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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi, wrzesieñ to dla nas Europejczyków czas smutnych rocznic
zwi¹zanych z II Wojn¹ �wiatow¹. Sulejów corocznie czci pamiêæ ofiar bom-
bardowania z 4 wrze�nia 1939 roku, kiedy to nasze miasteczko zosta³o po-
wa¿nie zniszczone. Pamiêtaj¹c o przesz³o�ci cieszmy siê tera�niejszo�ci¹.
Z perspektywy tragedii sprzed siedemdziesiêciu lat dzisiejszy Sulejów roz-
wija siê i coraz lepiej promuje. Jedni powiedz¹, ¿e za wolno, inni, ¿e robimy
co mo¿emy, ale my�lê, ¿e najwa¿niejsze jest to, ¿e ¿yjemy w pokoju.
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Pamiêtamy
4 wrze�nia minê³a 70-rocznica bombardowania

Sulejowa. Zginê³o co najmniej 700 osób. Miasto po-
nios³o ogromne straty materialne, gdy¿ zniszczeniu
uleg³o ok. 70% - 80% budynków. Bombardowania
dokona³o 27 samolotów hitlerowskich w trzech eska-
drach. Oto wspomnienia jednego z uczestników tego
nalotu pó�niejszego generalmajora Oskara Dinorta.
Opisuje on swój pobyt w Sulejowie w dwa tygodnie
po bombardowaniu.

Oskar Dinort
Ur. 23.06.1901, Berlin
Zm. 27.05.1965, Kolonia
Ochotnik w Freikorps w 1919 r.,
s³u¿¹c w Gardekavallerie Divi-
sion w 1921 zosta³ chor¹¿ym.
Awansowany do stopnia podpo-
rucznika w 1923 r. porucznika
w 1928 r., i kapitana w 1934 roku.
W 1939 r. zosta³ pierwszym do-
wódc¹ Stukageschwader 2. Od-
znaczony zosta³ Krzy¿em Rycer-
skim (Ritterkreuz) Zakoñczy³
wojnê jako General Major.

�Piekielne ptaki� � wspomnienia majora Oska-
ra Dinorta, dowódcy grupy szturmowej.

��Nastêpnego dnia by³ nakazany odpoczynek.
Mamy zamiar pojechaæ do Sulejowa. Przed czter-
nastoma dniami obrzucili�my razem z inn¹ grup¹
samolotów �Stuka� miasteczko bombami. By³o
ono wówczas zajête i bronione przez polskie od-
dzia³y elitarne, tak ¿e nasza piechota stanê³a tam
w miejscu i nie mog³a ruszyæ naprzód. Nalot trwa³
wówczas zaledwie trzy minuty. Nasz t³umacz, pod-
oficer, w³adaj¹cy jêzykiem polskim tak jak nie-
mieckim, rozmawia³ z mieszkañcami Sulejowa,
którzy opowiedzieli mu o skutkach nalotu. �By³o
tak � opowiadali oni � jak gdyby niebo siê roz-
war³o i ogieñ i ¿elazo sypa³y siê na nas. Ziemia
dr¿a³a pod naszymi nogami, domy chwia³y siê i za-
pada³y z trzaskiem. Nie mogli�my niczego dostrzec
z powodu dymu i niczego us³yszeæ prócz przera�-
liwego dudnienia. Przysz³o to raptownie jak plaga
siódmego anio³a i raptownie te¿ siê skoñczy³o. S³y-
szeli�my jeszcze tylko ³omot rozpadaj¹cych siê
murów i krzyki rannych, wybiegli�my na ulicê
i spojrzeli�my ku niebu�.

Zobaczyli oni jak odlatywa³y nasze ciemne maszyny.
�Ptaki piekielne� � mówili.
Lecimy nad krajobrazem, który wydaje siê nieru-

szony przez wojnê. Byd³o pasie siê na ³¹kach. Chmurki
wêdruj¹ nad polami i lasami. W jeziorach odbija siê

niebo. Wsie, na które nadlatujemy s¹ biedne i liczne z nich
robi¹ wra¿enie opuszczonych. Ale ¿adna nie jest znisz-
czona i ma³e domki oddychaj¹ pokojem, jak gdyby ch³opi
w wolny wieczór. A potem jeste�my w Sulejowie.

Nie, tego siê nie da opisaæ, tzn. dzia³ania naszej bro-
ni, i nawet fotografie daj¹ tylko s³abe wyobra¿enie o tym,
co my ujrzeli�my. Dom przy domu zniszczony a¿ do
fundamentów, dachy pozrywane, pó³piêtra rozbite, uli-
ce podziurawione przez metrowe leje. Dom przy domu
le¿¹ jak wystraszone zwierzêta. Pogiête przês³a, po�ciel,
sto³y zwisaj¹ z pustych otworów okiennych jak wyrwa-
ne wnêtrzno�ci. Wszêdzie le¿y porozrzucany, rozbity
sprzêt domowy, czêsto rzeczy bezwarto�ciowe, niemniej
rzeczy, które by³y mo¿e kiedy� wielkim szczê�ciem
ma³ych ludzi.

Przechodzimy milcz¹co przez milcz¹ce miasto.
Z mieszkañców nie widaæ prawie nikogo. Tylko czasa-
mi przebiega obok jaka� postaæ i znika jak sp³oszone zwie-
rzê, gdzie� miêdzy ruinami, skoro tylko siê zbli¿ymy.
Tylko kilka kobiet pozostaje po�rodku drogi i spogl¹da
na nas z wyrazami nienawi�ci w twarzach, a jedna z nich
wykrzykuje przera�liwie z³orzeczenia za nami.

Idziemy dalej. Na wschodnim krañcu miasta nie-
miecki oddzia³ pionierów rozpocz¹³ prace oczyszcza-
j¹ce. Niekiedy wiatr przynosi do nas zgrzyt ³opat i huk
rozpadaj¹cych siê murów. Dudni to jak spadaj¹ce gru-
dy na trumnê. Wszystko, wszystko jest strzaskane! Je-
dynie most pozostaje ca³y, który ³¹czy oba brzegi rzeki,
a tak¿e ma³y ko�ció³, który le¿y na wzniesieniu.

W domu na rynku widzimy starego cz³owieka. Jest
on zajêty kleceniem oszalowania z desek na ruinach.
Prawdopodobnie tymczasowego schronienia. Przystaje-
my i obserwujemy go. On nie przerywa sobie roboty. Zbli-
¿amy siê, a t³umacz pyta go z mego polecenia:� Czy
mo¿emy panu pomóc?�

On podnosi wzrok i potrz¹sa g³ow¹.
�Czy pan jest sam?� � Tak� � mówi. �Czy pan nie

posiada rodziny?� �
�Oni wszyscy nie ¿yj¹�.
Jego twarz jest ca³kiem nieruchoma, kiedy to mówi.

Chcia³bym bardzo wiedzieæ, co w tej starej, siwej g³owie
chodzi. Czy on nas tak nienawidzi jak pozostali, którzy cenê
swego losu znajduj¹ u innych, ale nie u siebie samych. I czy
tylko obawa ich powstrzymuje przed wykazaniem nam
swojej nienawi�ci. Pozwalam przezornie zapytaæ siê przez
t³umacza: On mówi: to by³a nasza ulica. Tu zauwa¿am, ¿e
ten stary cz³owiek nauczy³ siê ze swojego losu, co dla mnie
wynika z ka¿dej wiary. Milczenie i pos³uszeñstwo i przy-
twierdzanie do ¿ycia. My natomiast, którzy jeste�my ¿o³-
nierzami i bojownikami, nie powinni�my pozostawaæ przy
ranach, które zadali�my, poniewa¿ naszym przeznaczeniem
jest miecz!�.

oprac. Zdzis³aw Papiernik
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 Pod auspicjami Rady Europy, której sta³ym cz³onkiem
jest równie¿ Polska, podejmowane s¹ liczne inicjatywy
gospodarcze, kulturowe i turystyczne wspieraj¹ce proce-
sy integracji europejskiej. Przyk³adem takich dzia³añ jest
m. in. tworzenie szlaków turystycznych o charakterze
�europejskich dróg kulturowych�. Podró¿owanie nimi nie
oznacza zwyczajnego pokonywania przestrzeni, lecz po-
my�lane zosta³o jako wyprawa do wspólnych korzeni
kultury europejskiej (np. szlak Wikingów, szlak solny,
szlak romañski, szlak barokowy). Szlaki te maj¹ umo¿li-
wiaæ w formie turystycznych wêdrówek, poznanie podo-
bieñstw rozwoju kultury, sztuki i gospodarki w poszcze-
gólnych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej.

I tak w roku 1990 Rada Europy wyst¹pi³a z inicjaty-
w¹ utworzenia Szlaku Cysterskiego, ³¹cz¹cego opactwa
cysterskie od Portugalii poprzez Francjê, Niemcy i Pol-
skê. Jednym z impulsów do podjêcia tej decyzji by³a
900. rocznica urodzenia Bernarda z Clairvaux, która
przypada³a w 1990 roku, oraz 900.rocznica powstania
zakonu cystersów w 1998 roku. Cysterski szlak, dos³ow-
nie interpretowany, jest podró¿owaniem i zwiedzaniem
klasztorów cysterskich; w g³êbszym sensie jest specy-
ficzn¹ wypraw¹ w poszukiwaniu duchowo�ci cysterskiej.
Bogactwo cysterskiego dziedzictwa � odpowiednio za-
prezentowane - niesie przes³anie dla wspó³czesnego cz³o-
wieka, a jego atrakcyjno�æ mo¿e byæ wykorzystana w ce-
lu rozwijania turystyki alternatywnej.  Wêdrowanie tym

nowopowstaj¹cym szlakiem oprócz pog³êbiania wie-
dzy u³atwi wêdrówkê, która przy umiejêtnym wejrze-
niu w przesz³o�æ pozwoli inaczej spojrzeæ na wspó³-
czesno�æ i lepiej zaplanowaæ przysz³o�æ.

W marcu 1990 roku Szlak Cysterski zosta³ zain-
augurowany jako pierwszy projekt Polski w ramach
Rady Europy wybrany przez Ministra Kultury i Sztu-
ki Izabellê Cywiñsk¹.

Krokiem wstêpnym by³o opracowanie koncepcji prze-
biegu szlaku krajowego. Po przeanalizowaniu sedna spra-
wy, okaza³o siê, ¿e najwiêcej zalet maj¹ klasztory w Ma-
³opolsce, ponadto, by³y to pierwsze klasztory cysterskie
na ziemiach polskich, bêd¹c jednoczenie bezpo�rednimi
filiami klasztoru w Morimond. Przy wyborze brano pod
uwagê usytuowanie obiektu na szlaku � preferowano cen-
traln¹ czê�æ Polski, funkcjonowanie klasztoru jako miej-
sca pobytu cystersów oraz stan techniczny.

Zaplanowano cztery pêtle tego szlaku:
1. Pêtla ma³opolska z klasztorami w Sulejowie,

W¹chocku, Koprzywnicy, Mogile i Szczyrzycu;
2. Pêtla �l¹ska z by³ymi opactwami w Rudach,

Krzeszowie, Henrykowie, Kamieñcu Z¹bkowickim,
Lubi¹¿u oraz ¿eñska Trzebnica;

3. Pêtla wielkopolska z klasztorami w Parady¿u,
Zemsku - Bledzewie, £eknie - W¹growcu, L¹dzie,
Wieleniu - Przemêcie i w Obrze oraz klasztory ¿eñ-
skie w Owiñskach i O³oboku;

4. Pêtla pomorsko-kujawska z klasztorami
w Bierzwniku, Ko³baczu, Mironicach, Bukowie Mor-
skim, Oliwie, Pelplinie i kujawskim Byszewie - Ko-
ronowie oraz klasztory ¿eñskie obediencji biskupiej.

Opracowaniem Europejskiego Szlaku Cystersów za-
jê³a siê powo³ana w Strasburgu grupa robocza �Hine-
raurPs Culturels Europeens�. Wytyczeniem wielkopol-
skiego odcinka Szlaku Cystersów wraz z jego warianta-
mi, pieszymi i wodnymi, inwentaryzacj¹ krajoznawcz¹
oraz projektami turystycznego zagospodarowania zajêli
siê studenci Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Polska czê�æ szlaku europejskiego obejmuje wszyst-
kie klasztory w Polsce. Szlak ma kszta³t zbli¿ony do
pêtli, jego punkty wêz³owe stanowi¹ miejscowo�ci,
gdzie zlokalizowane s¹ obiekty cysterskie. Z inicjaty-
wy Rady Koordynacyjnej Szlaku od 2005 roku organi-
zowe s¹ Ogólnopolskie Fora Gmin Cysterskich i W³a-
�cicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich.

V Forum Szlaku Cysterskiego odby³o siê w tym roku
w dniach 24-27 wrze�nia w W¹chocku. Uczestnicy Fo-
rum  go�cili te¿ w naszym klasztorze w Sulejowie.

Bogumi³a
Strojna

SZLAK
CYSTERSKI

foto: uczniowie Gimnazjum w Su-
lejowie w spektaklu podczas V Fo-
rum Gmin Cysterskich
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
ROCZNICA GRUNWALDU
W czerwcu 2010 r. przypada 600-le-
cie Bitwy pod Grunwaldem. Z uwagi
na rangê uroczysto�ci, przy wspó³-

udziale Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi (Depar-
tament Promocji i Wspó³pracy Zagranicznej, Depar-
tament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki) oraz
gmin: Sulejów, Wolbórz, Lubochnia trwaj¹ prace nad
organizacj¹ obchodów tej rocznicy.

Inauguracj¹ obchodów 600-lecia Bitwy pod
Grunwaldem by³o V Forum Gmin Cysterskich w dniu
26 wrze�nia 2009 r. w Sulejowie.

Gmina Sulejów jako jedyna z woj. ³ódzkiego przyst¹-
pi³a do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cyster-
skich, które liczy 19 cz³onków (gmin) z ca³ej Polski. Wie-
rzymy, ¿e podejmowane
przez Stowarzyszenie dzia-
³ania przyczyni¹ siê do po-
pularyzacji województwa
³ódzkiego na terenie nie tyl-
ko Polski ale i za granic¹,
bowiem Cystersi posiadali
swoje maj¹tki na terenie ca-
³ej Europy.

Przy organizacji V Fo-
rum Gmin Cysterskich Wo-
jewództwo £ódzkie wystê-
puje jako partner regionalny.

Uroczysto�æ zosta³a ob-
jêta honorowym patrona-
tem Wojewody £ódzkiego
Jolanty Che³miñskiej, Marsza³ka Województwa £ódz-
kiego W³odzimierza Fisiaka, Przewodnicz¹cego Sejmi-
ku Województwa £ódzkiego Marka Mazura oraz Staro-
sty Powiatu Piotrkowskiego Stanis³awa Cuba³y. Patro-
nat medialny - TVP £ód�.

 Festyn Rodzinny PODKLASZTORZE 2009
Przez 3 dni (14 - 16 sierpnia) mieszkañcy Sulejowa ba-
wili siê podczas tego Festynu. Pierwszego dnia imprezy
jej uczestnicy bawili siê w rytm najwiêkszych przebo-
jów disco polo w wykonaniu zespo³u Replay. Podziwia-
li równie¿ pokazy ogniomistrza Maksymiliana.

W sobotê, g³ównego dnia festynu, muzycy orkiestry dêtej
z Witowa otrzymali z r¹k burmistrza Stanis³awa Bary³y
puchar za najlepiej zaprezentowany koncert. Natomiast
Puchar za naj³adniejsze stoisko i najsmaczniejsze potrawy
otrzyma³o ¿ Ko³o Gospodyñ Wiejskich z £êczna.

Na dziedziñcu klasztornym mo¿na by³o podziwiaæ

pokazy walk rycerskich. Organizatorzy zapewnili rów-
nie¿ szereg atrakcji sportowo-rozrywkowych, pokaz
walk karate, zapasów, czy rodzinny rajd rowerowy.

Wyst¹pi³ kabaret "Made in China", a gwiazd¹ wie-
czoru by³ zespó³ Liber&Sylwia Grzeszczak.

Tak¿e policjanci z piotrkowskiej komendy i komisaria-
tu w Sulejowie, w ramach wspó³pracy z w³adzami samorz¹-
dowymi, uczestniczyli w imprezie. Funkcjonariusze poprzez
swój udzia³ w pikniku chcieli wskazaæ, g³ównie najm³od-
szym, bezpieczne i aktywne formy spêdzania wolnego cza-
su, a tak¿e przybli¿yæ rolê policjanta w spo³eczeñstwie. Ko-
menda Miejska Policji w Piotrkowie ze swej strony zapew-
ni³a natomiast pokaz policyjnego sprzêtu transportowego,
który na co dzieñ jest wykorzystywany w ich pracy. Uczest-
nicy pikniku z bliska mogli obejrzeæ policyjne radiowozy
w nowych srebrnych barwach oraz dwa motocykle marki

Yamaha, w które w ostatnim
czasie wzbogaci³a siê piotr-
kowska komenda. Sprzêt za-
prezentowali funkcjonariusze
z Sulejowa oraz policjanci ru-
chu drogowego. Ponadto
funkcjonariusze z Wydzia³u
Prewencji zaprezentowali
umiejêtno�ci policyjnych
owczarków. Specjalnie wy-
szkolone czworonogi wyko-
nywa³y komendy swoich prze-
wodników, pokonywa³y tor
przeszkód i zaprezentowa³y
atak na pozoranta.

W niedzielê mi³o�nicy
muzyki mogli wys³uchaæ koncertu muzyki kameral-
nej i organowej (obój, organy) w ko�ciele �w. Toma-
sza na Podklasztorzu. Ostatni dzieñ festiwalu zakoñ-
czy³ siê dyskotek¹.

Honorowy patronat nad ca³o�ci¹ imprezy obj¹³ prze-
wodnicz¹cy Sejmiku Województwa £ódzkiego Marek
Mazur, który ufundowa³ g³ówn¹ nagrodê - rower oraz
nagrody dla Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Ko³a i £êczna
(sprzêt gospodarstwa domowego). Uroczysto�æ by³a
wspó³finansowana ze �rodków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

VI JARMARK WOJEWÓDZKI
W dniach 4-6 wrze�nia 2009 r. odby³ siê VI JAR-
MARK WOJEWÓDZKI REGIONU £ÓDZKIEGO
w którym udzia³ wziê³a równie¿ Gmina Sulejów.
Organizatorem uroczysto�ci by³ Urz¹d Marsza³kow-
ski w £odzi - Departament Promocji i Wspó³pracy
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Zagranicznej, Partnerzy: TVP £ód�, TOYA, Gazeta
Wyborcza, Radio £ód�, Brief
Podstawowym celem cyklicznej imprezy jest promocja
jednostek samorz¹dowych Województwa £ódzkiego.
Cele szczegó³owe to m. in.:
- Promocja gmin i powiatów z regionu w zakresie
przedstawienia oferty gospodarczej,turystycznej, edu-
kacyjnej i kulturalnej oraz promocji dziedzictwa przy-
rodniczego województwa.
- Budowanie �wiadomo�ci marki £ódzkiego w�ród
mieszkañców i samorz¹dów.
- Promocja twórczo�ci artystycznej regionu ³ódzkiego.

70. rocznica bombardowania
- przemówienie Burmistrza

Sulejowa
Druga Wojna �wiatowa to najokrut-
niejsza, najkrwawsza i najwiêksza
z wojen, jakie kiedykolwiek by³y to-
czone na �wiecie.

Pozostawi³a trwa³e �lady w pamiêci
narodów, zw³aszcza europejskich, a szcze-
gólnie ¿ywe w �wiadomo�ci spo³eczeñ-
stwa polskiego. Wywar³a ona ogromny
wp³yw na losy powojennego �wiata, a jej
rezultaty zdecydowa³y o kszta³cie �wiata wspó³czesnego.
Druga Wojna �wiatowa zapocz¹tkowana zosta³a 1 wrze-
�nia 1939 roku agresj¹ hitlerowskich Niemiec na Polskê.
Pierwszymi ofiarami wojny byli obroñcy Westerplatte oraz
bezbronni mieszkañcy zbombardowanego Wielunia. Su-
lejów prze¿y³ swoje pierwsze bombardowanie 4 wrze�nia
1939 roku oko³o godziny 17. W odstêpach 15-minutowych
eskadry bombowców niemieckich dokona³y trzykrotnie na-
lotów zrzucaj¹c na miasto bomby burz¹ce i zapalaj¹ce. Na-
stêpnie z lotu kosz¹cego ostrzeliwa³y ludno�æ cywiln¹.
W dniu 5 i 6 wrze�nia lotnictwo niemieckie wznowi³o bom-
bardowanie a na dobitkê 6 wieczorem do bombardowania
lotniczego dosz³o bombardowanie artyleryjskie. Domy roz-
sypywa³y siê od wybuchów bomb. Akcje te sprawia³y wra-
¿enie celowego, przemy�lanego niszczenia miasta i lud-
no�ci, zwa¿ywszy, ¿e nie pozostawa³y w zwi¹zku z ¿adn¹
akcj¹ wojskow¹. W Sulejowie nie by³o ani fortyfikacji, ani
wojska. Miasto nie by³o bronione, wiêc ofiarami by³a nie-
mal wy³¹cznie ludno�æ cywilna. W�ród mieszkañców Su-
lejowa nadal ¿yje wiele osób, które by³y w mie�cie pamiêt-
nego wrze�nia 1939 roku. Liczby mówi¹ o oko³o 700 oso-
bach które zginê³y lub zosta³y okaleczone w wyniku hitle-
rowskich nalotów. Bestialska napa�æ zaskoczy³a bezbron-
ne miasto, tote¿ ¿niwo �mierci by³o ogromne. Rezultatem
bombardowania by³o zniszczenie Sulejowa w oko³o 80%.
Na podstawie dokumentów z Archiwum Pañstwowego
w Piotrkowie Trybunalskim wiadomo, ¿e wskutek dzia-

³añ wojennych w 1939 r. zniszczeniu uleg³o 491 budyn-
ków mieszkalnych i 484 gospodarcze, a tak¿e wiêkszo�æ
budynków u¿yteczno�ci publicznej i zak³adów rzemie�l-

n i czych .
Dzisiaj... po
l a t a c h . . .
w s z y s c y
winni jeste-
�my cze�æ
i   pamiêæ
bohaterom
t a m t y c h
wojennych
c z a s ó w.
Chyl imy
g ³ o w y
w wielkiej

wdziêczno�ci i szacunku dla ich pa-
triotyzmu i po�wiêcenia.

4 wrze�nia mieszkañcy nasze-
go miasta oddali ho³d tym, któ-
rzy polegli zapalaj¹c symbolicz-
ne znicze i sk³adaj¹c wi¹zanki
kwiatów w miejscach pamiêci.

Gmina Sulejów zakwalifikowa³a siê
do II etapu konkursu EKO-LIDER 2009

23 lipca 2009 r. Gmina Sulejów go�ci³a ekipê fil-
mow¹, która zebra³a materia³ do prezentacji walo-
rów Gminy Sulejów. Zebrany materia³ filmowy sta³
siê podstaw¹ do pokazania uczestnika konkursu
w cyklu EKO-LIDER.

15 pa�dziernika 2009 - odbêdzie siê I etap EKO-
Turnieju dla szkó³ gimnazjalnych - test (rejestrowa-
ny przez telewizjê). Gminê reprezentowaæ bêdzie
Gimnazjum w Sulejowie.

12 listopada 2009 - odbêdzie siê FINA£ EKO-Tur-
nieju dla szkó³ gimnazjalnych (rejestrowany przez te-
lewizjê)

4 listopada 2009 r. o godz. 18.55 na antenie TVP
£ód� odbêdzie siê emisja materia³u dotycz¹cego
Gminy Sulejów - serdecznie zachêcamy do obejrze-
nia reporta¿u.

Sylwia Miller
Urz¹d Miejski w Sulejowie

ul. Konecka 42
Referat Promocji, Kultury, Turystyki,

Sportu i Informatyki
tel.  044 61 02 520

zespó³ wokalny All Antico
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Ruszasz w trasê?
 Uwa¿aj! Mo¿esz nie wróciæ!

Tego lata przez prasê, pocz¹wszy od pism lo
kalnych po ogólnokrajowe, wielonak³adowe
gazety i czasopisma, przetoczy³a siê lawina ar-

tyku³ów na temat wypadków drogowych na polskich dro-
gach i szosach. Ich tre�æ i wymowa by³a wrêcz alarmi-
styczna. Czy rzeczywi�cie jest tak tragicznie? Przyjrzyj-
my siê faktom. S¹ one wymowne. Przyk³ad pierwszy
z brzegu. Czerwiec 2009, �wiêto Bo¿ego Cia³a, d³ugi, bo
a¿ piêciodniowy weekend. Naród zachêcony ³adn¹ pogo-
d¹ i perspektyw¹ kilkudniowego wypoczynku ochoczo
wsiada do samochodów, i w drogê. Nieub³agane statysty-
ki ju¿ w nied³ugim czasie pokazuj¹ bilans zdarzeñ na pol-
skich drogach, a przypomnê, ¿e mowa tu tylko o piêciu
dniach! Liczby mówi¹ same za siebie (w nawiasach po-
dane s¹ wzrosty zdarzeñ w tym samym okresie w porów-
naniu do 2008 roku).

Wypadki drogowe � 612 (+55), zabici � 65 (+12), ran-
ni � 801 (+54), pijani 2683 (+578!). Takie dane pokazuj¹
policyjne statystyki i trudno nie dawaæ im wiary. Ale sta-
tystyka sk³ada siê z suchych liczb. Za ka¿d¹ z nich kryje
siê indywidualna tragedia ludzka, �mieræ b¹d� kalectwo.
A¿eby dope³niæ ten smutny obraz wypada podaæ, choæby
w zaokr¹gleniu, dane z ca³ego roku. W Polsce w wypad-
kach drogowych ginie rocznie blisko 6 tysiêcy osób! To
tak jakby z minuty na minutê zesz³a z tego �wiata prawie
ca³a populacja mieszkañców Sulejowa! Wyobra�cie so-
bie Pañstwo tak¹ tragediê. Sensacja na skalê �wiatow¹!
Przypomnijcie sobie jak reagowa³y �rodki masowego prze-
kazu na wie�æ o tragicznym trzêsieniu ziemi i jego kilku-
tysiêcznych ofiarach latem tego roku we W³oszech. Po-
wszechna ¿a³oba, msze za dusze zmar³ych, kondolencje
ze wszystkich stron �wiata. U nas na drogach co roku gi-
nie parê tysiêcy ludzi i� ¿adnej ¿a³oby narodowej nikt
nie og³asza. Ot, po prostu, nieszczê�cie. Sprawa indywi-
dualna bliskich, rodzin, przyjació³. Prawie codziennie w te-
lewizji podawane s¹ komunikaty, ¿e oto np. droga nr 7 jest
zablokowana, wypadek, zginê³o 5 m³odych osób wraca-
j¹cych z dyskoteki, szósta walczy w szpitalu o ¿ycie. Mija
dzieñ, dwa, nowa tragiczna wiadomo�æ zakrywa poprzed-
ni¹. Z czasem traktujemy j¹ jako co� powszedniego. Na
poboczu drogi postawiony zostaje krzy¿, pal¹ siê znicze,
a i to nied³ugo, bo ¿ycie pêdzi naprzód i po jakim� czasie
nasza pamiêæ zaciera siê. Nie mo¿na nie wspomnieæ o lu-
dziach, którym uda³o siê prze¿yæ wypadek, ale zostali
w nim ranni, czêsto bardzo ciê¿ko. W roku jest ich oko³o
30 tys.! To prawie podwójna ilo�æ mieszkañców gminy
Sulejów! W najlepszym przypadku, po czêsto wielomie-

siêcznym leczeniu, wracaj¹ do jako takiego zdrowia, ale
wielu z nich do koñca swych dni zostaje kalekami, inwali-
dami. Nikomu takiego �szczê�cia� nie ¿yczê.

Ale dajmy spokój statystykom. Mnie bardziej intere-
suje inny problem. Jest on natury psychologicznej, a wi¹¿e
siê z naszymi postawami i zachowaniami jako u¿ytkowni-
ków dróg i uczestników ró¿nego rodzaju sytuacji komuni-
kacyjnych. Specjali�ci dowodz¹, ¿e zdecydowana wiêk-
szo�æ wypadków drogowych nie jest zawiniona przez uster-
ki, niesprawno�ci pojazdów mechanicznych. Tak¿e zbieg
nieprzewidywalnych, nieszczê�liwych przypadków, to tylko
znikomy procent ogó³u zdarzeñ. G³ównym sprawc¹ jest
cz³owiek. Spo�ród przyczyn wymienia siê: brawurê, agre-
sjê, brak wyobra�ni, nisk¹ kulturê osobist¹, nagminne lek-
cewa¿enie przepisów, nadmiern¹ prêdko�æ, zbytni¹ pew-
no�æ i zaufanie co do swych umiejêtno�ci, i oczywi�cie
alkohol. W zwi¹zku z tym rodzi siê kilka pytañ. Kto i jak
ma uczyæ kultury zachowañ na drodze? Szko³a i kursy na
prawo jazdy koncentruj¹ siê g³ównie na nauce techniki jazdy
i znajomo�ci aktualnych przepisów. Kultura to cecha oso-
bista. Jak kto� jest z ni¹ na bakier w swym codziennym
¿yciu, to jak w banku wyjdzie szyd³o z worka podczas
kontaktu z innymi u¿ytkownikami dróg. Nie wierzycie?
To spróbujcie jechaæ z szybko�ci¹ np. 40 km/h (bo tak aku-
rat nakazuje przepis). Popêdzaj¹ce mruganie �wiat³ami,
natarczywe tr¹bienie to normalka. Co bardziej nerwowi
znacz¹co pukaj¹ siê w g³owê, a wyprzedzaj¹c nie omiesz-
kaj¹ pokazaæ Ci �faka�. Znak ograniczaj¹cy prêdko�æ to
dla frajerów, nas wytrawnych kierowców nie dotyczy! No
bo z jakiej racji? Przecie¿ tu mo¿na (ich zdaniem) gnaæ co
najmniej setk¹! Bywaj¹ tacy co to na skrzy¿owaniu (choæ
maj¹ pierwszeñstwo), przepuszczaj¹ innych kierowców
czekaj¹cych pokornie na mo¿liwo�æ w³¹czenia siê do ru-
chu. B³¹d! Ju¿ nie raz by³em �wiadkiem jak w takiej sytu-
acji nerwowi wyprzedzaj¹ �uprzejmiaka� po pasach, chod-
nikach, nawet na podwójnej ci¹g³ej. Co on wyprawia! Ma
pierwszeñstwo, niech jedzie! A tamten niech stoi nawet do
usranej �mierci. Jednocze�nie gdy naszemu nerwusowi zda-
rzy siê znale�æ na podporz¹dkowanej, to czêsto bez pardo-
nu �wiadomie wymusza pierwszeñstwo, i nawet nie pod-
niesie rêki w ge�cie przeproszenia. Wyprzedzanie na trze-
ciego pomimo, ¿e z naprzeciwka naje¿d¿a pojazd b¹d�
toczy siê sznur samochodów jest na porz¹dku dziennym.
Wyprzedzam, a ¿e jest ma³o miejsca zaje¿d¿am drogê wy-
przedzanemu spychaj¹c go na pobocze lub wrêcz do rowu.
I co ciekawe, takie zachowania s¹ udzia³em wielu kierow-
ców, których na co dzieñ nikt by nie pos¹dzi³ o co� takiego.
W domu, w pracy, spokojni, odpowiedzialni i na ogó³ po-
wszechnie szanowani s¹siedzi, ojcowie rodzin, na drodze
zmieniaj¹ siê agresywnych kierowców, a czasem ich za-
chowania trudno nazwaæ inaczej jak pospolitym cham-
stwem. Jak¿e czêsto wielu kierowców w sytuacjach spor-
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nych wymienia sobie �uprzejmo�ci� u¿ywaj¹c gestów
i s³ownictwa powszechnie uwa¿anych za wulgarne i ob-
ra�liwe. A co! Niech sobie nie my�li, ¿e ma przed sob¹
frajera, baran zatracony! By³bym wdziêczny gdyby jaki�
fachowiec umia³ mi tê swoist¹ przemianê owieczki w wil-
ka w racjonalny sposób wyja�niæ!

Totalny brak poszanowania obowi¹zuj¹cych przepi-
sów, to druga nieprzyjemna cecha wielu naszych kierow-
ców. Pieszy na pasach? To niech on uwa¿a, bo to jego
interes, a ja siê przecie¿ spieszê, wiêc jadê nieomal �po
paznokciach�. Radary ? No to ju¿ przesada! Usiali nimi
niemal wszystkie miasta, a na trasach (i to szybkiego ru-
chu!), jest ich coraz wiêcej. To po co kupowa³em brykê
z silnikiem 140 KM? No przecie¿ nie po to by wlec siê
co chwila z idiotyczn¹ szybko�ci¹ 70 km/h. Ale s¹ na to
sposoby. Pierwszy (gdy idzie o radary) - gnam ile fabryka
da³a, a tu¿ przed radarem ostro hamujê. To, ¿e kto� mo¿e
waln¹æ w ty³ mojego samochodu, to przecie¿ jego pro-
blem i niezaprzeczalna wina. Policja z radarem? Ma³y
piku�. Od czego ma siê radio CB! Nas³uchujê i po chwili
kole� nadaje � � uwaga mobilki, w Poniatowie tu¿ za
�wiat³ami stoj¹ misiaczki z suszark¹ � nara!� Jadê wiêc
jak Pan Bóg przykaza³ swoje 50 (bo to teren zabudowa-
ny), a ¿e jestem uprzejmy, to nawet mijaj¹c� misiacz-
ków� r¹czk¹ ich pozdrowiê. I postrachu. Mo¿na dalej
gnaæ jak wola. Choæ�policjanci te¿ siê wycwanili. Usta-
wili siê jeden po drugim, no i ten drugi mnie przyhalto-
wa³. Skoñczy³o siê mandatem i punktami karnymi. Man-
dat zap³acê jak bêdê chcia³ i mia³. Problem z punktami,
bo limit na ten rok ju¿ mi siê koñczy.

Problem kierowców je¿d¿¹cych na �dwóch gazach�
jest w naszym Kraju nabrzmia³y i nagminny. To nie s¹
sporadyczne przypadki. To ju¿ prawdziwa plaga! Nie ma
weekendu aby policja nie zatrzyma³a kilkuset, a bywa,
¿e nawet powy¿ej tysi¹ca, pijanych kierowców. Trzeba
mieæ �wiadomo�æ, i¿ zatrzymani (to jest ci co mieli pe-
cha), to nie wszyscy którzy w tym czasie jechali pod
wódk¹. Prawdopodobnie tzw. szara strefa jest o wiele
wiêksza. I w tym przypadku powszechne jest zjawisko
pomniejszania problemu. Panie w³adzo, jaki nietrze�wy!?
Ja tylko jedno piwko wypi³em. Tylko jak to wyja�niæ, ¿e
wiêkszo�æ zatrzymanych �legitymuje� siê wska�nikiem
0,5 � 1,0 promila! Widocznie teraz takie mocne piwa pro-
dukuj¹! Nie ma co ukrywaæ, ale trzeba jasno stwierdziæ,
¿e problemie kierowca � alkohol istnie i nic nie wskazuje
by sytuacja ulega³a poprawie.. A przy tym ma swoiste,
trudno wyt³umaczalne przyzwolenie spo³eczne. Jak¿e
czêsto s³yszê opinie � panie, ci kierowcy pod alkoholem,
to g³ównie rowerzy�ci. Policja poprawia w ten sposób
sobie statystyki. Przyjmijmy, ¿e tak jest naprawdê (choæ
osobi�cie w to nie wierzê). To mam pytanie � czy chcia³-
by� spotkaæ na swej drodze pijanego rowerzystê, jad¹ce-

go od krawê¿nika do krawê¿nika, w dodatku nieo�wie-
tlonym (co jest nagminne) pojazdem? Przecie¿ to �mieræ
w oczach! Inny przyk³ad: imieniny, czy jaka� tam inna
impreza, oczywi�cie suto, jak to u nas w zwyczaju, moc-
no zakrapiana. Do rzadko�ci nale¿¹ przypadki aby go-
�cinni gospodarze schowali podpitemu go�ciowi kluczyki
do samochodu, albo zamówili taksówkê. Przecie¿ by³by
to wstyd i niewybaczalny afront. Jako� dojedzie, prze-
cie¿ nie ³yka³ ju¿ od trzech godzin, a ponadto nie pierw-
szy to raz i tym razem te¿ jako� to bêdzie. Dyskoteki. Tu
ofiarami s¹ ludzie m³odzi, czêsto wrêcz bardzo m³odzi.
Niektórzy z nich nie maj¹ prawa jazdy. Maj¹ za to m³o-
dzieñcz¹ fantazjê i kilkunastoletnie BMW. Gruchot, bo
gruchot, ale lakier piêknie odpicowany, no i te 150 chyba
jeszcze poci¹gnie. A po za tym do domu niedaleko, ja-
kie� g³upie kilkana�cie kilometrów. Niestety podró¿ czê-
sto koñczy siê na drzewie na pierwszym lepszym zakrê-
cie. Nieszczê�cie! A gdzie byli wspó³kompani tej zaba-
wy i podró¿y? Powinni zareagowaæ, ale nie zareagowa-
li. Ba! Wielu z nich te¿ traci swe m³ode ¿ycie w tak bez-
sensowny sposób.

Obserwuje siê coraz powszechniejsz¹ �wiadomo�æ
spo³eczn¹ patologii (bo to ju¿ jest patologia!) w odnie-
sieniu do nagminnego siadania za kó³ko pod wp³ywem
alkoholu. Dobre i to, ale niestety �wiadomo�æ ta nie
przek³ada siê jeszcze w znacz¹cy sposób na codzienn¹
praktykê. Nie pomagaj¹ coraz to bardziej dolegliwe kary,
akcje propagandowe, apele policji, organizacji spo³ecz-
nych, duchownych. Krzy¿y przydro¿nych przybywa.
My�lê, ¿e ten kto by obmy�li³ skuteczny sposób na prze-
ciwdzia³anie tej patologii, móg³by z ca³a pewno�ci¹ li-
czyæ na nagrodê Nobla!

Póki co, na pocieszenie przytoczmy s³owa refrenu
piosenki Maleñczuka (laureata tegorocznego Opola) -
�ja wam mówiê jest dobrze, jest dobrze, ale� nienaj-
gorzej jest�. Tekst to przewrotny, wiêc uzupe³nijmy go
¿yczeniami: szerokiej drogi, gumowych drzew i szczê-
�liwych powrotów z trasy.

Andrzej Tymiñski

Czy wiesz ile mo¿esz wypiæ?
- A czy zdarzy³o Ci siê widzieæ wieczorem ludzi �pi-
janych w trupa�?
- Jak my�lisz, ilu z nich rano wsiad³o do samochodu?
- Ilu z nich to normalni, porz¹dni ludzie?

Prowadzenie pojazdu wymaga absolutnej trze�-
wo�ci, dlatego kierowca powinien mieæ pewno�æ, ¿e
w jego organizmie nie ma alkoholu.

Polecamy stronê
http://www.ilemogewypic.pl/

 Tesa

 wwwvwww
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Wspomnienie o dwóch Polakach, których ¿ycie zwi¹zane by³o z klasztorem Cystersów w Sule-
jowie. Bêdzie to historia o dwóch braciach ksiêdzu Antonim Misiórskim i jego bracie Zacheuszu.

nasze sylwetki...

Antoni Misiórski

Opowie�æ zaczynamy od postaci ksiêdza
Antoniego. Urodzi³ siê w Æwielowie 13
stycznia 1891 roku, jako syn Jana i Anieli

z  My�liwskich ma³¿onków Misiórskich. Kszta³ci³ siê
w Sandomierzu i w Kielcach, do seminarium duchow-
nego sandomierskiego wst¹pi³ 1907 roku, wy�wiêcony
zosta³ na kap³ana 29 czerwca 1913 roku w katedrze san-
domierskiej przez ks. Biskupa Mariana Ryxa. Pracê ka-
p³añsk¹ rozpoczyna od wikariatu w Bia³aczowie, sk¹d
w lipcu 1916 roku przechodzi na wikariat do Skarysze-
wa, po roku za� to jest w sierpniu 1917 roku otrzymuje
probostwo w Niekrasowie, jako czasowy administrator.

20 lipca 1920 r. ks. biskup mianuje go administra-
torem w innej parafii, w Goryniu. Dobrze �wiadcz¹
o ks. Misiórskim liczne pro�by jakie nades³ali do Ku-
rii mieszkañcy Niekrasowa o pozostawienie go nadal
w tej parafii. Tercjarze niekrasowscy z³o¿yli pro�bê
stwierdzaj¹c, ¿e �Przyk³adne, prawe ¿ycie ksiêdza
Antoniego Misiórskiego i jego gorliwo�æ w pracy ka-
p³ana, sprawi³y to, ¿e lat temu dwa by³o nas tercjarzy
7, a dzi� jest nas 51. Zas³ug¹ jest praca Antoniego
Misiórskiego�. S¹ równie¿ inne pro�by, z³o¿one przez
ogó³ mieszkañców parafii Niekrasów. Jedna z nich
zaopatrzona w kilkaset podpisów,
taki zawiera zwrot: �Czêsto siê zda-
rza, ¿e parafianie zanosz¹ pro�by
o swych duszpasterzy, zdarza siê
te¿, ¿e i skargi na onych zanosz¹.
My zanosimy dzisiaj pro�bê o ksiê-
dza Antoniego Misiórskiego, który
�miale i umiejêtnie nas prowadzi.

Gor¹co prosimy o pozosta-
wienie nam wspomnianego ksiê-
dza Antoniego Misiórskiego,
chcemy by nas nadal sw¹, cich¹
przyk³adn¹ prac¹ kap³añsk¹ uczy³
naszej �wiêtej rzymsko � katolic-
kiej wiary.�

Pro�by te, jak to najczê�ciej siê
zdarza, nie mog³y byæ uwzglêdnione,
bowiem decyzja przenoszenia ksiê¿y
s¹ wywo³ane potrzebami ogólnodiece-
zjalnymi, powstaj¹cymi na skutek zgo-

nu ksiê¿y, zrzeczenia siê probostw, choroby ksiê¿y itp. Tak
ksi¹dz Antoni Misiórski przeszed³ z Niekrasowa do Go-
rynia. Nied³ugo tutaj pracowa³, gdy¿ ju¿ 28 maja 1923
roku zosta³ przeniesiony na probostwo do Sulejowa. Para-
fianie goryñscy darzyli go, podobnie jak i niekrasowscy,
swym przywi¹zaniem i szacunkiem. Prosz¹ wiêc i oni o po-
zostawienie w Goryniu ks. Misiórskiego, który jak pisz¹
pomimo przeszkód i trudno�ci podniós³ i o¿ywi³ ducha
w naszej parafii, za co jeste�my mu wdziêczni i pragnie-
my by jak najd³u¿ej u nas pozosta³�.

Przypominaj¹ dalej w swej pro�bie mieszkañcy
Gorynia, ¿e w roku 1921 w miesi¹cu czerwcu do-
tknê³a ks. Misiórskiego klêska po¿aru. Budowaæ
w dzisiejszych czasach to rzecz nie warta pozazdrosz-
czenia. Lecz i tê trudno�æ przezwyciê¿y³ i dzi� choæ
on osobi�cie biedny, gdy¿ wszystko w ogniu straci³,
nam dziêki swej niezmordowanej pracy piêkne bu-
dynki wystawi³, czego inny charakteru prêdkiego
i gwa³townego w dzisiejszych warunkach mo¿e by
nie dokona³.� ̄ e to uznanie, jakie mieli dla pracy ks.
Misiórskiego parafianie niekrasowscy i goryñscy,
by³o uzasadnione, dowiód³ przebieg duszpasterzo-
wania ks. Misiórskiego w trzeciej i ostatniej jego

parafii w Sulejowie - Podklasztorzu.
Cenny ten zabytek na miesi¹c przed

przyj�ciem ks. Misiórskiego do Sule-
jowa o godzinie 2 w nocy 3 lipca 1923
roku z niewiadomej przyczyny uleg³
po¿arowi. P³omieñ zaj¹³ dach wraz
z wi¹zaniami nawy g³ównej ko�cio³a,
oraz drewnian¹ konstrukcjê i he³m wie-
¿y. Sytuacja, zdawa³oby siê przedsta-
wia³a beznadziejnie, przy liczbie para-
fian, nie przekraczaj¹cej 900 osób.
Ksi¹dz Antoni Misiórski energicznie
przystêpuje do odbudowy, staje na czele
komitetu, którego wiceprezesem by³
pose³ Konstanty Kowalewski, niestru-
dzony orêdownik sprawy odbudowy
sulejowskiej �wi¹tyni.

Jest wrzesieñ 1939 roku, wojna nie
omija Sulejowa. Miasto, po³o¿one na
drugim brzegu Pilicy, zosta³o zbombar-
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dowane, ko�ció³ pocysterski te¿ ucierpia³. Ksi¹dz biskup
Jan Lorek w swym protokole wizytacyjnym z 1940 roku,
tak o tych zniszczeniach pisze: �Sklepienia w kilku punk-
tach (zakrystia, przej�cie do zakrystii z ko�cio³a, kory-
tarz oko³o kapitularza popêkane grozi³y zawaleniem siê.
Zreperowane ju¿ s¹ dziêki zapobiegliwo�ci ks. Probosz-
cza Antoniego Misiórskiego i zabezpieczone. Wdziêcz-
no�æ wyra¿am ksiêdzu proboszczowi za troskê serdecz-
n¹ oko³o podtrzymania tych resztek dawnej chwa³y.
W czasie niemieckiej okupacji nie by³ to wiêc bezpieczny
zak¹tek. Dnia 11 lutego 1941 r. Przychodzi niespodzie-
wanie katastrofa. Gestapo aresztuje oko³o 70 osób, w tym
ks. Antoniego Misiórskiego i dwu m³odszych ksiê¿y
z miasta Sulejowa, nale¿¹cego do diecezji £ódzkiej.
Aresztowania odbywa³y siê wed³ug spisów, a wiêc nie
s¹ przypadkowe i nic dobrego nie wró¿¹. Aresztowa-
nych wywo¿¹ do Piotrkowa i jak zwykle katuj¹. Stara-
nia nie odnosz¹ ¿adnego skutku i w dniu 5 kwietnia ks.
Misiórski zostaje wywieziony do O�wiêcimia. Jest cho-
ry w chwili aresztowania i os³abiony, wiêc nie ma wiel-
kiej nadziei, by móg³ w obozie doczekaæ koñca wojny.
Wkrótce zostaje przeniesiony z O�wiêcimia do Dachau,
gdzie mieszka w bloku 28 w izbie czwartej. Jest ogólnie
lubiany przez kolegów obozowych. Gdy ks. Zygmunt
Gaj zosta³ przewieziony z O�wiêcimia do Dachau spo-
tka³ pierwszego kap³ana ks. Misiórskiego. Ubrany
w czarne krótkie spodnie i zielon¹ bluzê by³ ju¿ wów-
czas ruin¹ cz³owieka. Czasami nie poznawa³ znajomych
albo mówi³ pó³przytomnie. Jako niezdolny do pracy
zosta³ przeniesiony do bloku inwalidów, tam te¿ ¿ycie
zakoñczy³ 9 lipca 1942 roku.

c.d.n.

WYSTAWA W OPACTWIE
W muzeum Opactwa Cy-

stersów w Sulejowie od maja
mo¿na zobaczyæ ekspozycje pt:
�Od B³agania Do Dziêkczynie-
nia� S¹ to kapliczki przydro¿-
ne w krajobrazach Polski. Ma-
larstwo Pani Anny Miszalskiej
� G¹sienicy i Jerzego Miszalskiego.

Twórcy przepiêknych obrazów to Anna Miszalska
� G¹sienica (1962). Absolwentka warszawskiej Akade-
mii Sztuk Piêknych (1986). Ma w swoim dorobku obra-
zy olejne (pejza¿e, kwiaty, portrety, a tak¿e cykle gwa-
szy i pasteli prezentowane na 13 wystawach zbiorowych
i 28 pokazach indywidualnych w kraju i za granic¹: we
Francji, Kanadzie, Szwajcarii i Szwecji, Norwegii. Au-
torka otrzyma³a w 1992 r. I nagrodê na Miêdzynarodo-
wym Salonie Sztuki Wspó³czesnej w Revin (Francja)

za interpretacjê tematu �Kwiaty�.
Jerzy Miszalski (1930) jest z wykszta³cenia geodet¹, kar-

tografem, doktorem nauk geograficznych. Jest autorem lub
wspó³autorem ponad 150 publikacji w dziedzinie geografii
ochrony zabytków. Obecny kszta³t twórczo�ci Jerzego Mi-
szalskiego jest efektem wieloletniego zainteresowania sztu-
k¹, pracy pod kierunkiem malarzy realistów � Wac³awa Pru-
saka i Szczepana Skorupki oraz samodzielnych do�wiad-
czeñ w malowaniu plenerowym.  Autor otrzyma³ I nagrodê
�z³ot¹ Paletê� na XIV Miêdzynarodowym Salonie Sztuki
Wspó³czesnej w Revin (Francja) w 1985 roku. Prezentowa³
tak¿e swe prace na 80 wystawach indywidualnych w kraju
i za granic¹, m.in. we Francji, Holandii, Kanadzie.

Zofia Gwarda

Minimuzeum
 �Ch³opska izba - kolebk¹ tradycji rodzinnych� pre-
zentuje eksponaty naszego regionu - wyposa¿enie
dawnej chaty: meble, ceramika, tkanina, stroje, ozdo-
by oraz tradycje i obyczaje..
W kwietniu 2009 r. otwarto wystawê dotycz¹c¹ ob-
rzêdów i tradycji regionu piotrkowskiego. Omówio-
no wygl¹d i zdobnictwo cha³upy ch³opskiej w XIX
wieku, oraz elementy stroju piotrkowskiego. Dzieci
pe³ni³y funkcje przewodników po muzeum, demon-

struj¹c m.in. etapy pieczenia chleba.
Jest to wynik realizacji programu pod has³em

�Mama wie, a ja nie�. Panie Anna Sandelewska,
Maria Hubar, Anna Budzisz, Katarzyna Miko³aj-
czyk napisa³y program i zajê³y siê jego realizacj¹.
Uczniowie je�dzili do muzeum, a pracownicy
Muzeum Okrêgowego w Piotrkowie prowadzili
lekcje (regionalizmu, etnografii) w naszej szkole.

Dzieci poznawa³y zwyczaje, obrzêdy, techniki
pracy, plastykê obrzêdow¹. Potem rozpocz¹³ siê okres

zbierania eks-
ponatów, co
zaowocowa³o
powstaniem
m i n i m u -
zeum.
Anna Budzisz

SP
      w  Przyg³owie
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Podziêkowali rolnikom...
Gdy na Piotrkowskiej Ziemi rz¹dzi Stach Cuba³a,

Z Zamo�cia Sarmaci mówi¹ jemu Chwa³a - tymi
s³owami powita³ starostê piotrkowskiego oraz uczest-
ników Do¿ynek Powiatowych w Czarnocinie zespó³
Biesiada Sarmacka, który wyst¹pi³ w czasie niedziel-
nego �wiêta Plonów. Blisko 5 tysiêcy osób, w wiêk-
szo�ci mieszkañców wsi, by³o �wiadkami podziêkowa-
nia rolnikom Ziemi Piotrkowskiej za ich ciê¿k¹ pracê.

Chleb z tegorocznych plonów wrêczyli w³adzom
powiatowym: staro�cie piotrkowskiemu Stanis³awo-
wi Cubale i przewodnicz¹cemu Rady Powiatu An-
drzejowi Jarosowi tegoroczni starostowie do¿ynek
Agnieszka Krajewska i Bogus³aw Ko³odziejczyk.
Wspania³e wieñce przygotowa³a równie¿ m³odzie¿
z powiatowych szkó³ ponadgimnazjalnych. Ucznio-
wie z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sulejo-
wie wrêczyli swój wieniec wójtowi Gminy Czarno-
cin Leonowi Fortakowi (na zdjêciu).

 W czasie ceremonia³u przedstawiono Nominowanych
do tytu³u za zas³ugi dla powiatu piotrkowskiego
1. Halina Derach - prezes Zarz¹du Okrêgowego
Zwi¹zku Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Moszczenicy
2. Anna Simura-Sêtkowska - dyrektor Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Czarnocinie
3. Ks. kanonik Grzegorz Gogol - proboszcz kolegia-
ty w Wolborzu
4. Andrzej Grabowski - literat, prezes zarz¹du od-
dzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich w Krakowie
5. Ryszard Cie�lak - so³tys Mzurek
6. Marek Doleciñski - Stowarzyszenie Folkloru Miej-
skiego AGRAFA

7. Grzegorz Misztal - przewodnicz¹cy Rady Powia-
towej Izby Rolniczej Województwa £ódzkiego
8. Miros³aw Gretka - cz³onek zarz¹du Miejsko-Gminne-
go Stowarzyszenia HDK, cz³onek zarz¹du MLKS, prze-
wodnicz¹cy Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Sulejowie.
Tytu³em �Za zas³ugi dla Powiatu Piotrkowskiego� uho-
norowano ks. kan. Grzegorza Gogola. Dodatkowo na-
grodzono za kultywowanie tradycji ludowych Zespó³ Lu-
dowa Biesiada z Czarnocina, za promocjê kultury w po-
wiecie, Rados³awa Blonkê � m³odego wokalistê i za wspa-
nia³e wyniki sportowe ciê¿arowców Kamila i Damiana
Szczepaników. Organizatorami do¿ynkowej uroczysto-
�ci byli: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie wspól-
nie z  Zespo³em Szkó³ Rolniczych i Urzêdem Gminy
w Czarnocinie. Projekt �Do¿ynki Powiatowe� by³
wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

V Gwie�dzisty
Rajd Rowerowy
Ponad 160 cyklistów
wziê³o udzia³ w tym
Rajdzie. Organizatorem
imprezy by³o Woje-
wódzkie Zrzeszenie
LZS w £odzi oraz Sta-
rostwo Powiatowe
w Piotrkowie. Rowe-
rzy�ci do O�rodka
Wczasowego Dresso
w Sulejowie przyjechali
z 8 gmin Powiatu Piotr-
kowskiego: Moszcze-
nicy, Rozprzy, Rêczna,
Woli Krzysztoporskiej,
Grabicy, £êk Szlacheckich i Wolborza.
Na terenie o�rodka zorganizowano konkurencje
sprawno�ciowe dla uczestników rajdu.

Przygotowani na kataklizmy
Pompy, agregaty, ³ó¿ka polowe i 250-metrowy na-
miot i wiele innego potrzebnego sprzêtu wype³ni³o
po sufit pomieszczenie na zapleczu Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Piotrkowie.

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie wspólnie z 10
gminami Ziemi Piotrkowskiej na lokalizacjê Magazynu
Zarz¹dzania Kryzysowego wybra³o Komendê Miejsk¹
PSP. 15 wrze�nia 2009 r. z udzia³em przedstawicieli w³adz
oficjalnie oddano do u¿ytku utworzony magazyn.

Ania Moriu� z SP Nr2 w Sulejo-
wie odbiera nagrodê za slalom
od Zdzis³awa Wawrzewskiego

Aneta Stêpieñ - asystent prasowy
pr@powiat-piotrkowski.pl, www.powiat-piotrkowski.pl



SULEJ  nr  40, wrzesieñ`2009

� 11 �

Inicjatywa powsta³a na bazie wydarzeñ z 15
sierpnia 2008 r. kiedy gminy Gorzkowice i Roz-
prza nawiedzi³a tr¹ba powietrzna. Na spotkaniu
Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego,
Starosta Piotrkowski Stanis³aw Cuba³a wyszed³
z inicjatyw¹ utworzenia na terenie Powiatu Piotr-
kowskiego Magazynu ds. Walki z ¯ywio³ami. Pro-
pozycja Starosty spotka³a siê z aprobat¹ wszyst-
kich uczestnicz¹cych w spotkaniu przedstawicieli
samorz¹dów gmin Powiatu Piotrkowskiego.
W efekcie przy dofinansowaniu ze �rodków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska, do-
tacji 10 gmin Ziemi Piotrkowskiej oraz bud¿etu
Powiatu Piotrkowskiego zakupiono niezbêdny
sprzêt, który jest wykorzystywany do usuwaniu skut-
ków kataklizmów. Na pocz¹tku lipca zabezpieczo-
no budynki na terenie gminy Czarnocin, które ucier-
pia³y wskutek wichury.

- Stra¿ po¿arna wci¹¿ jest doposa¿ana i my�leli-
�my, ¿e ju¿ nic wiêcej jej nie potrzeba - mówi³ staro-
sta Cuba³a. - Tak by³o do ubieg³ego roku, kiedy tr¹-
ba powietrzna dokona³a zniszczeñ w dwóch gminach.
Brak³o wtedy takich rzeczy jak plandeki, agregatory
czy choæby zwyk³e m³otki i gwo�dzie.

DOTACJE NA MIÊDZYGMINNY MAGAZYN
DS. ZARZ¥DZANIA KRYZYSOWEGO
1.Samorz¹d Gminy Aleksandrów - 10.000 z³
2.Samorz¹d Gminy Czarnocin - 8.060 z³
3.Samorz¹d Gminy Gorzkowice - 20.000 z³
4.Samorz¹d Gminy Grabica - 12.140 z³
5.Samorz¹d Gminy £êki Szlacheckie - 7.200 z³
6.Samorz¹d Gminy Moszczenica - 25.900 z³
7.Samorz¹d Gminy Rêczno - 7.700 z³
8.Samorz¹d Gminy Sulejów - 31.700 z³
9.Samorz¹d Gminy Wola Krzysztoporska- 23.400 z³
10.Ssamorz¹d Gminy Wolbórz - 15.174 z³
Razem samorz¹dy gminne � 161.274 z³
11.Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska I Go-
spodarki Wodnej W £odzi - 137.029 Z³
12.Samorz¹d Powiatu Piotrkowskiego - 100.000 Z³

Ogó³em - 398.303 Z³.

Dodatkowo na wyposa¿eniu magazynu jest kopar-
ko � ³adowarka firmy Waryñski, której zakup w 60 pro-
centach sfinansowany zosta³ ze �rodków Narodowego
Funduszu Ochrony �rodowiska, pozosta³¹ kwotê do-
³o¿y³o Starostwo Powiatowe. Jej koszt to prawie 290
tysiêcy z³otych. Sprzêt, który pozostaje w dyspozycji
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Piotrkowie by³ i jest wy-
korzystywany do usuwania skutków kataklizmów.

Inwestycje na drogach powiatowych
Mieszkañcy Bilskiej Woli doczekali siê asfaltowej dro-
gi. Do tej pory ten 1380 metrowy odcinek by³ zwyk³¹
drog¹ gruntow¹, dzi� po³o¿ono asfalt i u³o¿ono chodnik
kosztem ponad 730 tys. z³otych. Na to zadanie Powiat
Piotrkowski otrzyma³ 50% dotacjê z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw �schetynów-
ki�, pozosta³e �rodki do³o¿yli po po³owie powiat oraz
gmina Sulejów. Trwa remont drogi powiatowej Gorz-
kowice � Rêczno w miejscowo�ci  £êki Szlacheckie.
Planowane �rodki w wysoko�ci 800 tys. z³, po przetargu
zmniejszy³y siê do 590 tys. z³. Powiat Piotrkowski wspól-
nie z wójtem £êk Szlacheckich, który do³o¿y³ do zada-
nia 400 tys. zdecydowali dodatkowo po³o¿yæ now¹ na-
wierzchniê na d³ugo�ci 850 m w kierunku Rêczna.

Na pocz¹tku wrze�nia natomiast rozpoczê³y siê pra-
ce najwiêkszej, dwuletniej inwestycji na drodze Baby
- Wolbórz etap I. Odcinek ponad 6,5 km zostanie po-
szerzony do 6 metrów i u³o¿one zostan¹ dwie warstwy
asfaltowe. Koszt to 4,6 mln z³otych z czego 75% otrzy-
mamy z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa £ódzkiego. Pozosta³e 25% to proporcjonal-
ny wk³ad trzech samorz¹dów: Powiatu Piotrkowskie-
go oraz gmin Wolbórz i Moszczenica.

Geodezja ju¿ w nowej siedzibie
Otwarto now¹ siedzibê Wydzia³u Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomo�ciami Starostwa Pow. w Piotrkowie przy
ul. Sienkiewicza 16A. Remont pomieszczeñ kosztowa³
600 tys. z³otych. Dokumentacja w archiwum geodezyj-
nym jest na tyle cenna, ¿e nale¿a³o stworzyæ odpowied-
nie warunki chroni¹ce mapy geodezyjne. Zainstalowa-
no specjalne szafy i zabezpieczono pomieszczenia w no-
woczesny system  przeciwpo¿arowy.

Zmianie uleg³y numery telefonów do wydzia³u:
Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Nieruchomo�ciami:

Halina Caban - Geodeta Powiatowy - 044 732 78 00
Ewidencja Gruntów i  Budynków na terenie Pow.Piotr.
Gminy: Wolbórz, Grabica, Czarnocin, Moszczenica
                              - 044 732 78 01
Gminy: Rêczno, Rozprza, £êki Szlacheckie, Gorz-
kowice                  - 044 732 78 08
Gminy: Sulejów, Aleksandrów, Wola Krzysztoporska
                             - 044 732 78 09
Sala Obs³ugi Interesanta - 044 732 78 03
Pow. O�rodek Dokumantacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Jadwiga Stasiewicz-Po³oñska - kierownik o�rodka
                              - 044 732 78 12
Sala Obs³ugi Interesanta - 044 732 78 15
Zespó³ Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
                                - 044 732 78 11
Obs³uga mapy zasadniczej - 044 732 78 13
                                           i 044 732 78 14
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To ju¿ 10 lat...

O�rodek Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiê-
ziennej w Sulejowie zosta³ powo³any decyzj¹ Mini-
stra Sprawiedliwo�ci w dniu 01.12.1998 roku na bazie
istniej¹cych wcze�niej O�rodka Wczasowego a pó�niej
O�rodka Kolonijno-Wczasowego S³u¿by Wiêziennej �PI-
LICA�. Funkcjonariusze, pracownicy, emeryci S³u¿by
Wiêziennej oraz ich rodziny odwiedzaj¹ teren o�rodka
ju¿ od ponad 45 lat. Pierwsza pisana wzmianka o dzier-
¿awie terenu pod o�rodek wypoczynkowy pochodzi z dnia
08.03.1963 r. Po³o¿ony jest w miêdzyrzeczu rzeki Pilicy
i Luci¹¿y na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazo-
wego, zajmuje obszar oko³o 5 ha. Ze wzglêdu na wystê-
puj¹cy tu drzewostan, teren ten znany jest z wyj¹tkowych
warunków mikroklimatycznych, korzystnych zw³aszcza
dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹, która przyci¹ga turystów i letni-
ków jest Zalew Sulejowski, jeden z najwiêkszych akwe-
nów w centralnej Polsce, który stanowi wymarzone miej-
sce dla amatorów sportów wodnych i wêdkarzy.

Statutow¹ dzia³alno�ci¹ o�rodka jest organi-
zacja resortowych szkoleñ, kursów, kursokonfe-
rencji, warsztatów profilaktyki antystresowej itp.

W ci¹gu tych 10 lat przeszkolono ponad 6.492
osoby na ogóln¹ liczbê 42.338 osobodni, umo¿li-
wiono wypoczynek 1.246 wczasowiczom (13.670
osobodni) oraz zorganizowano kolonie letnie i obo-
zy sportowe dla 4.042 dzieci co
stanowi 66.929 osobodni. W po-
zosta³ych formach dzia³alno�ci tj.
wycieczkach, pobytach indywi-
dualnych oraz szkoleniach orga-
nizowanych dla kontrahentów ze-
wnêtrznych uczestniczy³o 8.333
osób co daje 32.190 osobodni.

ODK SW w Sulejowie dyspo-
nuje baz¹ noclegow¹ w postaci 77
miejsc ca³orocznych w hotelach i budynkach wolno stoj¹-
cych (pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z ³azienk¹ lub ze wspól-
nym wêz³em sanitarnym /³azienka na korytarzu/) oraz 86
miejscami sezonowymi w budynkach wolno stoj¹cych
(pokoje 3- i 4-osobowe bez ³azienki /budynek sanitarny na
terenie o�rodka/). Bazê dydaktyczn¹ stanowi¹ cztery sale
dydaktyczne o pojemno�ci do 50 osób, w tym jedna sala
komputerowa z 20 stanowiskami. Amatorzy aktywnego
wypoczynku maj¹ na terenie o�rodka do dyspozycji: bi-
lard, si³owniê, saunê, solarium, wannê SPA, boiska do siat-
kówki, koszykówki, siatkówki pla¿owej, badmintona, bo-
isko do pi³ki no¿nej pla¿owej, plac do koszykówki ulicz-
nej, dwa korty tenisowe oraz odkryty kompleks basenów

z podgrzewan¹ wod¹. Techniczne zaplecze aktywnych
form wypoczynku stanowi wypo¿yczalnia sprzêtu spor-
towo-rekreacyjnego dysponuj¹ca pi³kami, rolkami, rowe-
rami, rakietami do tenisa i badmintona oraz innym sprzê-
tem sportowym i turystycznym. Na terenie le�nym o�rod-
ka znajduje siê pole paintballowe oraz strzelnica sporto-
wa. Tutaj pod okiem uprawnionego instruktora mo¿na pod-
szkoliæ siê w technice strzelania z broni sportowej oraz
zabawiæ markerami paintballowymi. O�rodek wspó³pra-
cuje ze stanic¹ ¿eglarsk¹ �u Bosmana� w miejscowo�ci
Barkowice-Mokre nad Zalewem Sulejowskim. Jest to
miejsce kejowania jachtu otwartokad³ubowego typu ketch,
nale¿¹cego do o�rodka. Klienci naszego o�rodka posiada-
j¹cy patent ¿eglarski mog¹ udaæ siê jachtem w rejs po Za-
lewie Sulejowskim, a bez patentu wypo¿yczyæ sprzêt p³y-
waj¹cy nie wymagaj¹cy takich uprawnieñ. W sezonie wio-
senno-jesiennym ODK SW w Sulejowie jest doskona-
³ym miejscem pobytu dla wycieczek, zielonych szkó³, kur-
sów, szkoleñ, konferencji i bankietów.

W czasie wakacji o�rodek prowadzi dzia³alno�æ wy-
poczynkow¹ w formie wczasów, kolonii, obozów kon-

nych i sporto-
wych (karate, te-
nis, ¿eglarstwo).

Dysponuje-
my 40-osobo-
wym autokarem,
co pozwala zapo-
znaæ naszych go-
�ci z urokami bli¿-
szej i dalszej oko-
licy. Organizuje-
my wycieczki do:

- Kielc (Jaskinia Raj, �wiêty Krzy¿,
Oblêgorek, Tokarnia, Jêdrzejów),

- Na³êczowa, Kazimierza nad Wi-
s³¹ (kompleks uzdrowiskowy, malow-
nicze miasteczko),

- Czêstochowy, Tarnowskich Gór (Jasna Góra,
park wodny, zabytkowa kopalnia srebra),

- £owicza, Nieborowa, Arkadii (skansen, zabyt-
kowy pa³ac, niepowtarzalny park),

- Konewki, Spa³y, Smardzewic, Tomaszowa Maz.
(hitlerowski bunkier, Niebieskie �ród³a, Skansen
Rzeki Pilicy, o�rodek hodowli ¿ubrów),

- Kleszczowa (taras widokowy KWB Be³chatów).
Je¿eli zwiedzimy ju¿ wszystkie atrakcyjne miej-

sca w okolicach Sulejowa, warto wróciæ do O�rodka
Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej w Sulejowie,
gdzie po zjedzeniu smacznego posi³ku wypoczniemy
w cieniu smuk³ych sosen i �piewie le�nego ptactwa.

Opracowa³: Krzysztof Kutela
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po�wiêcenie sztandaru

O  koniach i� niesamowitym miejscu

Je�dziæ konno mo¿e siê
nauczyæ ka¿dy, ale jazda
w harmonii z koniem
jest sztuk¹.
Od zarania dziejów koñ
towarzyszy³ cz³owieko-
wi w walce, pracy, spo-
rcie i zabawie. S³u¿y³
cz³owiekowi oddaj¹c mu
nieocenione us³ugi.

W dzisiejszych czasach, w dobie mechanizacji zna-
czenie konia bardzo zmala³o.

Myli³by siê jednak ten, kto s¹dzi³by, ¿e koñ jest ska-
zany na ca³kowit¹ zag³adê. Obecnie na du¿¹ skalê roz-
wija siê sport je�dziecki oraz rekreacja je�dziecka. Je�-
dziectwo jest sportem trudnym, wymagaj¹cym du¿ej
pracy i gruntownej wiedzy teoretycznej. Mimo to chêt-
nych do uprawiania tego sportu przybywa. Dlaczego?
Bowiem jest to sport o wyj¹tkowej specyfice i niepod-
wa¿alnych walorach. Mo¿na go uprawiaæ od dziecka
do pó�nej staro�ci. Je�dziæ konno mo¿na niezale¿nie
od pory roku. Je�dziectwo nie jest sportem sezonowym!
Latem mo¿na odbywaæ przeja¿d¿ki w terenie, zim¹ na
�niegu. Dlatego je�dziectwo pozwala zachowaæ kon-
dycjê przez ca³y rok. Ponadto ma wiele cech wycho-
wawczych. Jest to sport, w którym cz³owiek wspó³pra-
cuje z ¿ywym partnerem � koniem. Pi³karz po meczu
schodzi z boiska, kolarz odstawia rower, tenisista od-
k³ada rakietê i mog¹ zaj¹æ siê sob¹. Je�dziec po trenin-
gu mimo zmêczenia musi przede wszystkim zaopieko-
waæ siê koniem, a potem dopiero pomy�leæ o sobie. Wie,
¿e koñ to nie sprzêt sportowy � tylko ¿ywa, czuj¹ca
istota, od której formy i dobrego samopoczucia zale¿¹
wspólne sukcesy. Nigdy nie wygrywa sam je�dziec. Wy-
grywa zawsze para � je�dziec i koñ.

Wspó³czesny cz³owiek, zmêczony cywilizacj¹, jej
zgie³kiem, nieustannym po�piechem, samotny w betono-
wej pustyni wielkich miast, coraz czê�ciej szuka relaksu
i ucieczki od stresu na ³onie natury, w�ród zieleni drzew
w przyjacielskim obcowaniu ze zwierzêtami.

Tak¹ oazê mo¿e spotkaæ w Sulejowie na Podklasz-
torzu. Para m³odych ludzi tworzy niepowtarzalne miej-
sce � Pensjonat Dwa Stawy (ul.Po³aniecka 1). Miejsce,
które ¿yje porami roku, porami natury i w zgodzie z przy-
rod¹ oraz szacunkiem dla zwierz¹t. Mo¿na tam siê zre-
laksowaæ i poczuæ magiê Dwóch Stawów. Usi¹�æ wie-
czorem przy ognisku i s³uchaæ odg³osów ciszy. Pospace-
rowaæ, pop³ywaæ ³ódk¹. Mo¿na równie¿ siê zmêczyæ
i spróbowaæ zaraziæ siê je�dziectwem w pozytywnym
tego s³owa znaczeniu. Osoby, dobrze je¿d¿¹ce konno

mog¹ doskonaliæ swoje umiejêtno�ci podczas profesjo-
nalnych treningów skokowych lub uje¿d¿eniowych. Na-
tomiast osoby pocz¹tkuj¹ce przekraczaj¹c po raz pierw-
szy próg stajni zapoznaj¹ siê z podstawowymi termina-
mi je�dzieckimi, regu³ami obchodzenia siê z koniem i za-
czynaj¹ praktyczn¹ naukê jazdy konnej. Otrzymuj¹ rów-
nie¿ specjalnie przygotowane materia³y szkoleniowe. Po
jazdach wszyscy mog¹ siê spotkaæ i podzieliæ refleksja-
mi. Mog¹ pytaæ�i od instruktora zawsze uzyskaæ wy-
czerpuj¹ce odpowiedzi. Bo nie mo¿e te¿ byæ praktycznej
nauki bez odrobiny teorii. W³a�cicielka (dr Justyna Ku-
gla-Owczarska) ma du¿¹ wiedzê i kwalifikacje zawodo-
we. Jest osob¹ stanowcz¹ i wymagaj¹c¹, która potrafi
przekazaæ zdobyt¹ wiedzê�i cieszy siê z osi¹gniêæ pod-
opiecznych, którzy dziêki jej pomocy zdobywaj¹ odzna-
ki je�dzieckie i startuj¹ z dobrymi wynikami w zawo-
dach. W³a�ciciel (in¿. Micha³ Owczarski) zawsze
u�miechniêty oraz zapracowany. Czêsto opowiada o swo-
ich przygodach z koñmi - a jest czego pos³uchaæ. Z nim
mo¿na �konie kra�æ� � Lubi podgl¹daæ przyrodê,
kocha las, ciszê i spokój.

Gospodarstwo siê ci¹gle rozwija � nied³ugo bêdzie
oferowaæ noclegi w przytulnych pokojach gwarantuj¹c
swoim klientom rodzinn¹ atmosferê. Osoby odwiedza-
j¹ce to miejsce na pewno nie bêd¹ siê nudziæ, czeka na
nich wiele atrakcji zarówno dla doros³ych i dzieci.�
Gospodarstwo zaprasza osoby aktywne oraz leniuchów,
amatorów oraz profesjonalistów. Miejsce to gwarantu-
je ciszê i spokój oraz bardzo du¿¹ intymno�æ.

W³a�ciciele chc¹ pokazaæ piêkno Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego i Zalewu Sulejowskiego pla-
nuj¹ w przysz³o�ci organizowaæ plenery artystyczne (fo-
tograficzno-malarskie) dla osób, które chcia³yby utrwa-
liæ piêkno tego terenu. Sami s¹ pasjonatami fotografo-
wania. Mo¿na bêdzie u nich zobaczyæ wiele piêknych
zdjêæ naszej ziemi. Teren te¿ polecaj¹ do pieszych lub
rowerowych wêdró-
wek. S¹ bardzo ambit-
ni i chc¹ stworzyæ pry-
watny plan wêdrówek
pieszych i rowerowych
dla go�ci pensjonatu �
tak by mogli podziwiaæ
jak naj³adniejsze zak¹t-
ki naszego Parku.

Z a p r a s z a m y
wszystkich do odwie-
dzenia tego miejsca
osobi�cie� lub wkrót-
ce na stronie:

 www.pensjonatdwastawy.pl
opracowa³ AT
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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

Spójrz na siebie
oczami innych

Tak jak czas goi rany tak samo u niepij¹cego alkoho-
lika zacieraj¹ siê w pamiêci przykre sytuacje i zdarzenia
z okresu kiedy pi³. Zdarzenia i incydenty o których naj-
chêtniej by zapomnia³ ale nie mo¿e tego zrobiæ bo w ja-
kim� stopniu po-
magaj¹ mu nie
piæ. Zdarza siê ¿e
kto� powie � ja
takich zdarzeñ
nie pamiêtam bo
takich nie mia³em kiedy pi³em. Nie awanturowa³em siê,
nie bi³em ¿ony, nie krad³em i nie spa³em po krzakach.
Wyp³atê przynosi³em, dzieci kocha³em itd. Nale¿y wte-
dy zadaæ pytanie � to dlaczego chcesz siê leczyæ? Co
spowodowa³o ¿e chcia³e� czy chcesz skoñczyæ z tym
�s³odkim� piciem? Odpowied� bêdzie wymijaj¹ca i nie-
szczera, taki alkoholik chce zapomnieæ o przesz³o�ci nie
mówi¹c o niej. Ale pamiêtajmy ¿e milczenie te¿ jest k³am-
stwem. Tylko w tym przypadku alkoholik ok³amuje sa-
mego siebie i nie robi tego z pe³n¹ �wiadomo�ci¹, po
prostu jest przekonany ¿e postêpuje  s³usznie. Jest to bar-
dzo niebezpieczna postawa alkoholika dlatego ¿e nie
pozwala mu dostrzec skutków jego picia a co za tym
idzie mo¿e prowadziæ do stwierdzenia ¿e picie to nic
z³ego. Efekt jest taki ¿e osoba uzale¿niona dochodzi do
przekonania ¿e skoro picie to nic z³ego i nikogo nie
krzywdzi to dlaczego mam nie piæ? Dalszego biegu wy-
darzeñ mo¿emy siê domy�leæ.

Inn¹ równie niebezpieczn¹ sytuacj¹ dla alkoho-
lika który przesta³ piæ jest taka kiedy zaczyna w¹tpiæ
w to ¿e jest uzale¿niony. Jako� dziwnie jak przez
gêst¹ mg³ê widzi krzywdy z przesz³o�ci, które wy-
rz¹dzi³ bliskim i sobie kiedy pi³. Zaczyna intelektu-
alizowaæ i kombinowaæ � mo¿e nie jestem alkoholi-
kiem, mo¿e mi to kto� wmówi³, mo¿e siê kto� po-
myli³. Przecie¿ nie pijê ju¿ kilka lat i niemo¿liwe
jest aby alkoholik tyle by³ trze�wy, to na pewno ja-
ka� pomy³ka. Zaczyna w¹tpiæ sam w siebie. Czuje
siê zdrowy i chce odci¹æ siê od przesz³o�ci. My�li
sobie � tyle siê nas³ucha³em na tych spotkaniach z al-
koholikami ¿e ich pijackie ¿yciorysy przypisa³em
sobie, jaki ja by³em g³upi. Je¿eli w porê nie zorien-
tuje siê ¿e to pu³apka, których alkoholizm ma ca³¹
gamê, koniec bêdzie taki sam jak opisany w pierw-
szym przypadku. W b³êdnym przekonaniu ¿e nie jest
alkoholikiem siêgnie po pierwszy kieliszek. Jedno

z bardzo m¹drych powiedzeñ mówi, ¿e dla alkoholi-
ka jeden kieliszek to za du¿o a wiadro za ma³o.

Dlatego tak bardzo wa¿ne jest dla alkoholika który
postanowi³ siê leczyæ uczêszczanie na spotkania grup
wsparcia i korzystanie z pomocy terapeuty. Bo czego on
nie widzi, widz¹ to inni. Ja osobi�cie wyznajê tak¹ zasa-
dê � wypowiedz siê i pos³uchaj potem co powiedzia³e�.
I drug¹ podobn¹ � spójrz na siebie oczami innych.

Bardzo ciekawe jest to, ¿e ¿ony alkoholików bardzo
czêsto mówi¹ � ja zawsze wiedzia³am kiedy on pójdzie

piæ, wiedzia³am kiedy
jego przerwa w piciu siê
koñczy. Ten sam alkoho-
lik zapytany czy on te¿
to wiedzia³ kategorycz-
nie zaprzeczy.

Takie rzeczy dla niektórych mog¹ce wydawaæ siê
b³ahe lub dziwne u�wiadamiaj¹ nam jak powa¿n¹ cho-
rob¹ jest alkoholizm. I najwy¿sza pora aby obaliæ ju¿
ten mit, ¿e uzale¿nienie jest wyborem cz³owieka. Mówi
o tym chiñskie przys³owie: cz³owiek siêga po kieliszek,
kieliszek siêga po butelkê a butelka siêga po cz³owieka.

Marcin AA

IV Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy
W tym roku wybór pad³ na literaturê m³odzie¿ow¹ stwo-

rzon¹ przez pisarzy z Ameryki Pó³nocnej - Lucy Maud
Montgomery, Jamesa Fenimora Coopera i Marka Twaina.

Jak zwykle wspó³organizatorem i sponsorem nagród by³a
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie, filia w Przyg³o-
wie. Z zaproszenia do konkursu skorzysta³o 27 uczniów
z sze�ciu szkó³. Jak zwykle m³odzie¿ reprezentowa³a bar-
dzo wysoki poziom, a o zdobyciu nagród decydowa³y mini-
malne ró¿nice punktowe. Nale¿y podkre�liæ, ¿e utwory by³y
bardzo ró¿norodne a nazewnictwo w nich zawarte ze wzglêdu
na pochodzenie literatury trudne do zapamiêtania.

I miejsce zajê³y: Sandra Zawadzka (Gimnazjum
w Sulejowie) i Aleksandra Marzec (SP w Sulejowie);

Dziêkujemy nauczycielom za przygotowanie swo-
ich uczniów do udzia³u w konkursie.

Organizowanie tego typu konkursów przyczynia siê
niew¹tpliwie do rozwoju czytelnictwa w�ród uczniów za-
równo szkó³ podstawowych i gimnazjów. Drugim wa¿-
nym celem jest integracja m³odzie¿y z naszej gminy.

Organizatorzy

Gin nnazjum
      w  Przyg³owie
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Przedszkole
      w  Sulejowie

W czerwcu byli�my na pikniku historycznym
w Taczowie gmina Zakrzew, niedaleko Radomia.
A dlaczego tam?

Po drodze na GRUNWALD

W³a�nie tam, w tej gminie mieszka
i pracuje nasza krajanka, która jest dyrek-
tork¹ szko³y i wraz z wójtem p. S³awo-
mirem Biw³kowskim zaprosili nas na im-
prezê pod nazw¹ �Rycerze Bogurodzicy�.
Impreza  by³a zorganizowana pod patro-
natem marsza³ka województwa mazo-
wieckiego, �ci�le zwi¹zana z obchodami
rocznicowymi bitwy pod Grunwaldem.
Dlaczego w Taczowie? Wybrano tê wie�, ponie-
wa¿ z tej ziemi poczodzi³ znany rycerz, uczestnik
bitwy pod Grunwaldem, s³ynny Miko³aj Powa³a
z Taczowa. Poniewa¿ w roku przysz³ym przypada
okr¹g³a rocznica 600-lecia bitwy pod Grunwaldem,
jw¿ teraz chciano przypomnieæ, i¿ z tej ziemi wy-
wodzili siê znani wówczas, s³ynni rycerze, jak cho-
cia¿by tak¿e Mszczuj z pobliskiego Skrzynna, któ-
rzy odegrali ogromn¹ rolênie tylko w samej bitwie,
ale tak¿e w przygotowaniach do bitwy pod Grun-
waldem.

Wykorzystuj¹c fakt, ¿e w³a�nie z Taczowa po-
chodzi Miko³aj Powa³a, gmina z³o¿y³a dwa wnioski
sk³adaj¹ce siê na projekt Centrum Rycerstwa Polskie-
go z programu Unii Europejskiej. Na pierwszy etap
tego projektu sk³ada siê diorama "Bitwy pod Grun-
waldem", grupa rze�b plenerowych "Spotkanie u Po-
wa³y" oraz g³azy narzutowe "�wiadkowie historii".
Grupa rze�b przedstawia figury postaci historycz-
nych: króla W³adys³awa Jagie³³y, podkanclerzego ko-
ronnego Miko³aja Tr¹by, rycerzy: Powa³y z Taczo-
wa, Dobrogosta Czarnego z Odrzywo³u i Mszczuja
ze Skrzynna, a tak¿e makietê drewnianego mostu ³y¿-
wowego, który zosta³ zbudowany w Puszczy Kozie-
nickiej, przetransportowany w elementach do Czer-
wiñska i umo¿liwi³ przeprawê wojskom króla W³a-
dys³awa Jagie³³y oraz po³¹czenie z hufcami ksiêcia
Witolda. To zaskoczy³o wojska krzy¿ackie. Istnieje
przypuszczenie, ¿e narada w sprawie budowy mostu
odby³a siê kilka miesiêcy wcze�niej w³a�nie w Ta-
czowie, gdzie mieszka³ rycerz Powa³a.

Impreza, w której uczestniczyli�my mia³a
charakter pikniku historycznego. Na miejscowym
stadionie sportowym stanê³y rycerskie namioty,
wioska rzemie�lników, publiczno�æ mog³a zoba-
czyæ rycerskie potyczki, piesze i konne, obejrzeæ
bogaty program artystyczny zwi¹zany z epok¹.

Ekologia w przedszkolu
W dniu 28 kwietnia odby³a siê uroczysto�æ podsu-

mowuj¹ca wieloletnia pracê placówki w zakresie edu-
kacji zdrowot-
nej i ekologicz-
nej. Na uroczy-
sto�æ zaproszo-
no w³adze na-
szego miasta
i licznych sym-
p a t y k ó w
przedszkola.
Go�cie mieli
m o ¿ l i w o � æ
obejrzenia wystêpu pt. �Ziemia � wyspa zielona�, przy-
gotowanego przez nauczycielki E.Malarz i A.Stêpieñ
w wykonaniu dzieci sze�cioletnich, oraz degustacjê
potraw ekologicznych przygotowanych przez dzieci.

Podsumowano te¿ d³ugoterminowe konkursy i wrê-
czono upominki za krzewienie ducha ekologicznego.

Zapraszamy te¿ na stronê internetow¹
www.przedszkolesulejow.biposwiata.pl

Opracowa³a: E.Malarz, A.Stêpieñ

Wyst¹pi³ Reprezentacyjny Zespó³ Wojska Polskie-
go w historycznych strojach, który wykona³ patrio-
tyczne pie�ni, wykonanie "Bogurodzicy" wywo³a-

³o w nas wielkie
w z r u s z e n i e .
Tak¿e wszystkie
szko³y z terenu
gminy przygoto-
wa³y sceny z ¿y-
cia dawnego,
d w o r s k i e g o ,
dzieci wyst¹pi³y
w epokowych
strojach przygo-
towanych przez

ich rodziców i nauczycieli.
Ten niecodzienny piknik dostarczy³ nam

wiele pozytywnych wra¿eñ, sk³oni³ do prze-
my�leñ jak na naszym terenie uczciæ zbli¿aj¹-
c¹ siê rocznicê bitwy.

Nauczyciele SP2 i Biuro Promocji Sulejowa



SULEJ  nr  40, wrzesieñ`2009

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

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

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

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT

xSiatkówka
W ostatnich latach pi³ka siatkowa sta³a siê sportem

Narodowym Polaków. Powsta³o wiele dru¿yn, które
bior¹ udzia³ w wojewódzkich i amatorskich ligach pi³-
ki siatkowej. Jest to sport, który mo¿e byæ uprawiany
przez wszystkich i to nie zale¿nie od wieku. Sulejów
nie zosta³ w tyle. W minionym roku szkolnym nasze
siatkarki odnosi³y liczne sukcesy nie tylko na zawo-
dach powiatowych, wojewódzkich, ale i poza woje-
wództwem ³ódzkim. Natomiast siatkarze wziêli udzia³
w rozgrywkach III ligi województwa ³ódzkiego.

Oto tylko niektóre osi¹gniêcia sportowe sulejow-
skich siatkarek:

� III miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach LZS,
� I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach LZS,
� I miejsce w Piotrkowskiej Szkolnej Lidze Pi³ki

Siatkowej Kobiet (starto-
wa³o 15 dru¿yn),

� I miejsce w cyklu
turniejów w pla¿ow¹
pi³kê siatkow¹ �OSiR
Beach Volley 2008r.
Kobiet�,

� II miejsce w cyklu
turniejów pla¿owej pi³-
ki siatkowej rozgrywa-
nych na Górze Ka-
mieñsk,

� II miejsce w Woje-
wódzkich Igrzyskach
LZS.

Wiceprezes i trener
UKS �Fuks�

Wies³aw Wieczorkowski

xBryd¿
14 czerwca 2009 roku z okazji Dni
Sulejowa odby³ siê ju¿ VI turniej par

w bryd¿u sportowym o puchar Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Przemys³awa Majchrowskiego. W zawodach
wziê³o udzia³ 13 par, a puchar wywalczyli bracia Henryk
i Krzysztof Ró¿yccy z Sulejowa. Drugie miejsce zajê³a
para z Wolborza: Józef Cieciorowski i wójt Henryk Sêk.

Zorganizowanie turnieju wspierali MOK, LZS, Urz¹d
Miejski oraz cukiernia "Micha�".

Zbigniew Sarlej

xNareszcie co� dla kobiet!
Pragniemy podzieliæ siê wra¿eniami  z zajêæ fit-

nes prowadzonych w MOK-u w Sulejowie.
Zapewne nie ka¿da mieszkanka Sulejowa wie o tym,

¿e od niemal 3 lat, 2 razy w tygodniu mo¿na by³o uczest-
niczyæ w zajêciach fitnes z elementami pilates i tañców
latynoamerykañskich. Doskonali³y sw¹ figurê panie
w ró¿nym wieku � od 20 do 60 lat. By³o naprawdê mi³o
æwiczyæ w gronie pañ w tak zró¿nicowanym wieku. M³ode
patrzy³y z aprobat¹ na te trochê starsze, a panie w dojrza-
³ym wieku nabiera³y pewno�ci siebie, ¿e dorównuj¹ tym
m³odszym. W ogóle atmosfera by³a przyjacielska i chcia³o
siê wyj�æ z domu na tê godzinkê jak na �babskie party�.
U�miechniêta, wykwalifikowana prowadz¹ca dba³a, aby
te kilkadziesi¹t uczestniczek czu³o siê komfortowo i mo-
g³o æwiczyæ w odpowiednim tempie, a niektóre æwicze-
nia by³y dobrane pod k¹tem kobiecej fizjologii.

Do tej �beczki miodu� dodamy �³y¿kê dziegciu�. Pro-
blemy stwarza³a administracja MOK-u organizuj¹c w tym
samym czasie np. pokazy po�cieli we³nianej. I z tego po-
wodu zajêcia odwo³ywano bez powiadamiania nas o tym.
O�rodek kultury jako g³ówny cel ma propagowaæ kultu-
rê, a w tym kulturê fizyczn¹. W Sulejowie nie ma alterna-
tywnych zajêæ dla doros³ych mieszkañców i torpedowa-
nie fitnesu przez pokazy nie powinno mieæ miejsca.

Mamy nadziejê, ¿e w tym roku z now¹ Pani¹ dy-
rektor takie incydenty nie bêd¹ mia³y miejsca, a czwarty
rok tych zajêæ zmobilizuje byæ mo¿e i naszych panów
do zadbania o swoje sylwetki.       Uczestniczki zajêæ


