêcio-

letniej spo³ecznej pracy, a jednocze�nie deklaracjê
dalszej wspó³pracy.

O randze jakiej nada³ Urz¹d temu okoliczno�cio-
wemu spotkaniu �wiadczy te¿ fakt uczestniczenia
w nim szerokiej reprezentacji Samorz¹du. Tak wiêc
sw¹ obecno�ci¹ zaszczycili: przewodnicz¹cy Rady
Miasta - p. Przemys³aw Majchrowski, wiceburmistrz
p. Jan Andrzejczyk, przewodnicz¹cy Komisji O�wia-
ty, Kultury i Sportu - p. Jacek Ciapa³a, Dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej p. Joanna Albin, dyrektor Miejskie-
go O�rodka Kultury p. Sylwia Klass, kierownik refe-
ratu promocji UM p. Sylwia Miller.

Spotkanie zaszczyci³ tak¿e sw¹ obecno�ci¹ Sta-
rosta Piotrkowski p. Stanis³aw Cuba³a.

W swym krótkim, ale jak¿e bardzo sympatycz-
nym wyst¹pieniu, z³o¿y³ w imieniu w³adz powiatu

List gratulacyjny

            Radakcja Kwartalnika
            SULEJ            SULEJ            SULEJ            SULEJ            SULEJ

Jubileusz 10-lecia kwartalnika �Sulej�
jest doskona³¹ okazj¹, abym móg³ wy-
raziæ swoje uznanie za Pañstwa zaan-

ga¿owanie w budowaniu spo³eczeñstwa infor-
macyjnego.

Przyznajê, ¿e czasopismo wspaniale wpi-
sa³o siê w ¿ycie mieszkañców miasta i gminy
Sulejów dostarczaj¹c im bie¿¹cych informacji
na temat dzia³añ samorz¹dowych jak i spo³ecz-
nych. To dziêki Wam - Przyjacio³om Sulejo-
wa, zapisywane s¹ dla obecnych i nastêpnych
pokoleñ, wa¿ne wydarzenia Naszej Ma³ej Oj-
czyzny.

¯yczê Pañstwu dalszych sukcesów w pra-
cy zawodowej oraz w ¿yciu osobistym. Jedno-
cze�nie wierzê, ¿e ten jubileusz zdopinguje
Pañstwa do jeszcze wiêkszego inwestowania
w swój potencja³.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Stanis³aw Cuba³a
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piotrkowskiego serdeczne gratulacje z okazji jubile-
uszu Suleja. Stwierdzi³, i¿ w jego ocenie oraz wielu
innych dzia³aczy samorz¹dowych dokonania redak-
cji s¹ prawdziwym, godnym uznania sukcesem. Jak
do tej pory fakt tak d³ugiego ukazywania siê pisma
oraz pozyskanie zainteresowania wielu czytelników,
nie tylko z Sulejowa, jest ewenementem w skali po-

wiatu. Sam, jak wiele innych znanych mi
osób, z zaciekawieniem czekam na ukaza-
nie siê kolejnego numeru Suleja i proszê
nie traktowaæ mych s³ów li tylko jako
uprzejmo�ci czy kurtuazji. Tak¿e i on za-
deklarowa³ wolê zacie�nienia wspó³pracy
Starostwa z redakcj¹.

Na rêce p Teresy Sarlej - naczelnej
redaktor Suleja, z³o¿ono listy gratulacyjne,
bukiety kwiatów. Wszyscy cz³onkowie re-
dakcji zostali obdarowani upominkami.

Z kolei p. Teresa z³o¿y³a cz³onkom Samorz¹du ser-
deczne podziêkowania za wspó³pracê i wieloletnie
wsparcie organizacyjne.
Warto przy okazji odnoto-
waæ jeszcze jeden mi³y ak-
cent. Otó¿ p. Leszek Józe-
facki - b. Prezes TPS a jed-
nocze�nie jeden z inicjato-
rów powstania Suleja, po-
darowa³ do zbiorów Towa-
rzystwa liczne dokumenty
archiwalne dokumentuj¹-
ce historiê stowarzyszenia.
Kilka ciekawych archiwa-
liów otrzyma³o te¿ Mu-
zeum na Podklasztorzu.

Mo¿na tê krótk¹ relacjê zakoñczyæ tradycyjnym
stwierdzeniem, i¿ up³ynê³o ono w sympatycznej
i pe³nej wzajemnego porozumienia w dobrej spra-
wie atmosferze. To fakt. Ale to nie wszystko. Obok

uprzejmo�ci, gratulacji, podziêko-
wañ owocem tego spotkania s¹
jeszcze wspólne zamierzenia do
dzia³añ zmierzaj¹cych do promocji
miasta Sulejowa.

W swych najbli¿szych planach
Towarzystwo Przyjació³ Sulejowa
zamierza obok kontynuacji dzia³al-
no�ci Suleja, opracowaæ album gra-
fik i rysunków z wizerunkami co
ciekawszych obiektów z terenu Su-
lejowa i jego najbli¿szych okolic,
dokoñczyæ do jesieni pracê nad
ksi¹¿k¹ - albumem "Vedemecum
Sulejowa i okolic" jako zbioru in-
formacji o dziejach miasta, biogra-

Leszek Józefacki
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Pami¹tkowe zdjêcie q

mów znanych i uznanych sulejowian, opisu za-
bytków, sulejowskich legend i ciekawostek, in-
formacji przyrodniczo-krajoznawczych. To je-
¿eli idzie o dzia³alno�æ popularyzatorsk¹. W za-
mierzeniach TPS jest tak¿e opracowanie sce-
nariusza dorocznej imprezy promuj¹cej miasto
i jego walory turystyczne. Mo¿e warto nawi¹-
zaæ do wielowiekowej tradycji wypalania wap-
na w Sulejowie? Jest szansa aby dobrze pomy-
�lana i ciekawie zorganizowana impreza sta³a
siê wizytówk¹ miasta, a jej zasiêg z czasem
wyszed³ daleko poza jego granice.

Zaprezentowane pomys³y spotka³y siê
z aprobat¹ zebranych co dobrze wró¿y na ich powo-
dzenie. Od pomys³u do jego realizacji droga bywa
daleka. Ale trzeba mieæ nadziejê, ¿e przy dobrej woli,
wspólnemu zaanga¿owaniu i nie ma co ukrywaæ, wy-
si³kowi wielu osób, to co teraz jest w fazie inicjaty-
wy niebawem stanie siê faktem i s³u¿yæ bêdzie roz-
wojowi kultury w naszym mie�cie.

Andrzej Tymiñski
zdjêcia autora

p Gratulacje od instytucji sulejowskich krze-
wi¹cyh kulturê - Miejskiej Biblioteki i Miejskie-

go O�rodka Kultury

od lewej siedz¹: Sylwia Klass, Sylwia Miller,
Teresa Sarlej, Zofia Gwarda, Katarzyna Pro-
choñ, Bo¿ena Zawisza,
stoj¹ od lewej: Jacek Ciapa³a, Zdzis³aw Pa-
piernik, Stanis³aw Bary³a, Andrzej Tymiñski,
Stanis³aw Cuba³a, Mariusz Stobiecki, Przemy-
s³aw Majchrowski, Ewa Zawisza, Jan Andrzej-
czyk, Joanna Albin.
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Ksi¹¿ka sulejowianki
Le¿y przede mn¹ ksi¹¿ka niezwyk³a o intryguj¹cym
tytule niecodziennej tre�ci. Podczas lektury odleg³e
na pozór sprawy przybli¿aj¹ siê, s¹ rozpoznawalne,
chocia¿ wymagaj¹ zastanowienia i przemy�leñ.

Co to za pozycja i dlaczego o niej piszê? Autor-
k¹ jest by³a (nasza) uczennica szkó³ podstawowych
w Podklasztorzu i tutejszego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Agnieszka Baliñska obecnie doktorantka. Tytu³
ksi¹¿ki Mentalna przestrzeñ pustyni �wiata, podty-
tu³ - Anatomia aktywno�ci i bierno�ci w kulturze
perspektywy Pustelni. Wydawnictwo Naukowe Sem-
per (publikacja dofinansowana przez Ministra Na-
uki i Szk. Wy¿szego).

Jak widaæ jest to pozycja naukowa ale przystêp-
na. Warto i trzeba po ni¹ siêgn¹æ.

Rysunki
Ilekroæ biorê do rêki �Suleja� - kwartalnik TPS i ziem
okolicznych - zawsze na wstêpie zatrzymujê siê na
stronie tytu³owej. Urzeka ona miniaturowym rysun-
kiem, charakterystycznym dla Opactwa Cystersów,
zabytkiem miasta czy ziem okolicznych.

Ka¿da z przepiêknych, artystycznych miniatur sy-
gnowana jest podpisem �Tesa�.

Czy �Tesa� da³aby siê namówiæ na wystawê
swych prac np. w zwi¹zku z 600 - leciem obchodów
przemarszu przez Sulejów - Podklasztorze królew-
skich wojsk polskich pod Grunwald?

My�lê i proszê aby to by³o mo¿liwe.
Ku rozwa¿eniu.

Zofia Majdowa
Sulejów, dnia 20 IV 09r.

od Tesy:
Dziêkujê za pomys³ zorganizowania wystawy moich
prac i z przyjemno�ci¹ postaram siê go zrealizowaæ.

Droga Pani Tereso!
Wprawdzie nie znamy siê osobi�cie, ale mam na-
dziejê, ¿e wybaczy mi Pani ten bezpo�redni zwrot
po imieniu. Niech usprawiedliwieniem bêdzie fakt,
i¿ co kwarta³, od prawie 10 lat spotykam siê z Pa-
ni¹ i innymi cz³onkami redakcji Suleja, a wiec trak-
tujê Was jak starych dobrych znajomych. Ka¿dy
numer czytam "od deski do deski". Ba! Nie tylko
czytam, ale kolekcjonujê i nastêpnie udostêpniam
moim bliskim.

Moje zwi¹zki z Sulejowem s¹ w sumie niezbyt
wielkie. Tu siê urodzi³am, a nastêpnie przez kilka
lat spêdza³am wakacje. Choæ to by³o bardzo daw-
no temu, to nie ukrywam, ¿e pomimo znacznego
up³ywu czasu nadal traktujê Sulejów, jego niepo-
wtarzalny klimat i jego cokolwiek staro�wieck¹
atmosferê z wielkim sentymentem. Rodzina moja
wyjecha³a z Sulejowa ju¿ dawno temu, ale Suleja
otrzymujê dziêki uprzejmo�ci mojej dalekiej ku-
zynki. Jeszcze do niedawna my�la³am, ¿e o Sule-
jowie wiem wiele, a jak siê okaza³o, dopiero lektu-
ra Waszego pisma u�wiadomi³a mi, i¿ moja znajo-
mo�æ tematu jest pobie¿na. Te czterdzie�ci wydañ
Suleja to prawdziwa kopalnia wiedzy o Sulejowie,
jego przesz³o�ci, ludziach ¿yj¹cych w tym miastecz-
ku i ich dokonaniach.

Muszê siê pochwaliæ, ¿e w³a�nie miesi¹c temu,
mój wnuk, uczeñ gimnazjum, zdoby³ g³ówn¹ nagro-
dê w konkursie �Ma³e Ojczyzny - moje korzenie�.
To po czê�ci i Wasza zas³uga, bowiem tematem jego
pracy by³ w³a�nie Sulejów, a materia³y by³y zaczerp-
niête g³ównie z Waszego pisma.

Dziêkuj¹c za ju¿ - proszê o jeszcze. Gratulujê
Jubileuszu, serdecznie pozdrawiam i mam nadziejê
na dalsze spotkania z mym rodzinnym Sulejowem
za po�rednictwem Waszych ³amów.

Zofia Na³êcz - Urbañska - £ód�

sulejowski wapiennik, którego ju¿ nie ma....

Ludzie listy pisza...
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Jest to osoba cokolwiek zapomniana. Mo¿e z racji up³ywu czasu, a mo¿e z powodu przekonañ
lewicowych,(tak obecnie niemodnych) tej postaci.

nasze sylwetki...

Lucjan Rudnicki
Urodzi³ siê 2.01.1882 roku w Sulejowie.

Pochodzi³ z wielodzietnej rodziny, która przy-
nale¿a³a jak to sam autor opisuje do �obywatelstwa
miejskiego�. Stan ni¿szy to ch³opi nie wspominaj¹c
o �wyrobnikach i komornicach�. Choæ �obywatele� su-
lejowscy mieli wysokie mniemanie co do swej prowi-
niencji, to jednak poziom i styl ich ¿ycia niewiele od-
biega³ standardem od pozosta³ych mieszkañców mia-
steczka, w tym i ch³o-
pów. Wiêkszo�æ za-
mieszka³ych tu ludzi by³a
niezbyt zamo¿na, ¿eby
nie powiedzieæ biedna.
Rodzice Rudnickiego
posiadali i uprawiali
ma³e gospodarstwo rolne
3 morgi ziemi, co odpo-
wiada 1 hektarowi i 68
arom. Ojciec Lucjana
pracowa³ jako czeladnik
w m³ynie Wandelta
w pobliskich K³udzi-
cach.

Jak wielu mu wspó³-
czesnych m³odych ludzi,
szesnastoletni Lucjan
wyemigrowa³ �za chlebem� do prze¿ywaj¹cej swój buj-
ny i ¿ywio³owy rozwój wielkoprzemys³owej £odzi. Jego
rodzinny Sulejów by³ za�ciankowym, prowincjonalnym
miasteczkiem niedaj¹cym szans na pozyskanie pracy.
£ódzkie fabryki by³y pe³ne robotników wywodz¹cych
siê z bli¿szych i dalszych ubogich miasteczek i wsi.
W prze³omowym i znamiennym dla dalszych jego lo-
sów 1898 roku, Rudnicki poszed³ ich �ladem i zatrud-
ni³ siê w manufakturze Heinzla i Kunitzera na ³ódzkim
Widzewie. Tam te¿ rozpocz¹³ sw¹ dzia³alno�æ polityczn¹
w PPS i SDKPiL. Dzia³alno�æ ta by³a oczywi�cie niele-
galna. Zosta³ aresztowany i przez pó³tora roku (od 1903)
odbywa³ karê wiêzienia w Piotrkowie Trybunalskim
i Sieradzu. W czerwcu 1904r. dosta³ wyrok - trzy lata
zes³ania do guberni archangielskiej, sk¹d wkrótce (po
miesi¹cu) uda³o mu siê zbiec. Nadal prowadzi³ dzia³al-
no�æ rewolucyjn¹ pod przybranym nazwiskiem m. in-
nymi poprzez redagowanie pisma PPS "�wit",  wyda-
wanego w Czêstochowie.

W latach 1913-1914 publikuje swe artyku³y w pi-
�mie Nowy G³os. Niebawem zostaje ponownie aresz-
towany za dzia³alno�æ polityczn¹ i umieszczony w za-
k³adzie karnym w Kaliszu. Przebywa w nim do 1907
roku, a czas pobytu w odosobnieniu wykorzystuje na
samokszta³cenie. Po powrocie z aresztu do Sulejowa
w tym samym (1907) roku zawiera zwi¹zek ma³¿eñ-
ski z Mari¹ Szukiewicz. By³a ona córk¹ Antoniego
Szukiewicza, weterana powstania styczniowego
w 1863r, który za sw¹ postawê patriotyczn¹, udzia³
w powstaniu, a tak¿e dzia³alno�æ polityczn¹, by³ przez
w³adze carskie wiêziony i w latach 1905-1907 zes³a-
ny na Sybir. ¯ona L.Rudnickiego, podobnie jak jej
m¹¿, mia³a pogl¹dy lewicowe. Obawiaj¹c siê aresz-
towañ emigruj¹ z Sulejowa do Sosnowca, stamt¹d do
Bremy w Niemczech, a pó�niej do Kijowa, gdzie
mieszka³a siostra Marii .W tym czasie Rudnicki po-
s³ugiwa³ siê kilkoma paszportami wystawionymi na
nazwiska: Jan Rybnicki, Marian Kwapiñski, Jan ¯y-
wocki. Maj¹c 28 lat zostaje powo³any do czynnej s³u¿-
by wojskowej w armii rosyjskiej.

O tym epizodzie w jego ¿yciorysie, nie wiemy
zbyt wiele. Zachowa³o siê zdjêcia pisarza w mundu-
rze rosyjskim z adnotacj¹: ̄ ytomierz - Wrangielow-
ka - 20 Halicki pu³k - 8 pa�dziernika 1910r.

�ród³a podaj¹, ¿e w latach I wojny �wiatowej pro-
wadzi³ czynn¹ dzia³alno�æ antyniemieck¹. By³o to po-
wodem jego internowania. Lata 1916 - 1918 spêdzi³
w obozach w Szczypiornie, Hawelbergu i w twierdzy
Modlin. Po odzyskaniu niepodleg³o�ci przez Polskê,
zaj¹³ siê twórczo�ci¹ literack¹. W 1920 roku ukaza³a
siê drukiem siê jego pierwsza powie�æ Odrodzenie.
By³a to pierwsza ksi¹¿ka, której jedynymi bohaterami
byli pro�ci robotnicy. Pozycja ta by³a przet³umaczona
na jêzyk rosyjski i niemiecki. Autor mówi¹c o swej
pierwszej powie�ci wspomina: �w³a�ciwie by³ to na-
k³ad w³asny przy pomocy pieniê¿nej towarzyszy,
a szczególnie Arkadego Fidlera�. W rok pó�niej
(1921) ukaza³ siê cykl opowiadañ zatytu³owany Re-
publika Demokratyczna. Prawdopodobnie spod jego
pióra wysz³y jeszcze inne pozycje, ale nie by³y one
drukowane i w czasie bombardowania Sulejowa
(4 wrze�nia 1939r.), bezpowrotnie zaginê³y b¹d� zo-
sta³y zniszczone. Ciekawym przyczynkiem do ¿ycio-
rysu L. Rudnickiego jest list p. Wandy Gemel-Jajsz-
czak adresowany do redakcji kwartalnika Towarzy-
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stwa Przyjació³ Sulejowa (Sulej 16 styczeñ 2003),
w którym podane s¹ informacje jakie do tej pory nie
by³y (przynajmniej w oficjalnych biogramach) po-
wszechnie publikowane i popularyzowane. Otó¿ we-
d³ug nich, Rudnicki mia³ w 1920 roku zasiadaæ w Tym-
czasowym Komitecie Rewolucyjnym, utworzonym
przez bolszewików w Bia³ymstoku. Komitet mia³ byæ
zal¹¿kiem rz¹du rewolucyjnego, który mia³ mieæ sw¹
siedzibê w Warszawie, oczywi�cie po zwyciêskiej
kampanii Armii Czerwonej, która w³a�nie par³a na
wschód "by wyzwoliæ polski lud pracuj¹cy spod uci-
sku polskich panów". Pisarz mia³ tam poznaæ m. in-
nymi Juliana Marchlewskiego, Feliksa Kona, Feliksa
Dzier¿yñskiego. Autorka listu powo³uje siê na �ród³o
tych informacji jakim jest publikacja Zwyciêstwo 1920
pod redakcj¹ prof. Mariana Marka Drozdowskiego.

W 1921 roku Rudniccy przeprowadzaj¹ siê do War-
szawy, gdzie Lucjan pracuje jako kancelista w Zarz¹-
dzie Miejskim. Redaguje w tym czasie artyku³y do pism
wydawanych przez Partiê Ch³opsk¹. W tym czasie bu-
duje dom w Sulejowie, gdzie spêdza wraz z rodzin¹
letnie wakacje. Dom ten ( ul. Konecka 34) stoi do dzi�
i mie�ci siê w nim administracja sulejowskiego Miej-
skiego Zak³adu Komunalnego. W latach II wojny �wia-
towej ukrywa siê wsi i pracuje jako dozorca, ogrodnik
i robotnik rolny. Podobno bra³ udzia³ w konspiracji, ale
konkretów i bli¿szych danych na ten temat brak.

Bezpo�rednio po wojnie, od wyzwolenia Sule-
jowa (17 stycznia 1945r, pe³ni przez sze�æ miesiêcy
funkcjê pierwszego powojennego burmistrza swej ro-
dzinnej miejscowo�ci. W tym samym roku wraca siê
do Warszawy. Tu powstaje najwa¿niejsze dzie³o jego
dorobku literackiego - powie�æ Stare i Nowe. Tom I
wydano w 1948 roku, tom II w 1950, a tom III
w 1960r. Akcja powie�ci zawarta w tych trzech to-
mach obejmuje lata 1882 - 1909. Autor pracowa³
w latach sze�ædziesi¹tych XX w. nad tomem czwar-
tym maj¹cym opisywaæ jego do�wiadczenia do 1939
roku. Niestety by³a to tylko zapowied�, bowiem ten
ostatni tom nigdy nie ukaza³ siê drukiem.

Stare i Nowe jest powie�ci¹ autobiograficzn¹, a jed-
nocze�nie stanowi dokument bowiem opisani w niej
ludzie i wydarzenia s¹ autentyczne. Jej warto�æ polega
g³ównie na tym, i¿ autor zdo³a³ dokonaæ literackiej, nie-
mal¿e fotograficznej dokumentacji dziejów i losów pro-
stych, niewykszta³conych ludzi, �wiadków rewolucji
przemys³owej i przemian spo³ecznych, charakterystycz-
nych dla prze³omu XIX i XX wieku. Barwnie i cieka-
wie zosta³y ukazane losy m³odego ch³opaka wywodz¹-
cego siê z biednego ma³omiasteczkowego �rodowiska
(Stare), który ju¿ w przemys³owej £odzi (Nowe) wspó³-
tworzy now¹ kategoriê spo³eczn¹ - tzw. klasê robotni-
cz¹. Autor ukazuje metamorfozê jaka dokonuje siê w je-
go ¿yciu. Oto m³odzieniec wywodz¹cy siê gminu, roz-

wija siê intelektualnie, krystalizuje swe pogl¹dy poli-
tyczne, staj¹c siê aktywnym dzia³aczem politycznym -
rewolucjonist¹. Co ciekawe, Rudnicki ukoñczy³ jedy-
nie cztery klasy szko³y powszechnej. Wiedzê i umiejêt-
no�ci zdobywa³ w drodze samokszta³cenia. Jak widaæ
z dobrym skutkiem. Powie�æ Stare i Nowe zyska³a uzna-
nie �rodowiska literackiego, a ówczesne w³adze przy-
zna³y autorowi (dwukrotnie - 1948 i 1966) Pañstwow¹
Nagrodê Literack¹ I stopnia. Rudnicki aktywnie uczest-
niczy³ w ¿yciu politycznym PRL. By³ pos³em na Sejm I
powojennej kadencji (1945-1947), uczestniczy³ w pra-
cach parlamentu (te¿ jako pose³) w latach 1952 - 1957.
Zmar³ w Warszawie 8.06.1968 w wieku 86 lat. By³ od-
znaczony m. innymi Krzy¿em Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Pomimo i¿ ostatnie lata swego ¿ycia zwi¹za³ ze
stolic¹, to nadal utrzymywa³ ¿ywy i serdeczny kon-
takt z miejscem swego urodzenia uczestnicz¹c w lo-
kalnych uroczysto�ciach. Chêtnie spotyka³ siê z na-
uczycielami i uczniami sulejowskiej szko³y. Jedno
z takich spotkañ autorskich mia³o miejsce 1 czerwca
1953r, co potwierdza dedykacja na ksi¹¿ce ofiarowa-
nej szkole. 20 lipca 1962 roku dokona³ otwarcia
pierwszej ksiêgarni w mie�cie, a 17 lipca 1964r by³
obecny na uroczysto�ci otwarcia nowej siedziby Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, której przy tej okazji ofia-
rowa³ czê�æ swego ksiêgozbioru.

Nowy most wybudowany w Sulejowie w 1950 roku
na rzece Pilicy nosi jego imiê. Na budynku, w którym
mieszka³ Rudnicki (obecnie siedziba MZK) umieszczo-
no tablicê pami¹tkow¹. Przez wiele lat w Szkole Pod-
stawowej istnia³a ciekawa Izba Pamiêci gromadz¹ca
pami¹tki po pisarzu. W ostatnich latach zosta³a jednak
zlikwidowana, a zbiory uleg³y rozproszeniu. Nie wszê-
dzie zapomniano o Lucjanie Rudnickim. W £odzi wi-
dzewska Biblioteka Publiczna przyjê³a za swego patro-
na autora Starego i Nowego. Ksi¹zki L. Rudnickiego
by³y t³umaczone na jêzyk czeski, rumuñski i wêgierski.

Andrzej Tymiñski

CIEKAWOSTKA
Mam przed sob¹ ksi¹¿kê. Jest to Stare a Nove, dil druhy,
Nakladelstvi Svoboda, Praha 1952. Czyli - Stare i Nowe,
tom drugi, Wydawnictwo Wolno�æ, Praga 1952 rok. W�ród
po¿ó³k³ych kart ku memu zaskoczeniu odnajdujê karto-
nik o nastêpuj¹cej tre�ci: Uczestnikowi otwarcia pierw-
szej ksiêgarni w moim rodzinnym Sulejowie Datowano:
Sulejów 20 lipca 1962 r. Podpis: - L. Rudnicki. Tak, to
ju¿ historia. Zastanowi³ mnie zwrot - "pierwszej ksiêgar-
ni". Czy¿by Autor mia³ nadziejê, i¿ z czasem bêdzie ich
wiêcej? Trudno twierdziæ na tak b¹d� nie. Od tej daty
minê³o blisko 50 lat. Pó³wiecze! Mamy w Sulejowie ak-
tualnie kilka szkó³, zamieszkuje tu kilkaset osób z wy-
¿szym wykszta³ceniem, ale � ksiêgarni nie ma ¿adnej.
Có¿ - signum temporis!                                              AT
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

PROMOCJA GMINY SULEJÓW
w 2009 roku

Aby skutecznie zakomunikowaæ atrakcyjno�æ Su-
lejowa na polu turystyki, w tym turystyki aktywnej
i kulturowej, nale¿y skoncentrowaæ siê pocz¹tkowo na
budowaniu wizerunku w�ród mieszkañców regionu.
Planujê siê zorganizowanie spotkañ z w³a�cicielami
obiektów turystycznych w celu uaktualnienia informa-
cji, którymi jest zainteresowany turysta (rodzaj zakwa-
terowania, udogodnienia, mo¿liwo�æ wy¿ywienia, wy-
po¿yczenia sprzêtu i innych atrakcji). Promocja i re-
komendacja takich obiektów noclegowych wp³ynie na
pozytywny odbiór oferty Gminy przez turystów. Cho-
dzi o wspó³dzia³anie bran¿y turystycznej, zrozumie-
nie, ¿e gestorzy nie konkuruj¹, ¿e mog¹ wprowadziæ
system promocji krzy¿owej atrakcji, wymiany infor-
macji, wypo¿yczalni sprzêtu, itp. W momencie dopra-
cowania formu³y wspó³pracy pomiêdzy gestorami bazy
turystycznej gminy Sulejów, mog³yby zostaæ opraco-
wane pakiety w formie folderów, które by³yby rozdy-
strybuowane w biurach turystyki przyjazdowej do re-
gionu, podczas targów turystycznych i na portalach
turystycznych po�wieconych województwu ³ódzkiemu.

Na atrakcyjno�æ turystyczn¹, oprócz podstawowej in-
frastruktury turystycznej (noclegi, gastronomia, dostêp-
no�æ komunikacyjna), wp³yw ma tak¿e oferta kulturalna.
Na 2009 rok planuje siê m.in. takie uroczysto�ci jak:
w Dni Sulejowa w dniach 12-13 czerwca 2009 r.,
Sobótki 23 czerwca 2009 r.,
w w lipcu uroczyste obchody 100-lecia istnienia OSP.
w w sierpniu Festyn na Podklasztorzu- z form¹
Festynu Rodzinnego jako imprez¹ masow¹, maj¹c¹
na celu prezentacje ró¿nych aspektów ¿ycia w �re-
dniowiecznej Polsce (zajêcia rzemie�lników, ¿ycie
mieszczanina, szlacheckie zwyczaje),
w kolejna edycja Festiwalu "Kolory Polski" orga-
nizowana przez Wêdrowny Festiwal Filharmonii
£ódzkiej z najwy¿sz¹ �wiatow¹ muzyk¹,
w Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który
bêdzie odbywa³ siê od czerwca do wrze�nia. Koncer-
ty organizowane s¹ na przemian w Opactwie Cyster-
sów w Sulejowie-Podklasztorzu, dawnym Opactwie
Norbertañskim w Witowie i Ko�ciele p.w. �w. Flo-
riana w Sulejowie.

w V Forum Gmin Cysterskich, które odbêdzie siê
w dniach 24-27 wrze�nia. Planuje siê, ¿e w uroczysto-
�ci we�mie udzia³ oko³o 150 przedstawicieli samorz¹-
dów. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samo-
rz¹du terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów
w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego.

W ramach promocji bêd¹ podejmowane nastê-
puj¹ce dzia³ania zmierzaj¹ce w kierunku wykreowa-
nia turystycznych atrakcji, walorów krajobrazowych
oraz historycznych naszej Gminy:
 copracowanie materia³ów promocyjnych tj. kalen-
darze, informatory turystyczne, ulotki, foldery, wido-
kówki, mapy, gad¿ety.
Wystawiane one bêd¹ na ró¿nych targach i imprezach kul-
turowo-sportowych, w których udzia³ bierze Starostwo
Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz na Jarmar-
ku Wojewódzkim w £odzi, który odbywa siê pod koniec
lata na ulicy Piotrkowskiej i jest du¿ym wydarzeniem pro-
mocyjnym. Jarmark trwa dwa dni i odwiedza go oko³o
piêæ tysiêcy osób. Targi i imprezy kulturalno-sportowo-
turystyczne odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w promocji. Dobrze
przygotowane materia³y trafiaj¹ do zainteresowanych osób
w sposób bezpo�redni, jak równie¿ poprzez promocjê
w mediach (reporta¿e, filmy o gminie),
 cwspó³praca z instytucjami i urzêdami zajmuj¹cymi
siê zagadnieniami promocji w kraju i za granic¹ (Sta-
rostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Urz¹d
Marsza³kowski w £odzi, Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze w Piotrkowie Trybunalskim),
 czamieszczanie artyku³ów popularyzuj¹cych nasze
tereny w gazetach bran¿owych oraz lokalnych wy-
dawnictwach prasowych typu: Wiadomo�ci Tury-
styczne - Dodatek region £ódzki, Super Express -
Dodatek Gminy,
 cwspó³praca z miastami zagranicznymi, poprzez
kontynuacjê wspó³pracy z czeskim miastem Tisnov
i wêgierskim miastem Heves,
 cwspó³praca przy tworzeniu projektów w ramach
pozyskiwania funduszy unijnych na przedsiêwziê-
cia o charakterze promocyjnym,
 czmiana i rozbudowanie strony internetowej
www.sulejow.pl, uaktualnienie interaktywnego pla-
nu miasta i gminy. Oferta gminy zamieszczona jest
na stronach www.sulejow.pl, www.sulejow.biule-
tyn.net,  www.powiat-piotrkowski.pl
 cwyprodukowanie uaktualnionego filmu promuj¹-
cego gminê,
 cwspó³praca z Regionalnym Centrum Obs³ugi Inwe-
stora dzia³aj¹cym przy Departamencie Promocji i Wspó³-
pracy Zagranicznej Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi,
 copracowanie tablicy informacyjnej na temat krê-
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po�wiêcenie sztandaru

conych w Sulejowie filmów i seriali.
 cpodjêcie wspó³pracy z motolotniarzami - wyzna-
czenie kilku terminów w okresie wakacyjnym, kiedy
mo¿na odbyæ rekreacyjne loty nad Gmin¹ Sulejów,
 corganizacja dorocznego sp³ywu kajakowego lub
imprezy sportowej ³¹cz¹cej ró¿ne dyscypliny: rower,
kajak, konie, quady, biegi, itp. (najlepiej objêtej pa-
tronatem prasowym pisma bran¿owego),
 copracowanie gotowych do wykorzystania progra-
mów zwiedzania (lekcji terenowych) wraz z tre�cia-
mi do przekazania nt. historii, architektury, Cystersów,
Norbertanów, Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
i zamieszczenie ich na stronie Urzêdu Miejskiego,
 copracowanie prezentacji multimedialnej przygo-
towuj¹cej do "wyj�cia w teren",
 cwiêksza wspó³praca ze szko³ami. Mo¿na zorga-
nizowaæ np.: konkurs fotograficzny na temat Opac-
twa, nastêpnie plener malarski, tak aby móc wyko-
rzystywaæ nowe wizerunki Opactwa, czy konkurs na
lokalne pami¹tki- gad¿ety promuj¹ce Sulejów, lek-
cje plastyki i muzyki w oparciu o bogactwo stylów
architektonicznych i rejestrowane w Sulejowie kon-
certy muzyki organowej, klasycznej i folkowej.

W planach jest równie¿ wspó³praca ze szko³ami wy-
¿szymi - nawi¹zanie kontaktów z uczelniami mia³oby na
celu np. organizacje praktyk studenckich (dla ró¿nych
kierunków studiów) na terenie gminy Sulejów (swoista
promocja walorów obszaru w�ród m³odych ludzi, ale tak-
¿e pobudzanie popytu na us³ugi turystyczne).

Planuje siê równie¿ nawi¹zanie kontaktów z fir-
mami organizuj¹cymi konferencje i szkolenia z mo¿-
liwo�ci¹ aktywno�ci fizycznej po zakoñczonej kon-
ferencji/szkoleniu (np. sporty ekstremalne: lot mo-
tolotni¹, przeja¿d¿ki quadami), czy zwiedzanie obiek-
tów zabytkowych.

Sporz¹dzi³a: Sylwia Miller

TowarzystwoTowarzystwoTowarzystwoTowarzystwoTowarzystwo
PrzyjaciólPrzyjaciólPrzyjaciólPrzyjaciólPrzyjaciól
SulejowaSulejowaSulejowaSulejowaSulejowa
Pierwsz¹ wzmiankê o Towarzystwie Przyjació³ Sule-
jowa uda³o siê znale�æ w Dzienniku Urzêdowym RP -
Monitorze Polskim z 24 stycznia 1938 roku.

Postanowieniem Wojewody £ódzkiego z dnia
5 stycznia 1938 roku, wpisano do rejestru stowarzy-
szeñ Urzêdu Wojewódzkiego £ódzkiego stowarzy-
szenie pod nazw¹ �Towarzystwo Przyjació³ Sulejo-

wa� z siedzib¹ w Sulejowie. Terenem dzia³alno�ci
mia³ byæ Sulejów i najbli¿sza jego okolica w pro-
mieniu 5 km. Celem stowarzyszenia by³o: staranie
siê o wszechstronny rozwój Sulejowa, estetyczny jego
wygl¹d, poprawa warunków ekonomicznych, kultu-
ralnych, komunikacyjnych, sanitarnych itp. Skupie-
nie cz³onków na gruncie spo³eczno - obywatelskiej
pracy pañstwowo - twórczej. Statut przewidywa³
tworzenie na terenie miasta przedsiêbiorstw i insty-
tucji u¿yteczno�ci publicznej, zak³adanie czytelni,
bibliotek, ochronek, ¿³obków, parków, boisk sporto-
wych, organizowanie kursów i wyk³adów kulturalno
o�wiatowych, wycieczek, koncertów, zabaw.

Za³o¿ycielami TPS byli: ks. Roman Boronow-
ski, Henryk Szuster, in¿. W³adys³aw Psarski, W³a-
dys³aw Badnarek, dr Boles³aw Kwapiñski, W³ady-
s³aw Kieruzal, A. D¹browa, Cezariusz Ciecierski,
W³adys³aw Gajda, Wac³aw Domaradzki, W³adys³aw
Filipowski, Marian Gliszczyñski, Stanis³aw Janczew-
ski, Jan Kowalewski, Józef Kabziñski.

Z lat nieco pó�niejszych z pamiêci osób ju¿ nam
wspó³czesnych nie wiemy nic albo niewiele. W pierw-
szych latach Polski Ludowej w³adze polityczne nie
sprzyja³y, a wrêcz torpedowa³y wszelkie próby oddol-
nego organizowania siê spo³eczeñstwa. Z dokumen-
tów zachowanych wynika, ¿e, reaktywacja TPS na-
st¹pi³a 24 maja 1974 roku. Popularyzuj¹c wiedzê
o przesz³o�ci i tera�niejszo�ci ziemi sulejowskiej, o jej
problemach i perspektywach, Towarzystwo Przyjació³
Sulejowa stara siê w miarê swych mo¿liwo�ci przy-
czyniæ do promocji miasta Sulejowa i jego ziem oko-
licznych. Misj¹ TPS-u jest pobudzanie lokalnego pa-
triotyzmu oraz umacnianie wiêzi miedzy mieszkañ-
cami. Krzewi tradycjê i dawne obyczaje ucz¹c i wska-
zuj¹c na w³a�ciwy stosunek do dziedzictwa dóbr kul-
tury, promuj¹c je i chroni¹c dla nastêpnych pokoleñ.

Od 1999 roku Towarzystwo Przyjació³ Sulejo-
wa wydaje kwartalnik �Sulej�. Zespó³ redakcyjny
sk³ada siê z cz³onków TPS-u, zaprzyja�nionych pa-
sjonatów którzy podjêli próbê prezentacji i popula-
ryzacji swej wiedzy o Sulejowie i okolicy. Dotych-
czas wydanych zosta³o 38 bezp³atnych numerów
kwartalnika. �Sulej� jest pismem o charakterze spo-
³eczno - kulturalnym maj¹cym za g³ówny cel kulty-
wowanie historii i tradycji regionu oraz promowanie
jego walorów krajoznawczych, rekreacyjnych i tury-
stycznych. Towarzystwo Przyjació³ Sulejowa przy-
wo³uj¹c w swej dzia³alno�ci dobrze znane krajobra-
zy, piaski i lasy nad Pilic¹ nadaje realne kszta³ty po-
jêciu wiêkszego, szerszego obszaru: kraju, pañstwa.
Polskê przedstawia wspólnymi dla nas symbolami:
Orze³ Bia³y w koronie i Bia³o - Czerwony sztandar.

Zdzis³aw Papiernik
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Wiadomo�ci z z z z z Powiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu Piotrkowskiego
Turystyka w powiecie
O tym jakie Starostwo Powiatowe po-
dejmuje dzia³ania w zakresie turysty-

ki dyskutowali na ostatnim posiedzeniu cz³onkowie
Komisji O�wiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady
Powiatu Piotrkowskiego.

W 2008 roku zorganizowano szereg imprez tu-
rystycznych takich jak IV Powiatowy Sp³yw Kaja-
kowy, IV Powiatowy Gwie�dzisty Rajd Rowerowy
czy IV edycjê Konkursu fotograficznego Ziemia
Piotrkowska - Moja Ma³a Ojczyzna w obiektywie.
Promocja walorów turystycznych powiatu mia³a
miejsce na Jarmarku Wojewódzkim w £odzi, Tar-
gach Tour Salon w Poznaniu oraz Miêdzynarodo-
wych Targach - Regiony Turystyczne Na Styku Kul-
tur w £odzi. M³odzie¿ szkolna z terenu powiatu
wziê³a udzia³ w XV Ogólnopolskim Pieszym Zlocie
Ekologicznym Bory Tucholskie 2008. Przy wspó³-
udziale Regionalnej Organizacji Turystycznej zosta³a
wydana ulotka �Powiat Piotrkowski. Szlaki tury-
styczne�, która zawiera opis najwa¿niejszych szla-
ków pieszych, rowerowych, wodnych i kulturowych
wraz z mapk¹.

Obecny na Komisji
Miros³aw Ratajski pre-
zes PTTK w Piotrko-
wie apelowa³ o wspól-
ne z samorz¹dami
gminnymi inicjatywy
promuj¹ce turystykê
zw³aszcza takich gmin
jak Sulejów, Wolbórz
czy Rozprza.

Punkt  geodezyjny
Szczegó³owe informacje z problema-
tyki prawnej i geodezyjnej mo¿na co-
dziennie zasiêgaæ w punkcie infor-
macyjno-konsultacyjnym, który
utworzono w Starostwie Powiato-
wym w Piotrkowie.

Mieszkañcy powiatu piotrkow-
skiego maj¹ mo¿liwo�æ sprawdzenia
zgodno�ci ksi¹g wieczystych z rzeczy-
wistym stanem prawnym w³asno�ci
nieruchomo�ci. Punkt czynny jest co-
dziennie w godzinach od 7.30 do
15.30 w pokoju 203 A na II piêtrze.

Pi³ka no¿na
5 gmin oraz radni powiatu piotrkowskiego w minio-
ny pi¹tek (15 maja) zmierzyli siê na boisku pi³kar-
skim w Aleksandrowie w ramach X Spartakiady
W³adz Samorz¹dowych
Powiatu Piotrkowskiego.

 Najlepszym strzelcem za-
wodów okrzykniêto Marka
Siewierskiego z dru¿yny Gorz-
kowic (3 bramki), natomiast
najlepszym bramkarzem zosta³
Stanis³aw Cuba³a z dru¿yny
Powiatu Piotrkowskiego.

 PI£KA NO¯NA
I miejsce - Gorzkowice - 15 pkt.
II - Powiat Piotrkowski - 13 pkt.
III - Aleksandrów - 11 pkt.
IV - Wola Krzysztoporska - 9 pkt.
V - Moszczenica - 8 pkt.
VI - Sulejów - 7 pkt.

PUNKTACJA DRU¯YNOWA PO VI KONKU-
RENCJACH SPARTAKIADY

1. Gorzkowice - 64 pkt.
2. Sulejów - 51,5 pkt.
3. Moszczenica - 45 pkt.
4. Powiat Piotrkowski - 43 pkt.
5. Wola Krzysztoporska - 42,5 pkt.
6. Rozprza - 40 pkt.
7. Rêczno - 37,5 pkt.
8. Aleksandrów - 29 pkt.
9. Grabica - 10 pkt.
10. £êki Szlacheckie - 8 pkt.
11. Piotrków Tryb. - 6 pkt.
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Aneta Stêpieñ
asystent prasowy

tel.0503152503 lub 0447323129
pr@powiat-piotrkowski.pl

www.powiat-piotrkowski.pl

KALENDARZ LETNICH IMPREZ KULTURALNYCH  POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

HISTORIA SZPITALA HISTORIA SZPITALA HISTORIA SZPITALA HISTORIA SZPITALA HISTORIA SZPITALA (czê�æ 1)

Trudne pocz¹tki...
Pocz¹tki Szpitala Miejskiego przy dzisiejszej uli-

cy Roosevelta 3 siêgaj¹ koñca lat dwudziestych ubie-
g³ego stulecia. Piotrków w pierwszej dekadzie dwu-
dziestolecia miêdzywojennego nale¿a³ do dynamicz-
nie rozwijaj¹cych siê miast polskich. Po¿yczka ule-
nowska, i szereg innych po¿yczek z Banku Gospo-
darstwa Krajowego pozwoli³y na znacz¹cy rozwój
miasta zarówno pod wzglêdem gospodarczym jak
i urbanistycznym.

Budowa miejskich wodoci¹gów, domów czynszo-
wych, remont sieci gazowej, powstanie elektrowni,
wytyczanie nowych i brukowanie ulic, wzrost produk-
cji w hutach szk³a i powstawanie nowych przedsiê-
biorstw to wszystko sprawia³o, ¿e Piotrków zacz¹³
zwiêkszaæ tak¿e liczbê swoich mieszkañców. Migru-
j¹ca za prac¹ ludno�æ zaczê³a siê osiedlaæ nad Straw¹.
W czasie I wojny �wiatowej, w 1916 roku Piotrków
zamieszkiwa³o przesz³o 39 tysiêcy osób, w roku 1931
liczba ta wynosi³a ju¿ 51 tysiêcy. W ci¹gu piêtnastu
lat liczba piotrkowian wzros³a wiêc o 1 w stosunku do
wspomnianego ju¿ 1916 roku.

Nic wiêc dziwnego, i¿ istniej¹ce wówczas na tere-
nie miasta dwa szpitale- Szpital �w. Trójcy na 120 ³ó-
¿ek oraz szpital ¿ydowski na 60 ³ó¿ek (oba przy dzi-
siejszej ulicy Wojska Polskiego 2) okaza³y siê byæ nie
wystarczaj¹cym zapleczem medycznym. Sytuacji nie
ratowa³y te¿ dzia³aj¹ce na terenie Piotrkowa ambula-
toria pomocy dora�nej. W drugiej po³owie lat dwu-
dziestych podjêto wiêc decyzjê o budowie nowego
szpitala dla miasta,
w ramach Kasy Cho-
rych, na terenie ów-
czesnego Chrzanów-
ka na po³udniowych
b³oniach Piotrkowa.

 cdn.

nazwa imprezy
Mzurkowskie Spotkania z Folklorem

Powiatowa Noc �wiêtojañska

Powiatowy Sp³yw Kajakowy

Do¿ynki Powiatowe

Przegl¹d Dorobku Kulturalnego Gmin

Powiatowe �wiêto Kiszenia Kapusty

*Biuro Promocji, Kultury i Sportu jest wspó³organizatorem wszystkich w/w imprez

data i miejsce
11 VI, Mzurki

27 VI, Majkowice

11 i 12 VII

20 IX, ZSR w Czarnocinie

pa�dziernik, GOK Wolbórz

pa�dziernik, Wolbórz

organizatorzy*
GOK Wola Krzysztoporska, Kapela Spod Dêbu

KGW Majkowice

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

ZSR w Czarnocinie

Gminny O�rodek Kultury w Wolborzu

Gminna Rada Kó³ Gospodyñ Wiejskich

Wykaz telefonów SZPITALA REJONOWEGO
w Piotrkowie Tryb. ul. Roosevelta 3

Izba przyjêæ - 044/645 11 82, 044/649 72 35
RTG - 044/645 11 69
USG - 044/645 11 70
Poradnia kontroli stymulatorów - 044/645 11 40
Punkt pobrañ cytologii (zwi¹zanej z programem raka
szyjki macicy) - 044/645 11 37
Poradnia Chirurgiczna - 044/645 11 72
Laboratorium - 044/645 11 79

ODDZIA£Y:
WEWNÊTTRZNY
Lekarze - 044/645 11 51
Pielêgniarki - 044/645 11 80

PO£O¯NICZO-GINEKOLOGICZNY
Lekarze - 044/645 11 57
Porodówka - 044/645 11 53

NOWOROTKÓW
Lekarze - 044/645 11 48
Pielêgn. - 044/645 11 78

CHIRURGICZNY
Lekarze - 044/645 11 58
Pielêgn. - 044/645 11 81

ANASTEZJOLOGIA
Lekarze - 044/645 11 46
Pielêgn. - 044/645 11 06

UROLOGICZNY
Lekarze - 044/645 11 45
Pielêgniarki - 044/645 11 83

O�RODKI ZDROWIA
Grabica - 044/616 11 15
Gorzkowice - 044/681 80 02
Aleksandrów
- 044/756 00 22
Trzepnica - 044/787 53 34
Parzniewice - 044/616 35 09
Wolbórz - 044/616 43 23
Przyg³ów - 044/616 27 20
Skotniki - 044/756 08 17
D¹browa n/Czarn¹
- 044/756 90 17
Sulejów - 044/616 20 09
Golesze - 044/616 47 35
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W nastepnym numerze:
xSzlak cysterski
xMinimuzeum w Szkole Podstawowej w Przyg³o-
wie �Ch³opska izba
xGim Przyg³ �M³odzie¿ czyta�literaturê m³odzie-
¿ow¹ stworzon¹ przez pisarzy z Ameryki Pó³nocnej
xSPORT Wojewódzkich Mistrzostwach Pi³ki Siat-
kowej Kobiet
xo Pi³ce Siatkowej Kobiet
xEkologia w przedszkolu
xWystawa w Muzeum Opactwa Cystersów w Sule-
jowie - Kapliczki Przydro¿ne w Krajobrazach Polski.

DNI  SULEJOWA
12 �13 czerwca 2009r.
Park Stra¿y

12 czerwca (pi¹tek)
15.00 � Blok dla dzieci  - konkursy (prowadz¹cy -
EuroCentrum, GCI i �wietlica �rodowiska)
16.00 �   Pokaz karate tradycyjnego
17.00 �  Wystêp laureatów Festiwalu �Sulejowskie
S³oñce, Sulejowskie Skowronki�
18.00 �  Wyst¹pienie Burmistrza i zagranicznych go-
�ci z zaprzyja�nionych miast Heves i Tisnov
18.30 �  Konkurs dla m³odzie¿y � KARAOKE
19.30 �  Zikoo- zespó³ muzyczny
20.30 �  Gwiazda wieczoru zespó³ KINDLA
22.00 �  Dyskoteka przy ksiê¿ycu gra  DJ Cebula

13 czerwca (sobota)
15:00 -   Rodzinny Rajd Rowerowy
 Plac Stra¿y � £êczno � Kurnêdz � Park Stra¿y
16:00 -   Mecz pi³ki no¿nej o Puchar Burmistrza Su-
lejowa: Urz¹d Miejski, Radni, Oldboj Skalnik � OSP
Sulejów (boisko ul. Konecka) oraz Pi³ka Pla¿owa
Kobiet i Mê¿czyzn (Park Stra¿y)

14.00 �   wymarsz orkiestr stra¿ackich (z Podklasz-
torza, Osiedla na Skarpie, o�rodki wypoczynkowe
na Polance)
14.40 � wykonanie wspólnego utworu przez zespo³y
stra¿ackie
15.00 �   Program dla dzieci: teatrzyk, zabawy z dzieæ-
mi przy muzyce obok sceny (aktorzy zawodowi)
16.30 �  wystêp zespo³u T'DANCE
17.30 � Podsumowanie i wrêczenie pucharów i dy-
plomów za udzia³ w bloku sportowym (Pi³ka no¿na
i Pi³ka Pla¿owa)
18.30 �  Zespó³  DRINK TEAM - polski rock
20.30 �  Zespó³ BABYLON- przeboje zespo³u Bo-
ney M
22.00 �  Dyskoteka DJ Robert

W Parku Stra¿y czeka równie¿ weso³e miasteczko
oraz ogródki gastronomiczne dla uczestników Dni
Sulejowa

X FESTIWAL SULEJOWSKIE S£OÑCE,
SULEJOWSKIE S£OWIKI
czerwiec, 2009r.
Miejski O�rodek Kultury w Sulejowie
wrêczenie nagród i dyplomów podczas Dni Sulejowa

NOC �WIÊTOJAÑSKA
23 czerwca 2009r.
Park Stra¿y

FESTYN RODZINNY PODKLASZTORZE
15-16 sierpnia 2009r.

Lato w Sulejowie


