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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Rada Miejska w Sulejowie w celu wyposa¿enia

Gminy i jej mieszkañców w trwa³e znamiona to¿sa-
mo�ci i przynale¿no�ci do wspólnoty samorz¹dowej
i terytorialnej, dla podkre�lenia wiêzi historycznych,
kulturowych, ekonomicznych i emocjonalnych ³¹cz¹-
cych mieszkañców z miejscem ich urodzenia, zamiesz-
kania, pracy i siedziby w³adz, ustanowi³a herb i flagê
Sulejowa oraz zasady ich u¿ywania.

Herb Sulejowa przedstawia w bia³ej tarczy herbowej
typu hiszpañskiego czerwony mur miejski z trzema blanko-
wymi wie¿ami i otwart¹ bram¹. W prze�wicie bramy czarna
sylwetka stra¿nika z halabard¹. �rodkowa baszta jest naj-
wy¿sza, dwie boczne, ni¿sze � jednakowej wysoko�ci.

Flaga Sulejowa przedstawia trzy pasy poziome: pas
zielony w 3/5 szeroko�ci p³ata od góry, pas bia³y 1/5 sze-
roko�ci p³ata w �rodku i pas czerwony 1/5 p³ata od do³u.
Na pasie zielonym w odleg³o�ci 1/3 d³ugo�ci p³ata flagi
od lewego brzegu umieszczony jest herb Sulejowa. Pro-
porcje flagi wynosz¹ 5 (wysoko�æ) : 8 (szeroko�æ).   TS
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Naród polski dzieñ 15 lipca roku pañskiego
1410 w trwa³ej zachowa³ pamiêci. Jest to rocz-
nica zwyciêskiej Bitwy pod Grunwaldem, w któ-
rej wojska polskie prowadzi³ król Jagie³³o.

W tym roku minie 600 lat od tej s³ynnej daty.

Znaczenie dziejowe
W³adys³awa Jagie³³y

Z osob¹ W³adys³awa Jagie³ly s¹ zazwy
czaj ³¹czone trzy wielkie wydarzenia
dziejowe: Unia polsko- litewska, chrzest Li-

twy i zwyciêstwo pod Grunwaldem, a ka¿de to wyda-
rzenie wystarczy³oby dla zapewnienia królowi wdziêcz-
nej i nie�miertelnej pamiêci w umys³ach potomnych,

W ¿yciu wewnêtrznym spo³eczeñstwa polskiego
niezatarte �lady pozostawi³y przywileje królewskie: piotr-
kowski 1388 r., czerwieñski 1422 r., jedlneñski 1430 r.,
oraz krakowski 1433 r. Najistotniejsz¹ zdobycz¹ odbior-
ców tych przywilejów by³o zobowi¹zanie królewskie, i¿
monarcha nie bêdzie konfiskowa³ ani zajmowa³ dóbr
rycerskich bez wyroku s¹dowego, ¿e s¹dy bêd¹ wyroko-
wa³y na podstawie prawa pisanego oraz, ¿e nie wolno
bêdzie ³¹czyæ w³adzy s¹dowej i administracyjnej w jed-
nej osobie, tzn. ¿e nikt nie bêdzie móg³ sprawowaæ jed-
nocze�nie urzêdu sêdziego ziemskiego i starosty. Nade
wszystko za�, ¿e w³adza nie bêdzie mog³a wiêziæ ani
karaæ szlachcica bez wyroku s¹dowego. W dziedzinie
kultury z imieniem Jagie³³y ³¹czy siê odnowienie w roku
1400 i zapewnienie mo¿liwo�ci normalnego rozwoju
Uniwersytetu Krakowskiego, który obecnie s³usznie nosi
imiê swego drugiego za³o¿yciela.

Wielki król Jagie³³o jak ka¿dy prawdziwy twórca
i organizator istotnych, trwa³ych, decyduj¹cych w ¿y-
ciu narodów walorów by³ z natury prostym, skrom-
nym, pogodnego serca, niestrudzonym pracownikiem.

Wyniós³szy z m³odo�ci swej spory zasób bez-
po�redniego, zdrowego, naturalnego rozumu i reali-
stycznej samodzielno�ci, zachowa³ król przez ca³e
¿ycie umys³ jasny, trze�wy, przewiduj¹cy, ostro¿ny,
oparty o naturê wdziêczn¹, szczodrobliw¹, szlachet-
n¹ z przyrodzenia, nie z wychowania, tolerancyjna,
ale przy tym ¿elaznej wytrwa³o�ci, pracy, nieustêpli-
wo�ci, �wiadom¹ celów i dróg do ich zrealizowania.

Najlepsz¹ miar¹ wielko�ci jego ducha jest to,
¿e ¿adne z jego zamierzeñ nie skoñczy³o siê na po-
my�le tylko, ¿e wszystkie by³y wówczas lub pó�-
nej zrealizowane, ¿e wszystkie niemal w swych
skutkach po dzi� dzieñ ¿yj¹.

I ta to harmonia, ta równowaga duchowa, ta spo-
kojna stateczno�æ sztuki rz¹dzenia sprawia³y, ¿e król

zawsze i wszêdzie by³ na swoim miejscu, ¿e zawsze spro-
sta³ zadaniom, choæby najtrudniejszym, i w rozwi¹zywa-
niu ich zawsze nad wspó³czesnymi górowa³.

Wbrew pozorom jednak i twierdzeniu, ¿e we wszyst-
kim, z czym mia³ tylko do czynienia, szczê�cie jego budzi-
³o podziw � w ¿yciu osobistym mniej by³ szczê�liwy.

Od m³odo�ci spotyka³a go zdrada i oszczerstwa.
Nadu¿y³ jego zaufania stryj Kiejstut, usuwaj¹c go z tro-
nu wielkoksi¹¿êcego, dwukrotnie zdradza³ go ulubiony
spo�ród braci stryjecznych Witold, a wielokrotnie naj-
m³odszy i szczerze przez króla umi³owany rodzony brat
�widrygie³³o, który ³¹czy³ siê przeciw Jagielle z Krzy-
¿akami, z Moskw¹, Mo³dawi¹ i Tatarami.

W 1382 roku nazywano oszczerczo Jagie³³ê, znane-
go ju¿ wówczas przecie¿ z ³agodnego usposobienia �mor-
derc¹ stryja�. W nastêpnych latach tego najpobo¿niejsze-
go ze wszystkich królów polskich, chrystianizatora Litwy,
który �w ka¿dym tygodniu w pi¹tek z wielk¹ wstrzemiê�-
liwo�ci¹ o chlebie i wodzie po�ci³� za³o¿yciela biskupstw,
ko�cio³ów, klasztorów, którego papie¿ Urban VI wita³ jako
�Ksiêcia arcychrze�cijañskiego w ³onie ko�cio³a� � pro-
paganda krzy¿acka os³awia³a jako fa³szywego chrze�cija-
nina, spowodowa³a, ¿e dominikanin Jan Falkenberg napi-
sa³ na króla i Polskê zjadliwy paszkwil, przez Krzy¿aków
rozpowszechniony po ca³ej Europie.

By³o w nim powiedziane, ¿e Jagie³³o i Polacy s¹
obrzyd³ymi heretykami, psami bezecnymi, odstêpca-
mi wiary chrze�cijañskiej, których dla mi³o�ci Boga
nale¿y wymordowaæ.

Dalsze oszczerstwa na króla szerzyli Habsbur-
gowie i Krzy¿acy, ¿e jakoby zmusi³ do bigamii pra-
wowit¹ ¿onê Wilhelma Habsburga Jadwigê � chocia¿
ma³¿eñstwo tych dwojga, jako nie dope³nione fizycz-
nie, by³o niewa¿ne, a papie¿ uzna³ �lub Jadwigi i Ja-
gie³³y za ca³kowicie godziwy i prawomocny.

Ma³¿eñstwo W³adys³awa Jagie³³y z Jadwig¹ sta³o
siê niezwykle wa¿nym wydarzeniem. Nie wiadomo jed-
nak, czy by³o szczê�liwe � w chwili zawarcia �lubu on
mia³ 35 lat, ona za� zaledwie 12. Jadwiga by³a prawdzi-
w¹ pani¹ swojego królestwa pobo¿na, m¹dr¹, wykszta³-
con¹, w³adaj¹c¹ kilkoma jêzykami. W³adys³aw i Jadwi-
ga nie mieli dzieci � z wyj¹tkiem córki, która zmar³a
wkrótce po urodzeniu. Choæ król podobno mi³owa³ Ja-
dwigê do koñca ¿ycia, nie by³a ona jego jedyna ¿on¹. Po
�mierci w³adczyni 1399 r. Bra³ �lub jeszcze trzykrotnie.

Ostatni¹ ¿on¹ w³adcy by³a Zofia Holszañska (Son-
ka), która da³a mu upragnionych synów, mog¹cych za-
si¹�æ na królewskim tronie. Dwaj synowie mieli przej�æ
do historii jako W³adys³aw III Warneñczyk i Kazimierz
IV Jagieloñczyk. Plotkowano oszczerczo o ka¿dej z jego
¿on, nawet o �wiêtobliwej Jadwidze, co musia³o bardzo
dra¿niæ i boleæ Jagie³³ê, a ju¿ zw³aszcza bolesne by³y przy
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królowej Zofii, jako ¿e da³a królowi trzech synów.
Wiele równie¿ innych smutków zazna³ król w ¿y-

ciu rodzinnym. Pochowa³ a¿ trzy ¿ony, op³akiwa³ zgon
dwóch córek, a tak¿e �mieræ syna Kazimierza zrodzo-
nego w ma³¿eñstwie z czwart¹ ¿on¹ Zofi¹ Holszañsk¹.

Król prze¿y³ dziesiêciu swych braci, z których
dwóch pad³o w bitwie na Worskl¹, jeden zosta³ �ciêty
przez Krzy¿aków (Korygie³³o), a dwu otrutych (Wi-
gunt i Skirgie³³o, ten sam, który wielokrotnie zdra-
dza³ Jagie³³ê), raz nawet podobno mia³ uwiêziæ swe-
go brata. Prze¿y³ te¿ król kilka ze swych sióstr, a gdy
umiera³ w Gródku Jagielloñskim, noc¹ z 31 maja na
1 czerwca 1434 roku nie by³o przy nim nikogo bli-
skiego, nikogo z tych, których kocha³.

Najwiêkszym sukcesem militarnym W³adys³a-
wa Jagie³ly by³o zwyciêstwo nad Krzy¿akami w bi-
twie pod Grunwaldem w 1410 roku.

Sulejów go�ci³ Króla Jagie³³ê

Sulejów powsta³ we wczesnym �redniowieczu
jako osiedle targowe u przeprawy przez Pilicê. W 1176
roku Kazimierz Sprawiedliwy nada³ je Cystersom, któ-
rzy na prawym brzegu rzeki zbudowali klasztor i ko-
�ció³. Okaza³e opactwo le¿¹ce niedaleko Piotrkowa czê-
sto odwiedzali królowie, dygnitarze �wieccy i ko�cielni.

19- 25 czerwca 1410 r. we czwartek w dzieñ �w.
Gerwazego i Protazego z klasztoru �wiêtego Krzy¿a na
£ysej Górze wyjechawszy, przyby³ król W³adys³aw do
Bodzentyna, gdzie przez dwa dni siê zatrzyma³ z powodu
wizyty pos³ów ksi¹¿¹t s³upskiego, szczeciñskiego i me-
klemburskiego, którzy mu przeciw Krzy¿akom ofiarowy-
wali posi³ki- wedle obietnicy wielkie i silne, lecz pozorne
i �mieszne w rzeczywisto�ci. Tych odprawiwszy, w sobo-
tê z Bodzentyna uda³ siê do Bli¿yn, w niedzielê do ¯ar-
nowca przyby³, w poniedzia³ek w Sulejowie stan¹³, a we
wtorek w dzieñ �w. Jana Chrzciciela, 24 czerwca 1410r.
po wys³uchaniu mszy w klasztorze Sulejowskim i spo¿y-
ciu �niadania, do miasta wjecha³ Wolborza walny zjazd
wraz ze wszystkimi dostojnikami, nobilami, dygnitarza-
mi, rycerzami etc. A zakoñczywszy naradê we czwartek
26 czerwca oddali³ siê stamt¹d i roz³o¿y³ swoje obozy na
polu wsi zwanej Lubochni¹, z których to obozów naza-
jutrz poci¹gn¹³ dalej. I tak dzieñ po dniu król polski W³a-
dys³aw z wojskiem swym i obozem i�æ zamierza³ dalej a¿
do wsi Grunwald. We wtorek 15 lipca, w dzieñ Rozes³a-
nia Aposto³ów, odby³a siê bitwa straszna Polaków z Krzy-
¿akami. Da³o to mówiono podstawê do gadek w�ród pro-
stego ludu i plotek, ¿e w bitwie owej tyle krwi rozlano, i¿
na kszta³t potoku wezbranego p³ynê³a.

Widzieli za� w czasie bitwy pewni pobo¿ni i czci-
godni ludzie, których widzieæ mi³osierdzie pozwoli³o uno-
sz¹cego siê w powietrzu mê¿a w biskupim stroju, który
wojsku polskiemu jak d³ugo walczy³o ustawicznie b³ogo-
s³awi³, dopóki zwyciêstwo nie sta³o siê udzia³em Polaków.
Mniemano, ¿e by³ to �w. Stanis³aw, biskup krakowski, pa-
tron Polaków i pierwszy mêczennik, i ¿e dziêki jego wsta-
wiennictwu i pomocy tak �wietne Polacy odnie�li zwyciê-
stwo. A mo¿e pobyt w Sulejowie, msza w klasztorze Sule-
jowskim i symboliczne potarcie mieczem o jedn¹ z kolumn
przez rycerzy pomog³o rozgromiæ tak potê¿nego wroga.

Piêædziesi¹t jeden wrogich chor¹gwi krzy¿ackich,
które w owym czasie wniesiono do katedry krakowskiej
jako co�, co ma Polska, a Polacy strzec je powinni i prze-
chowywaæ jako wieczyst¹ pami¹tkê i symbol, aby ze wzglêdu
na ogromn¹ i nies³ychan¹ bitwê i triumf w niej odniesiony,
istnia³ dowód zwyciêstwa tak wielkiego. Wtedy te¿ król
W³adys³aw i stany wszystkie, duchowne i �wieckie, zgodn¹
wol¹ i postanowieniem uchwali³y, aby dzieñ 15 lipca Roze-
s³ania Aposto³ów w ca³ym Królestwie Polskim uroczy�cie
jako �wiêto by³ obchodzony, ¿eby dzieñ ten, w którym ³aska
Bo¿a mi³osierdzie swe wobec narodu i wobec ludu polskie-
go okaza³a- czcili i w trwa³ej zachowali pamiêci

Zofia Gwarda.

Organizacja Po¿ytku Publicznego
Zbli¿a siê czas rozliczeñ z fiskusem. Ka¿dy z nas ma

mo¿liwo�æ przekazania 1 % podatku dochodowego na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego. Przy Klasztorze
Cystersów w Sulejowie dzia³a Fundacja �Obiekt Zabyt-
kowy Opactwo Cystersów w Sulejowie� I TY mo¿esz nam
pomóc przekazuj¹c 1% swojego podatku na ratowanie
naszej per³y architektury romañskiej.

Numer KRS 0000097795

Kalendarium

= ok. 1351 roku - Urodzi³ siê W³adys³aw Jagie³³o
=1386  - Przyj¹³ chrzest i otrzyma³ imiê W³adys³aw
=Luty 1386 - �lub W³adys³awa Jagie³³y z Jadwig¹
=Marzec 1386 - Koronacja w Krakowie
=1400 - Odnowienie krakowskiej uczelni dziê-
ki hojno�ci W³adys³awa Jagie³³y i zapisowi te-
stamentowemu Jadwigi
=Styczeñ 1410 - Apel papie¿a Aleksandra V do
wielkiego mistrza Krzy¿ackiego o pokój z W³a-
dys³awem Jagie³³¹
=15 lipca 1410 - Bitwa pod Grunwaldem, pod-
czas której W³adys³aw Jagie³³o pokona³ potêgê
krzy¿ack¹
=1434 - �mieræ w³adcy
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Rok sportowo-kulturalny
Rok 2009 w Gminie Sulejów obfitowa³
w wiele wydarzeñ zarówno sportowych,

kulturalnych, jak i turystycznych. Ukoronowaniem
sukcesów osi¹gniêtych w sporcie i kulturze by³o zor-
ganizowanie 5 lutego 2010 r. w Miejskim O�rodku
Kultury w Sulejowie uroczystego podsumowania
wydarzeñ minionego roku.

Na uroczysto�ci wrêczone zosta³y
puchary i tabliczki za godne reprezento-
wanie Gminy Sulejów w województwie
³ódzkim oraz odznaczenia dla najlep-
szych sportowców ufundowane przez
Przewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódz-
twa £ódzkiego Pana Marka Mazura, któ-
ry pe³ni równie¿ funkcjê Przewodnicz¹-
cego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia
Ludowe Zespo³y Sportowe w £odzi.

Wrêczono równie¿ Listy Uznania za
zaanga¿owanie i dzia³alno�æ na rzecz roz-
woju kultury na terenie Gminy Sulejów.

Podczas uroczysto�ci Burmistrz
Sulejowa Stanis³aw Bary³a szczególnie
gor¹co podziêkowa³ uczniom bior¹cym udzia³ w licz-
nych konkursach i dyscyplinach sportowych, promu-
j¹cych tym samym nasze województwo. Na gratula-
cje zas³u¿yli równie¿ nauczyciele i wychowawcy,
którzy nie szczêdz¹c czasu i wysi³ku przygotowy-
wali m³odzie¿ do udzia³u w zawodach.

Pamiêtano te¿ o trenerach klubów sportowych,
którzy wspierali wysi³ki swoich zawodników w d¹-
¿eniu do osi¹gniêcia sukcesu.

Policja na nowo
21 stycznia o godzinie 12.00 odby³o siê uroczyste

oddanie do u¿ytkowania Komisariatu Policji w Sulejo-
wie. Budynek przeszed³ gruntowny remont, którego kosz-
ty pokry³a Komenda Wojewódzka Policji w £odzi oraz
w³adze samorz¹dowe gminy Sulejów i Aleksandrów.
W wyniku trwaj¹cych prac w latach 2007 - 2009 budy-
nek zosta³ ocieplony, ma now¹ elewacjê, okna i dach.
Wnêtrze komisariatu równie¿ zyska³o nowy wygl¹d, gdy¿
zosta³a wymieniona instalacja hydrauliczna, elektrycz-
na, centralnego ogrzewania, pod³ogi, wyposa¿enie ³azien-
ki i innych pomieszczeñ. £¹czne koszty remontu s¹ sza-
cowane na oko³o  330 tys. z³, z czego 95 tys. z³. pokry³y
w³adze gminne. Na uroczysto�æ do Sulejowa przybyli
zaproszeni go�cie: Zastêpca Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w £odzi W³odzimierz Kalinowski, Naczelnik

Wydzia³u Inwestycji i Remontów podinsp. S³awomir
Szmigielski, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanis³aw
Cuba³a, Burmistrz Sulejowa  Stanis³aw Bary³a, Wójt
Gminy Aleksandrów Dionizy G³owacki, Przewodnicz¹-
cy Rad i Komisji oraz kierownik referatu starostwa. Obec-
ni byli te¿ Komendant Miejski Policji insp. Gabriel Olej-
nik oraz Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie pod-
insp. Andrzej Motyliñski oraz policjanci tej komórki. Po

oficjalnych przemówieniach pro-
boszcz tutejszej parafii po�wiêci³
odnowiony budynek oraz ozna-
kowany radiowóz fiat ducato
o warto�ci blisko 109 tys. z³.,
przekazany dzisiaj oficjalnie
przez kierownictwo Komendy
Wojewódzkiej Policji w £odzi.
Od kilku lat samorz¹dowcy
z Urzêdu Miasta w Sulejowie
i Gminy Aleksandrów wspieraj¹
finansowo lokaln¹ Policjê.

W 2008 roku w³adze te ufundowa³y nieoznakowany ra-
diowóz. Znaczne �rodki przeznaczy³y te¿ na remont ko-
misariatu, a samorz¹d w Sulejowie dodatkowo finansuje
policyjne s³u¿by ponadnormatywne.

Dotychczasowe wsparcie i pomoc w³adz samo-
rz¹dowych z pewno�ci¹ poprawi³y warunki pracy po-
licjantów, komfort przyjmowania interesantów oraz
zapewniaj¹ jeszcze wiêksze poczucie bezpieczeñstwa
mieszkañcom podleg³ych komisariatowi gmin.

m³. asp. Ma³gorzata Para

Gmina dbaj¹ca o finanse mieszkañców
- taki tytu³ przyznawany w imieniu InfoMonitora Biu-
ra Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kre-
dytowej oraz Zwi¹zku Banków Polskich otrzyma³a
Gmina Sulejów jako wyró¿nienie za udzia³ w pro-
gramie �D³u¿nik Alimentacyjny".
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Poprzez wykorzystanie Centralnej Ewidencji D³u¿-
ników InfoMonitora Gmina aktywnie uczestniczy w sys-
temach wymiany informacji gospodarczej, dbaj¹c tym
samym o swoje finanse i przyczyniaj¹c siê do zwiêk-
szenia bezpieczeñstwa gospodarczego gminy i kraju.

Nagroda przyznana zosta³a za bardzo odpowie-
dzialne dzia³ania zmierzaj¹ce do odzyskania nale¿-
no�ci poprzez wykorzystanie systemu obiegu infor-
macji gospodarczej.

Wrêczenie wyró¿nieñ odby³o siê 11 grudnia 2009 r.
w £odzi podczas Konferencji Europejskiego Doradcy Sa-
morz¹dowego pod patronatem Ministerstwa Finansów.

Podziêkowania dla Gminy
Polski Komitet Narodowy Miêdzynarodowej

Rady Ochrony Zabytków w Warszawie przekaza³
Burmistrzowi Sulejowa Stanis³awowi Baryle list gra-
tulacyjny z wyrazami uznania za zorganizowanie
V Forum Szlaku Cysterskiego.

W li�cie tym podkre�lono rangê tego wydarzenia
jako promocjê polskiego odcinka wa¿nej europejskiej
drogi kulturowej. Wskazano równie¿ na znaczenie
Opactwa Cystersów w Sulejowie jako miejsca pol-
skiego Szlaku Cysterskiego, miejsca bêd¹cego �wia-
dectwem europejskiej wspólnoty kulturowej. Opac-
two Cystersów jest bowiem nie tylko obiektem kultu
religijnego ale ma te¿ bardzo wysokie walory histo-
ryczne, artystyczne i naukowe.

Patronat honorowy nad ca³o�ci¹ wydarzenia, ja-
kim by³o V Forum Szlaku Cysterskiego obj¹³ m.in.
Pan Marek Mazur - Przewodnicz¹cy Sejmiku Woje-
wództwa £ódzkiego, który w znacznej mierze przy-
czyni³ siê do organizacji uroczysto�ci.

I MIÊDZYNARODOWY PLENER MALARSKI SULEJÓW �
PODKLASZTORZE 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem

W dniach 20-27 czerwca 2010 w Sulejowie na
Podklasztorzu odbêdzie siê, pod honorowym patro-
natem Przewodnicz¹cego  Sejmiku Województwa
£ódzkiego Marka Mazura.

W plenerze wezm¹ udzia³ arty�ci � malarze z Polski
� z regionu ³ódzkiego, Czech i Litwy. Istnieje mo¿liwo�æ
zaproszenia równie¿ artystów z Ukrainy lub Rosji.

W plenerze we�mie udzia³ 8-10 artystów mala-
rzy. Inspiracj¹ i okazj¹ do dzia³añ twórczych s¹ uro-
czyste obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem or-
ganizowane przez Gminê Sulejów w ramach obcho-
dów województwa ³ódzkiego.

Robocza wystawa poplenerowa na obiektach Pod-
klasztorza zorganizowana zostanie przez artystów
27.06.2010 (niedziela).

W dniach 15-22 lipca 2010 r. odbêdzie siê uro-

czysta wystawa poplenerowa po³¹czona z koncertem
chóru prawos³awnego � mêskiego � pie�ni religijne
�redniowieczne � miejsce cerkiew pw. Wszystkich
�wiêtych w Piotrkowie.                      Sylwia Miller

Król Jagie³³o z rycerstwem nadci¹ga
2 lutego 2010 w Urzêdzie Miasta i Gminy w Su-

lejowie odby³o siê kolejne spotkanie Komitetu
Organizacyjnego Obchodów 600 � lecia Bitwy pod
Grunwaldem. Obecni byli przedstawiciele: Urzêdu
Miasta i Gminy Sulejów, Radnych, Fundacji �Opac-
two Cystersów Obiekt Zabytkowy w Sulejowie� oraz
lokalnych mediów. Ustalone zosta³y ostatecznie ramy
czasowe poszczególnych punktów programu zwi¹-
zanego z 600 - leciem pobytu króla Jagie³³y w klasz-
torze. I tak:

= marzec - kwiecieñ 2010, zasadzenie 600 krze-
wów ró¿ pod Opactwem

= 23 kwietnia 2010, sesja popularnonaukowa.
Wstêpny projekt sesji zak³ada referaty z udzia³em prof.
dr hab. Magdaleny Blombergowej i prof. dr hab. Ma-
riana G³oska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
£ódzkiego, dr Piotra Nowakowskiego, dr Piotra Strzy-
¿a i dr Olgierda £awrynowicza z Katedry Bronioznaw-
stwa Uniwersytetu £ódzkiego, prof. dr hab. Witolda
�wiêtos³awskiego pracownika Instytutu Archeologii
i Etnologii PAN oraz Instytutu Historii Uniwersytetu
Gdañskiego, prof. dr hab. Jana Szymczaka z Instytutu
Historii U£, dr Tadeusza Grabarczyka z Zak³adu Ar-
cheologii Pomorza Uniwersytetu £ódzkiego.
= 2 maja 2010, majówka �Przez Pilicê na Grun-
wald� w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz.
=10 czerwca 2010, nadanie Szkole Podstawowej
Nr 2 w Sulejowie im. Królowej Jadwigi
= 23 czerwca 2010 godz. 18.00, Msza �w. polowa
pod Arsena³em ( w planach równie¿ po ³acinie)
=24 czerwca 2010, ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy
przy Klasztorze Cystersów w Sulejowie, widowisko
teatralne �Obecno�æ króla Jagie³³y w Sulejowie�
= 25 czerwca 2010, inscenizacja bitwy pod Grun-
waldem w wykonaniu naszej m³odzie¿y i Bractwa
Rycerskiego z Ostródy - �¯ywe Szachy�, insceniza-
cja przeprawy rycerstwa przez Pilicê (w okolicy
O�rodka Sportu i Rekreacji �Victoria�)

Ponadto na 23 - 25 czerwca 2010 zaplanowano
wiele innych atrakcji jak pokaz walk rycerskich, rze-
mios³a rycerskiego, prezentacjê dawnych rzemios³,
zabawy plebejskie (bieg rycerski, �cinanie g³ów�ka-
pusty), biesiadê staropolsk¹ i inne.

organizatorzy zastrzegaj¹ sobie zmiany w programie
Op. Bogumi³a Strojna
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Wielkanoc za pasem, zatem dzi� trochê o obrzê-
dach i zwyczajach zwi¹zanych z tymi �wi¹tami.

Jajka Wielkanocne

Uroczyste �niadanie wielkanocne po
przedza ceremonia dzielenia siê po
�wiêconym jajkiem oraz serdeczne

¿yczenia, które sk³adaj¹ sobie nawzajem uczestnicy
�wiêconego. Dzielenie siê jajkiem przypomina prze-
³amywanie op³atka na pocz¹tku wieczerzy wigilij-
nej i wyra¿a przyja�ñ, mi³o�æ i ¿yczliwo�æ uczestni-
ków wielkanocnej biesiady

Bogata, ró¿norodna czasem wewnêtrznie sprzeczna jest
symbolika jajka. W wielu
kulturach uwa¿ano, ¿e ma
ono wspólny rytm ze �wia-
tem i wszech�wiatem, ze
S³oñcem, Ziemi¹, si³¹ ¿y-
ciow¹, p³odno�ci¹, odro-
dzeniem, zmartwychwstaniem, kojarzono je z powrotem
wiosny, poczuciem bezpieczeñstwa, domem, gniazdem, ale
tak¿e uwa¿ano za wiêzienie, z którego pisklê uwalnia siê
rozbijaj¹c dziobem skorupkê. Jajko odgrywa wa¿n¹ rolê
w wierzeniach religijnych jako symbol zmartwychwstania.

Najstarsze pisanki znaleziono podczas prac wy-
kopaliskowych na terenie sumeryjskiej Mezopotamii.

Malowane lub kraszone jajka otrzymywali najpierw
cz³onkowie rodziny oraz dzieci chrzestne, a pó�niej,
osoby zaprzyja�nione. Podarowanie pisanki ch³opcu czy
dziewczynie poczytywano za dowód sympatii. Pisan-
kami obdarowywano nie tylko ¿ywych, lecz tak¿e
zmar³ych, daj¹c w ten sposób wyraz pamiêci o przod-
kach i nawi¹zuj¹c do prastarych wierzeñ, które kaza-
³y upatrywaæ w jajku zal¹¿ek ¿ycia i jego potencji,
a wiêc mo¿liwo�ci odrodzenia, ci¹g³o�ci trwania. Naj-
dawniejsze polskie pisanki pochodz¹ z X w. (Opole
na Ostrówku), przyjmuje siê powszechnie, ¿e zdobie-
nie jaj by³o S³owianom znane ju¿ wcze�niej.

Zdobione jaja okre�la siê ró¿nymi nazwami w za-
le¿no�ci od techniki wykonania. Jajka malowane na
jeden kolor (zazwyczaj czerwony) to: kraszanki, ma-
lowanki lub byczki. Jajka ozdobione jedno lub wielo-
barwnym deseniem, naniesionym na jednolite t³o, na-
zywa siê pisankami. Znane s¹ jeszcze rysowanki, skro-
banki, nalepianki i wyklejanki. Najbardziej rozpo-
wszechniona w polszczy�nie ogólnej jest nazwa pi-
sanka, któr¹ okre�la siê dzi� ka¿de zdobione jajko,
bez wzglêdu na rodzaj zastosowanej techniki.

Pocz¹tkowo ko�ció³ zabrania³ jedzenia jajek
w okresie wielkanocnym. Dopiero w XII w. zakaz ten
cofniêto, nakazuj¹c jednak odmawianie przed posi³-
kiem specjalnej modlitwy. Fakt ten t³umaczyæ mo¿na

tym, ¿e �wiêta Wielkanocne na³o¿y³y siê na prastare
�wiêta pogañskie, po�wiêcone zmar³ym. Jajko, jako
daj¹ce pocz¹tek nowemu ¿yciu, by³o uwa¿ane za isto-
tê ¿yw¹ i o¿ywiaj¹c¹, element si³y twórczej i wzmac-
niaj¹cej. Z tego powodu odgrywa³o ono wa¿n¹ rolê
m.in. w obrzêdach zwi¹zanych z kultem zmar³ych.

Jajo wykonane ze z³ota i kamieni szlachetnych by³o
kosztownym prezentem. Panna mog³a dostaæ tak¿e
s³odkie jajo z czekolady i marcepanu - czasem znajdo-
wa³a w nim pier�cionek z brylantem, ofiarowany przez
adoratora. Tak od XVIII w. obdarowywano siê w wy-
twornym towarzystwie. Do najdro¿szych i najpiêkniej-
szych jaj wykonanych ze szlachetnych metali i kamie-
ni nale¿¹ jaja z pracowni Faberge.

Czary mary?
� Wed³ug starych ludo-
wych wierzeñ Wielki
Pi¹tek by³ dniem bardzo
wa¿nym w gospodar-
stwie, dniem obwaro-

wanym wieloma praktykami i okazj¹ do obrony przed
czarami. Wierzono, ¿e tego dnia przed wschodem
s³oñca woda w rzekach i potokach ma w³a�ciwo�ci
uzdrawiaj¹ce i zabezpieczaj¹ce przed chorobami, dla-
tego te¿ myto siê w nich, wierz¹c, ¿e ustrze¿e to przed
bólami r¹k, nóg, ust. Myto te¿ krowy, aby by³y zdro-
we i dawa³y du¿o mleka.
� Gospodarze sadzili wtedy drzewka owocowe, prze-
konani, ¿e dobrze siê przyjm¹
� Gospodynie mas³o robione w tym dniu przechowy-
wa³y przez ca³y rok i u¿ywa³y go potem jako lekar-
stwa na rany dla zwierz¹t i ludzi.
� Zniesionym w tym dniu jajkom przypisywano cudown¹
si³ê- podobno nigdy siê nie psu³y, a rzucone do ognia na-
tychmiast gasi³y po¿ar.

Oprac. Zdzis³aw Papiernik

KARCER zwie-
dzaj¹ od prawej:
Stanis³aw Bary³a,
Stanis³aw Cuba³a

W Wielki Pi¹tek � dobry siewu pocz¹tek
Je¿eli w Wielki Pi¹tek kropi- radujcie siê ch³opi

W Wielki Pi¹tek zrób pocz¹tek, a w Sobotê koñcz robotê

za cystersk¹ klauzur¹... str.7 4
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Za cystersk¹ klauzur¹

W tym roku minie 24 lata jak prawowici
w³a�ciciele Klasztoru Cystersów
w Sulejowie powrócili na swoj¹ ojco-

wiznê. Mia³o to miejsce 19 lipca 1986 r. Wówczas
nasza parafia obchodzi³a uroczysto�ci Nawiedzenia
Relikwii Krzy¿a �wiêtego. Sumê celebrowa³ nie¿y-
j¹cy ju¿ dzi� biskup pomocniczy diecezji sandomier-
skiej ks. Walenty Wójcik. Po¿egnali�my wtenczas
ostatniego proboszcza diecezjalnego ks. Adama £y¿-
wê a powitali�my cysterskich mnichów o. Cherubi-
na i br. Jacka z klasztoru w W¹chocku.

¯yj¹ z nami, codziennie ich widzimy, ale czy kiedy-
kolwiek zastanawiali�cie siê jak wygl¹da ¿ycie mnicha?.

¯ycie we wspólnocie zakonnej nie nale¿y do naj³a-
twiejszych. Celem ¿ycia mniszego nie jest bierne trwa-
nie w klasztorze, ale ¿ycie wed³ug podjêtych �lubów
i zobowi¹zañ. Miejscem modlitwy, pracy i ¿ycia mni-
chów (lub mniszek) jest klauzura; to miejsce, do które-
go niewiele ludzi ma dostêp. Przez sw¹ niedostêpno�æ
¿ycie klasztorne za klauzur¹ budzi ciekawo�æ. Owszem,
niektórzy maj¹ okazjê zobaczyæ mnichów modl¹cych
siê w ko�ciele czy pracuj¹cych w ogrodzie. Ale zoba-
czyæ zakonników za klauzur¹, to nie lada wyczyn i maj¹
do tego dostêp tylko nieliczni, a w ¿adnym wypadku za
klauzurê w mêskim zakonie nie mo¿e wej�æ kobieta.
Za� do zakonu ¿eñskiego mê¿czyzna. S¹ oczywi�cie
odstêpstwa od normy, ale na to musi wyraziæ zgodê Opat
Zakonu lub Matka Prze³o¿ona. Przecie¿ w ¿eñskim za-
konie obrazy to nie Windows i same siê nie powiesz¹,
wiêc mê¿czyzna musi wej�æ i wbiæ gwo�dziki.

Jak u³o¿one jest ¿ycie w klasztorze za klauzur¹
i czym zajmuj¹ siê mnisi?

G³ówne punkty porz¹dku dnia mniszego wyzna-
cza s³u¿ba Bogu i praca. Pocz¹wszy od Mszy �w.,
przez modlitwê brewiarzow¹ (rano, w po³udnie, po
po³udniu, wieczorem), pó³godzinne rozmy�lanie, czy-
tania duchowne, osobist¹ adoracjê Naj�wiêtszego Sa-
kramentu i w³asne modlitwy zakonnik ma rozwa¿aæ
s³owo Bo¿e i na nie odpowiadaæ.

Modlitw¹ porann¹, tzw. Jutrzni¹ i msz¹ �w. konwen-
tualn¹ zakonnicy rozpoczynaj¹ dzieñ, a koñcz¹ go, odma-
wiaj¹c Kompletê. Modlitwy w klasztorach cysterskich w
Polsce, odmawiane s¹ zarówno w jêzyku polskim jak i po
³acinie. Cystersi kultywuj¹ równie¿ �piew gregoriañski.

Mnisi dbaj¹ o klasztor nie tylko jako o budynek
mieszkalny, ale o zabytek, miejsce ¿ywej historii
Polski, ale i miejsce sakralne.

Jak wszyscy ludzie, mnisi i mniszki równie¿ podle-
gaj¹ powszechnemu prawu pracy. G³ówne dzie³a wyko-
nywane w ró¿nych kongregacjach i klasztorach to: wy-

chowanie m³odzie¿y, duszpasterstwo, praca rêczna, pra-
ca w s³u¿bie nauki i w dziedzinie kultury, go�cinno�æ.

Jak dawniej mnisi podejmowali siê pracy na polach,
to niestety w obecnych uwarunkowaniach gospodarczo
- ekonomicznych w Polsce nie jest to mo¿liwe na tak¹
skalê, jak to mia³o miejsce wiele wieków temu - mimo
to Cystersi nie rezygnuj¹ z pracy rêcznej w ró¿nych jej
wymiarach (w ogrodzie, w kuchni, w warsztatach rze-
mie�lniczych czy tak¿e w utrzymaniu porz¹dku i czysto-
�ci pomieszczeñ klasztornych). Podejmuj¹ te¿ pracê
w szko³ach i na uczelniach wy¿szych.

¯ycie pierwszych Cystersów znacznie ró¿ni³o siê do
¿ycia wspó³czesnych zakonników. Po¿ywienie w Cite-
aux, kolebce Cystersów, by³o skromne. Zakonnicy jada-
li dwa razy dziennie, od 14 wrze�nia, to jest od Podwy¿-
szenia Krzy¿a �wiêtego, a¿ do Wielkanocy przyjmowa-
li tylko jeden posi³ek dziennie. Obowi¹zywa³o ca³kowi-
te powstrzymanie siê od pokarmów miêsnych, z wyj¹t-
kiem chorych. Spo¿ywano pokarmy m¹czne, nabia³, wa-
rzywa owoce. Zupy zaprawiano oliw¹. Jako napój miesz-
kañcy klasztorów u¿ywali zwyk³ej, studziennej wody
i zio³owych herbat. Mnisi spali we wspólnym dormito-
rium. Ka¿dy z nich posiada³ drewniane ³ó¿ko ze s³omia-
nym siennikiem prze�cierad³em z grubego, lnianego p³ót-
na. Przykrywano siê kocem stosownym do pory roku.
Wed³ug zaleceñ Regu³y �w. Benedykta zakonnicy spali
zawsze ubrani, aby byæ gotowymi do s³u¿by Bo¿ej. Na
g³os dzwonu, oko³o drugiej w nocy wstawano na Jutrz-
niê, która trwa³a prawie dwie godziny, nastêpnie spra-
wowano Mszê �w. konwentualn¹. Resztê czasu, który
pozostawa³ w ci¹gu dnia, mnichom wype³nia³a praca fi-
zyczna wewn¹trz klasztoru.

Zdarzaj¹ siê te¿ i wykroczenia przeciw Regule i po-
leceniom prze³o¿onych. Ciê¿ar winy pope³nionej przez
mnicha ocenia opat i on decyduje o wymiarze kary.
Zakonnik za l¿ejsze wykroczenia, wy³¹czany jest ze
wspólnego posi³ku i mo¿liwo�ci udzia³u we wspólnej
modlitwie i wspólnej pracy. Krn¹brnych mnichów
karano karcerem, zamykano ich w ma³ej celi bez okien
o szklance wody i kromce chleba dziennie. Za powa¿ne
wykroczenia zakonnicy byli ekskomunikowani. Ka¿-
dego roku w Niedzielê Palmow¹, je¿eli zachodzi³a taka
konieczno�æ, w cysterskich wspólnotach og³asza siê
ekskomuniki. W czasach dzisiejszych kara ta jest rzad-
ko stosowana.

W obecnych czasach zakonnicy i zakonnice nie
prowadz¹ tak surowego trybu ¿ycia jak ich poprzed-
nicy. Korzystaj¹ z nowinek technicznych wspó³cze-
snego �wiata - z komputera, telefonów komórkowych,
serfuj¹ po Internecie. Jednak klauzura pozosta³a od
wieków bez zmian. Owiana nutk¹ tajemniczo�ci kusi
zwyk³ego �miertelnika swoj¹ niedostêpno�ci¹.

Bogumi³a Strojna
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Dziêki uprzejmo�ci p. Zofii Gêbickiej mamy sposobno�æ poznania dokonañ jednego z rodowitych
mieszkañców Sulejowa z czasów II wojny �wiatowej odznaczonego orderem VVVVViririririrtuti Militarituti Militarituti Militarituti Militarituti Militari

nasze sylwetki...

Zdzis³aw Pieczyñski

A jest to historia niezwyk³a, i jak mnie
mam nieznana szerszej publiczno�ci do
tej pory. Mam przed sob¹ metalow¹ tubê.

A w niej� no w³a�nie, prawdziwy skarb dla history-
ka wojskowo�ci. Rarytasem jest oryginalny dokument
o nastêpuj¹cej tre�ci:

�Naczelny Wódz dekretem z dnia 11.VII.1941
w uznaniu wybitnych czynów wojennych zaliczy³
sie¿.s.rtg. Pieczyñskiego Zdzis³awa w poczet Kawale-
rów Orderu Wojennego Virtuti Militari nadaj¹c Mu
odznaki Krzy¿a Srebrnego tego orderu - Naczelny Wódz
W³adys³aw Sikorski (w³asnorêczny podpis oryginalny)�

Kim by³ Zdzis³aw Pieczyñski? Sporo informacji
o Nim zawiera list Józefa Gorzkowskiego (kolegi szkol-
nego z czasów sulejowskich) wys³any z Anglii 10 czerw-
ca 1946 r., a adresowany do p. Jadwigi Gêbickiej zamiesz-
ka³ej w Sulejowie przy ul. Taraszczyñskiej 8. Autor listu
te¿ w czasie wojny s³u¿y³ w polskim lotniczym dywizjo-
nie w Wielkiej Brytanii i tam spotka³ siê ze swym koleg¹
Zdzis³awem. Wed³ug relacji p. Józefa losy Zdzis³awa Pie-
czyñskiego by³y podobne do losów wielu m³odych Pola-
ków w tamtym pamiêtnym okresie. Po przegranej przez
Polskê kampanii wrze�niowej 1939 roku przedosta³ siê
jak wielu innych ¿o³nierzy do Rumunii. Tam via Con-
stanca (rumuñski port nad Morzem Czarnym) przedosta³
siê Francji. Nie zabawi³ tam zbyt d³ugo, gdy¿ niebawem
Francja zosta³a pokonana przez Niemców i trzeba by³o
uciekaæ do Anglii. Tam odby³ szkolenie w charakterze
strzelca pok³adowego, które ukoñczy³ w 1940 roku. Przy-
dzielony zosta³ do pu³ku lotnictwa bombowego stacjo-
nuj¹cego na lotnisku Swinderby. Z uwagi na dotkliwe
braki samolotów odbywa³ niewiele lotów, ale niebawem
sytuacja znacznie poprawi³a siê, a tym samym ilo�æ lo-
tów bojowych wydatnie wzros³a. By³ uczestnikiem walk
powietrznych i alianckich bombardowañ niemieckich
schronów dla ³odzi podwodnych, minowania wybrze¿y
kontynentu, patroli nad Atlantykiem, bombardowañ Za-
g³êbia Ruhry oraz obiektów przemys³owych we Francji,
Niemczech, Belgii, Holandii i Norwegii. Z. Pieczyñski
dos³u¿y³ siê stopnia starszego sier¿anta, a za swe doko-
nania bojowe zosta³ trzykrotnie odznaczony Krzy¿em Wa-
lecznych. Odby³ szczê�liwie 30 (!) lotów bojowych Nie-
wielu pilotów mog³o pochwaliæ siê takim wynikiem. W
1941 roku zosta³ odznaczony orderem Virtuti Militari -
najwy¿szym odznaczeniem bojowym Wojska Polskiego!
Przez okres pó³ roku pe³ni³ funkcjê instruktora w angiel-

skie bazie lotniczej w Bramcote.
Na pewien czas, wskutek przydzia³u do ró¿nych,

odleg³ych od siebie jednostek, kontakt z kolegami siê
urwa³. Przysz³a tragiczna wiadomo�æ. Pieczyñski zgi-
na³ podczas lotu operacyjnego nad Niemcami. Zda-
rzenie to mia³o miejsce w nocy z 28 na 29 kwietnia
1942 roku, kiedy to polska za³oga bombowca typu
Wellington wraca³a z bombardowania Rostoku we
wschodnich Niemczech. Polscy piloci zostali zestrze-
leni przez niemieckie my�liwce nocne, a ich samolot
spad³ do morza ko³o Hellgolandu.

Có¿, wojna! Taki by³ los niejednego lotnika. Ale
co charakterystyczne, jak¿e piêkne i wzruszaj¹ce s¹
koñcowe zdania listu p. Józefa.

�Nie rozpaczaj Jadziu droga i nie pozwól rozpa-
czaæ Mamusi i Tatusiowi. B¹d�cie dumni ze Zdzi�ka,
dzielnego syna Polski, którego imiê pozostanie na
zawsze w dziejach walecznych Jej synów, a pewnego
dnia krzy¿ Virtuti Militari, który zdobi³ pier� Zdzi�-
ka, zostanie przekazany dla Was.�

Te s³owa otuchy, mo¿e tr¹c¹ce trochê patosem, ale
jak¿e prawdziwe i szczere. Bo przecie¿ nie ma wiêkszej
ofiary ni¿ oddanie swego m³odego ¿ycia dla Ojczyzny.

Pomijaj¹c w¹tki osobiste i rodzinne jakie zawie-
ra list, to na temat dokonañ bojowych Zdzis³awa Pie-
czyñskiego, rodowitego syna ziemi sulejowskiej wie-
my tylko (i a¿) tyle. Pozostaje wiele pytañ wartych
obja�nienia i uzupe³nienia. Miêdzy innymi: kiedy
urodzi³ siê p. Zdzis³aw, kim byli jego rodzice, czy
chodzi³ do szko³y w Sulejowie i jak przebiega³a Jego
dalsza edukacja, kiedy wst¹pi³ do wojska (na zdjê-
ciu w mundurze wojskowym widnieje data 1936r.),
itp. Miejmy nadziejê, ¿e na wiele tych pytañ odpo-
wiedz¹ nasi czytelnicy o co serdecznie prosimy.
Warto upamiêtniæ dla potomnych postaæ Zdzis³awa
Pieczyñskiego, choæby tylko z tego powodu, i¿ za-
pewne niewielu Sulejowian mo¿e poszczyciæ siê
honorem jakim jest odznaczenie Srebrnym Krzy¿em
Virtuti Militari.

Na stronie obok ów oryginalny dokument o nada-
niu Orderu Wojennego Virtuti Militari Zdzis³awowi Pie-
czyñskiemu z w³asnorêcznym podpisem w prawym
dolnym rogu: �W.Sikorski gen.broni�  u
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 ciekawostki
� z³o�liwostki

S³owa uznania nale¿¹ siê pracownikom Urzêdu Mia-
sta, a w szczególno�ci tym, którzy podjêli inicjatywê i na-
stêpnie j¹ zrealizowali odno�nie wydania albumu rysun-
ków piórkiem z widokami Sulejowa, Podklasztorza i oko-
lic. Wydawnictwo to by³o ju¿ od dawna oczekiwane bo-
wiem spe³nia kilka bardzo istotnych warunków. Po pierw-
sze - jest dobrym, ciekawym, na niez³ym poziomie edytor-
skim materia³em promocyjnym. Po wtóre - teczka zawiera
21 rycin autorstwa p. Teresy Sarlej. Pani Teresa nie ukoñ-
czy³a wprawdzie Akademii Sztuk Piêknych, z zwodu jest
nauczycielk¹ matematyki i informatyki, ale od wielu lat
amatorsko z potrzeby serca i artystycznej duszy, zajmuje
siê rysunkiem. Fachowcy doceniaj¹ jej pasjê i osi¹gane efek-
ty. Rêka pewna, linia rysunku wra¿liwa i delikatna, ujêcie
tematu choæ oszczêdne, ale oryginalne. Po trzecie - docze-
kali�my siê kolejnego ciekawego wydawnictwa promuj¹-
cego nasze miasto, i co wa¿ne nie zamawianego hen gdzie�
daleko w �wiecie, ale autorstwa utalentowanej mieszkanki
Sulejowa. Warto tak¿e podkre�liæ, i¿ fa-
chowe opisy do poszczególnych rysun-
ków wykona³ p. Krzysztof Bojarczuk,
miejscowy historyk.

Niestety jest pewien mankament.
Album zosta³ wydany na zamówienie Urzêdu Miasta
jako materia³ promocyjny. Jako taki, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, nie mo¿e byæ sprzedawany
osobom trzecim. A szkoda! My�lê bowiem, ¿e znala-
z³by on wielu chêtnych nabywców, choæby spo�ród
licznych turystów odwiedzaj¹cych Sulejów.

Zima tego roku by³a jak Pan Bóg przykaza³. D³uga,
mro�na i �nie¿na. Oj! bardzo �nie¿na. Pada³o i pada³o, a na
poboczach ulic tworzy³y siê wielgachne zaspy, wiêkszo�ci
których nikt nie usuwa³. Niechta sobie le¿¹, przyjdzie wio-
sna, to same stopniej¹. Niby tak, tyle tylko, ¿e ludziska chc¹c
niechc¹c musieli wêdrowaæ coraz bardziej wê¿szymi uli-
cami, co do przyjemno�ci nie nale¿a³o, o niebezpieczeñ-
stwie ju¿ nie wspominaj¹c. Taka w³a�nie by³a sytuacja m.in-
nymi na nadpilicznej ulicy Klasztornej ³¹cz¹cej miasto
z osiedlem na Podklasztorzu.

Jadê ci ja t¹ ulic¹ i� w³asnym oczom nie wierzê! Oto
zmy�lna maszyna, taki mini p³ug �nie¿ny, metr po metrze
pracowicie odwala z chodnika grub¹ warstwê �niegu, a jed-
nocze�nie przy pomocy wirnika odrzuca na kilka metrów
zgarniêty �nieg w stronê Pilicy. No nie! Nareszcie kto� ru-
szy³ g³ow¹! Brawo!. Cud - machina pomalowana na po-
marañczowo, a na jej burcie napis - MZK Sulejów. To cudo
chyba trochê kosztuje, ale my�lê, przyda siê na kilka na-
stêpnych lat, bo jak mi wiadomo zima bywa regularnie co

roku. Przyznam siê, ¿e ogarn¹³ mnie mi³y
b³ogostan, rozmarzy³em siê, i oczyma wy-
obra�ni ju¿ widzia³em ca³e miasto, uprz¹t-
niête i piêknie utrzymanie. To siê nazywa
troska o obywatela!

I� nagle czujê jak kto� mnie brutalnie szarpie za ra-
miê. Jakby przez mg³ê dochodzi do mnie podniesiony
g³os ¿ony - �Jêdrek! Koniec leniuchowania, Wstawaj! S³y-
szysz? Wstawaj! �nieg trzeba odgarn¹æ z ulicy, bo nie
wyjedziesz z gara¿u!!!� No có¿, szara rzeczywisto�æ.
Wsta³em. Ale przyznaæ muszê, ¿e sen by³ mi³y!

 wwwvwww
Nie po raz pierwszy p. Andrzej Grabowski - poeta, pi-

sarz, dzia³acz spo³eczny (Prezes krakowskiego Oddzia³u
Zwi¹zku Literatów Polskich) w jednej osobie, zahacza
w swej twórczo�ci o sulejowskie klimaty i zdarzenia. Nic
dziwnego. Lata m³odo�ci spêdzi³ w Piotrkowie, a pobliski
Sulejów, pocysterskie opactwo, nadpiliczne lasy by³y jego
celem podczas licznych wêdrówek i eskapad. A i teraz jego
zwi¹zek z Sulejowem jest znacz¹cy. Od kilku lat pisarz
wraz z ¿on¹ Gra¿yn¹ i synem Arturem, spêdza miesi¹ce
wakacyjne w domku po³o¿onym w�ród lasów na dawnym
o�rodku wczasowym huty �Hortensja�. Tu te¿ nie tylko
wypoczywa, ale i pisze. Efektem tej pracy jest jego naj-
nowsza ksi¹¿ka pt. �Bractwo Rycerzy�, i jak na kawalera
Orderu U�miechu przysta³o, akcja toczy siê w�ród uczniów,
którzy wypoczywaj¹ i jednocze�nie prze¿ywaj¹ liczne przy-
gody na koloniach w Sulejowie. Oczywi�cie nie bêdê zdra-
dza³ szczegó³ów, ale powiem tylko, ¿e warto tê pozycjê
rekomendowaæ m³odzie¿y i nie tylko. Wartka akcja, zaska-
kuj¹ce wydarzenia, a wszystko to zgrabnie zakompono-
wane w naszych sulejowskich realiach. Zaznaczyæ trzeba,
i¿ autor zastosowa³ ciekawy sposób prezentacji postaci wy-
stêpuj¹cych w ksi¹¿ce. Obok bohaterów bêd¹cych posta-
ciami fikcyjnymi, czêstokroæ wplecione s¹ nazwiska z tzw.
realu, czyli autentyczne sylwetki ludzi mieszkaj¹cych i dzia-
³aj¹cych w Sulejowie.                                 AT
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www.powiat-piotrkowski.pl

Powiat Piotrkowski goni Aleksandrów
 9 dru¿yn reprezentuj¹cych samorz¹dy powiatu

piotrkowskiego rywalizowa³o o tytu³ najlepszej   kon-
kurencji tenisa sto³owego. Zawody odby³y siê
w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach ramach XI
Powiatowej Spartakiady W³adz Samorz¹dowych.
Bezkonkurencyjna okaza³a siê gmina Aleksandrów,
tu¿ za ni¹ na podium stanê³a dru¿yna Powiatu Piotr-
kowskiego, a III miejsce zajê³a gmina Czarnocin. In-
dywidualnie w�ród panów najlepszy by³ Marek Sie-
wierski z gminy Gorzkowice, a w�ród pañ Gra¿yna
Pytel reprezentuj¹ca  Pow. Piotrkowski.

WYNIKI DRU¯YNOWE
1. Aleksandrów - 35 pkt.
2. Pow. Piotr. - 34 pkt.
3. Wolbórz - 29,5 pkt.
4. Czarnocin - 29 pkt.
5. Wola Krzysztopor. - 28 pkt.
6. Moszczenica - 22,5 pkt.
7. Grabica - 16 pkt.
8. Rêczno - 13 pkt.
9. Gorzkowice - 9 pkt.
10. Rozprza - 8 pkt.
11. Sulejów - 5 pkt.
12. £êki Szlacheckie - 4 pkt.

Szkolenie na pó³metku
 Powiat Piotrkowski realizuje projekt pod nazw¹

"Eurokierowca w Powiecie Piotrkowskim" wspó³fi-
nansowanego ze �rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. S¹ to bezp³at-
ne szkolenia dla dziesiêciu osób (w tym trzech ko-
biet) dla mieszkañców Ziemi Piotrkowskiej. Jest to
kurs prawa jazdy kat. C z doradztwem zawodowym.

Obecnie kursanci zapoznali siê z czê�ci¹ teore-
tyczn¹, a ju¿ niebawem rozpoczn¹ czê�æ praktycz-
n¹. Celem projektu jest wsparcie inicjatyw lokalnych
w kierunku podniesienia zdolno�ci do zatrudnienia
oraz mobilno�ci mieszkañców Powiatu Piotrkow-
skiego. Szkolenie zakoñczy siê 30 kwietnia tego roku.

Powiat postawi³ na turystykê
Trzy szlaki turystyczne konny, wodny oraz pieszo �

rowerowy promowa³ Powiat Piotrkowski na XVI Miê-
dzynarodowych Targach Regiony Turystyczne NA STY-
KU KULTUR. Impreza odby³a siê w dniach 26-28 lutego

2010 r. w Hali EXPO przy ul. Stefanowskiego w £odzi.
Niezwykle ciekawie wygl¹da³a aran¿acja powiatowego
stoiska, bowiem partnerami Starostwa  byli Robert Kalic-
ki � Gospodarstwo Agroturystyczne �Gajówka� z £êgu
Rêczyñskiego oraz Hotel Podklasztorze. Atrakcj¹ stoiska
byli z pewno�ci¹ u³ani � cz³onkowie Stowarzyszenia Wy-

dzielonego Oddzia-
³u Wojska Polskiego
im. mjr Hubala. Po-
wiat Piotrkowski za-
prezentowa³ tak¿e
dwa filmy promuj¹-
ce turystykê wodn¹
i konn¹: Powiatowy
Sp³yw Kajakowy
2009 oraz Hubertu-
sa w Zespole Szkó³

Rolniczego Centrum Kszta³cenia Ustawicz-
nego w Wolborzu.

Zaproszenie do udzia³u w targach przyjê³o
160 przedstawicieli bran¿y turystycznej. W�ród
nich byli wystawcy zagraniczni, którzy repre-
zentowali nastêpuj¹ce kraje: Bia³oru�, Czechy,
Egipt, Gruzjê, Izrael, Litwê, Palestynê, Portu-
galiê, Rosjê, Tunezjê, S³oweniê, Sri Lankê,
Ukrainê, Wêgry oraz Wielk¹ Brytaniê.

Obradowa³a Komisja O�wiaty
Na temat nowej organizacji s³u¿by zdrowia na tere-

nie powiatu piotrkowskiego dyskutowano w czasie Ko-
misji O�wiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Powia-
tu Piotrkowskiego. Obecni na posiedzeniu dyrektorzy
Jolanta Wojtasik i Jerzy Rudecki szczegó³owo omówili
zamierzenia Powiatowego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie na rok 2010 na bazie kontraktów podpi-
sanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo radni zapoznali siê z informacj¹ na te-
mat przeprowadzonych remontach w budynku po by³ej
pralni, który adaptowano na potrzeby poradni chirur-
gicznej. Remonty prowadzono tak¿e w przychodniach
przy ul. Armii Krajowej oraz Broniewskiego. W dal-
szej czê�ci posiedzenia Komisja przyjê³a sprawozdanie
z realizacji zadañ biblioteki powiatowej przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Piotrkowie za 2009 rok.

 Zmiany w op³atach w Wydziale Komunikacji
Od 16 lutego 2010 r. ulegaj¹ zmianie op³aty za

wydawanie dokumentów w Wydziale Komunikacji
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i Transportu piotrkowskiego Starostwa Powiatowe-
go. Wynika to z przepisów rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury og³oszonego 1 lutego tego roku. Nowe
stawki op³at zamieszczamy poni¿ej...

prawa jazdy - 84,00 z³. by³o 70,00 z³.
prawa jazdy miêdzynarodowe - 30,00 z³. by³o 25,00 z³.
dowód rejestracyjny - 54,00 z³. by³o 48,00 z³.
pozwolenie czasowe - 13,50 z³. by³o 12,00 z³.
nalepki kontrolne - 18,50 z³. by³o 16,50 z³.
znaki legalizacyjne - 12,50 z³. by³o 11,00 z³.

Mieszkanie chronione ju¿ gotowe
 Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. wygo-

spodarowa³o w swoich zasobach mieszkanie chronio-
ne dla usamodzielniaj¹cych siê wychowanków Domu
Dziecka w Sulejowie. Lokum znaleziono w budynku
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sulejowie.
Po gruntownym remoncie zwi¹zanym z wymian¹ sto-
larki okiennej i drzwiowej, adaptacj¹ pomieszczeñ na
mieszkanie ju¿ wkrótce bêd¹ mogli tu zamieszkaæ
pierwsi lokatorzy.

Maksymalnie bêdzie mog³o w nim przebywaæ jedno-
cze�nie 5 osób. Mieszkanie ma dwa pokoje, kuchniê i ³a-
zienkê. Jego ³¹czna powierzchnia wynosi 52 m2. Koszt
remontu i wyposa¿enia mieszkania wyniós³ nieco ponad
50 tysiêcy z³otych. Do utworzenia takiego mieszkania ob-
liguje Powiat Piotrkowski ustawa o pomocy spo³ecznej.

Rajd Ch³opski w Rajczy
 Powiatowa Rada Kobiet, uczniowie Zespo³u Szkó³

Rolniczych w Bujnach oraz gmina Moszczenica repre-
zentowali Powiat Piotrkowski na XLII Miêdzynarodo-
wym Narciarskim Rajdzie Ch³opskim w Rajczy w Be-
skidach. Na czele delegacji stan¹³ starosta piotrkowski
Stanis³aw Cuba³a.

Dla uczestników przygotowano 5 km �cie¿kê edu-
kacyjn¹ górskim o�nie¿onym szlakiem, liczne biegi

narciarskie, turystyczne targi oraz ciesz¹cy siê najwiêk-
szym zainteresowaniem go�cinnych rajczan barwny ko-
rowód. Bezkonkurencyjn¹ ekip¹ w korowodzie oka-
za³a siê gmina Moszczenica, która zajê³a I miejsce.
 50- osobowa grupa przebra³a siê za niebieskich miesz-
kañców lasów, czyli bajkowe Smerfy. Pomys³ zachwy-
ci³ jurorów, którzy przyznali Moszczenicy maksymal-
n¹ liczbê punktów. Tak¿e stoisko przygotowane przez
gospodynie z Moszczenicy zyska³ uznanie komisji.
Moszczenica reprezentuj¹ca Powiat Piotrkowski przy-
wioz³a z Rajczy dwa zwyciêskie puchary. Bez sukce-
sów zakoñczy³y siê zmagania sportowców z Bujen, ale
nagrodê specjaln¹ dla najstarszego zawodnika otrzy-
ma³ W³adys³aw Wawrzyñczak.

Powiat przygotowany na powód�
Kilkadziesi¹t tysiêcy ton piasku, 3 tony materia³ów

wybuchowych, ³odzie, agregaty pr¹dotwórcze, ³opaty oraz
tysi¹ce sztuk sprzêtu niezbêdnego do ratowania ludzi
i mienia - powiat piotrkowski przygotowuje siê do po-
wodzi informuje Radio Strefa FM oraz portal e-piotrkow.
Chocia¿ na razie sytuacja jest do�æ stabilna, w³adze po-
wiatu wol¹ dmuchaæ na zimne. Dlatego te¿ w Komen-
dzie Miejskiej Stra¿y Po¿arnej w Piotrkowie odby³o siê
zwo³ane przez starostê piotrkowskiego Stanis³awa Cu-
ba³ê spotkanie Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego.

St.bryg. W³odzimierz Kapiec, komendant piotrkowskiej
Stra¿y Po¿arnej zapewni³, ¿e w gotowo�ci czeka nie tylko
sprzêt, czekaj¹ tak¿e stra¿acy: - Na lokalne podtopienia, na
zabezpieczenie ludzi i ich transport si³y s¹ w pe³nej gotowo-
�ci. Je¿eli bêdzie taka potrzeba, uruchomiê dodatkowe dwie
zmiany ze swojej jednostki. Na zmianie pracuje 30 stra¿a-
ków. Ca³a jednostka liczy natomiast 96 stra¿aków i mo¿na
ich w trybie alarmowym zadysponowaæ do akcji.

Jedn¹ z gmin powiatu piotrkowskiego, w której ist-
nieje realne zagro¿enie powodziami jest Sulejów. Bur-
mistrz Stanis³aw Bary³a przyzna³, ¿e w najtrudniejszej
sytuacji mog¹ byæ mieszkañcy Przyg³owa: - W³a�nie tu
jest najwiêcej zagro¿onych posesji. Ca³a ul. Przyg³ów Las
i ul. Krzywa co roku s¹ podtapiane przez wylewaj¹c¹ Lu-
ci¹¿ê. Mieszkañcy tych ulic mog¹ liczyæ na nasz¹ pomoc.

Wed³ug Ryszarda Witka, wójta gminy Rozprza zagro-
¿enie podtopieniami istnieje, ale w du¿ej mierze od samych
mieszkañców zale¿y, jakie bêd¹ ich ewentualne skutki. Istot-
n¹ rolê przy roztopach odegra zbiornik retencyjny zlokali-
zowany w Cieszanowicach.
Wsparcie dla gmin zagro¿onych zalaniem zadeklarowa³
równie¿ inspektor Gabriel Olejnik, komendant piotrkow-
skiej KMP. Inicjator spotkania Stanis³aw Cuba³a starosta
powiatu piotrkowskiego, ma nadziejê, ¿e do najgorszego
nie dojdzie. Jednocze�nie zapewnia³, ¿e w³adze powiatu
trzymaj¹ ca³y czas rêkê na pulsie.             Aneta Stêpieñ
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Plan wycieczek i imprez kulturalnych:

=Marzec � Misterium Mêki Pañskiej w Godowie
Ka³kowie
=Kwiecieñ � �Jajko�; wycieczka Czeski Raj � Kar-
konosze (3 dni)
=Maj � pielgrzymka do Lichenia (1 dzieñ)
=Czerwiec � wycieczki: Ziemia Kielecka � Jaski-
nia Raj, Spa³a i okolice
=Lipiec � podró¿ �Szlakiem Orlich Gniazd�
=Sierpieñ � pielgrzymka do Kodnia, Hajnówki
i Bia³owie¿y (3 dni)
                �  pielgrzymka do Czêstochowy
=Wrzesieñ � wycieczka do Warszawy
=Pa�dziernik � pielgrzymka do Czêstochowy

           �Dzieñ Seniora�
=Listopad � wyjazd do teatru lub kina
=Grudzieñ � Sylwester
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmian

Uzupe³nienie biografii B. Kwapiñskiego
Po przeczytaniu Suleja Nr 30 2007 (�)czytaj¹c ar-

tyku³ o Boles³awie Kwapiñskim napisany przez Krzy-
szotofa Bojarczuka nie mog³em zgodziæ siê z pewn¹
spraw¹. (�). Do dzi� szuka³em i znalaz³em pewien fakt.

Napisa³ p. K. Bojarczuk, ¿e B. Kwapiñski o¿eni³
siê z pani¹ Helen¹ Moraczewsk¹. Wed³ug moich do-
kumentów, które po 3 latach odnalaz³em Boles³aw
Kwapiñski mia³ na pierwsze imiê Sylwester-Boles³aw
i o¿eni³ siê z Helen¹ Chwiedczak, natomiast syn Zbysz-
ko Leonard o¿eni³ siê z Janin¹ Mari¹ Moraczewsk¹
ur. 8 V 1918 r. w Odolin gmina Bedlno. Zbyszko Le-
onard Kwapiñski urodzi³ siê 10 IX 1918 r. w Sulejo-
wie, a �lub brali w Sulejowie 7 VIII 1943r. Dane z aktu
urodzenia sporz¹dzone przy chrzcie w Urzêdzie Sta-
nu Cywilnego w Piotrkowie Nr 1106 (1920r.)

Z powa¿aniem
Jan Miller (Sulejów, dn. 3.03.10)

Jestem poza Sulejowem i nie mam ze sob¹, ¿adnych
materia³ów na ten temat, wiêc trudno mi co� merytorycz-
nie wyja�niaæ i do czego� siê ustosunkowywaæ. Je�li do-
brze pamiêtam, to poda³em kompletn¹ bibliografiê do tego
artyku³u, ale nie znalaz³a siê ona w Suleju, jak mniemam,
z przyczyn redakcyjnych. Poza tym ten artyku³ czytali
wnuczkowie Boles³awa Kwapiñskiego w dniu ods³oniê-
cia pami¹tkowej tablicy na budynku Urzêdu Miejskiego
w Sulejowie i nie wzbudzi³ on ich w¹tpliwo�ci. Chyba,
¿e sami nie wiedzieli o pewnych faktach z ¿ycia dziadka,
ale w to akurat trudno mi uwierzyæ.

Trudno�æ tego artyku³u polega³a te¿ na tym, ¿e wiêk-
szo�æ faktów dotycz¹cych prywatnego ¿ycia B. Kwapiñ-
skiego mog³a byæ ustalona jedynie na podstawie wspo-
mnieñ osób znaj¹cych doktora osobi�cie. Si³¹ rzeczy z tak
odleg³ej perspektywy czasu pamiêæ ludzka mog³a oka-
zaæ siê zawodna. Natomiast stosunkowo ³atwo przysz³o
mi ustaliæ aspekty publicznej i zawodowej dzia³alno�ci
doktora, bo korzysta³em, z archiwaliów zgromadzonych
w Archiwach Pañstwowych Piotrkowa i £odzi. Zwra-
cam te¿ uwagê na fakt, ¿e w swoim artykule wspomnia-
³em o tym, ¿e Helena i Boles³aw Kwapiñscy mieli dwóch
synów: Jana i w³a�nie Zbigniewa, którego dotycz¹ doku-
menty wyszperane przez p. Millera. Sk¹din¹d, mi³o do-
wiedzieæ siê, ¿e kto� z uwag¹ czyta moje artyku³y.

Krzysztof Bojarczuk (odpowied� z dn. 5.03.10)

Od redakcji: podajemy bibliografiê pominiêt¹ w Suleju 30:
Archiwum Pañstwowe w £odzi, Urz¹d Wojewódzki
£ódzki, Wydzia³ Bezpieczeñstwa Publicznego, Samo-

rz¹d i ̄ ycie Polityczne 1939, sygn. 2507/o, k. 19, 47;
H. Kepiñska-Bazylewicz (�Kora�), Dr Boles³aw Kwa-
piñski, �Przegl¹d Lekarski� nr 1 z 1970 r., s. 270-272;
J. Kryñski, Doktor z Sulejowa, �Tygodnik Piotrkow-
ski�, nr 15, 9 IV 1980 r., s. 2; S. Z., Towarzystwo Uni-
wersytetu Robotniczego TUR w Sulejowie, �G³os Try-
bunalski�, nr 130, 9 VI 1929 r., s. 4; G. Rudnicka,
B. Ciapa³a, Materia³y o dzia³alno�ci KPP, PPS-Lewi-
cy, PPR i lewicowych organizacji partyzanckich w Su-
lejowie, �Gazeta Ziemi Piotrkowskiej�, nr 18 (210),
3 V 1962 r., s. 2; Relacja Teresy Górnej zam. Sulejów
z 28 I 2002 r.; Relacja Zofii Sadowskiej zam. Sulejów
z 13 IX 2006 r,; Informacje uzyskane 11 XI 2006 r. od
Zuzanny Madecki (wnuczki B. Kwapiñskiego), zam.
Wiedeñ oraz Sabiny Nawary (wiê�nia O�wiêcimia),
zam. Warszawa.

Protest
W imieniu Zarz¹du Ko³a SLD Nr 1 w Sulejowie

pragnê napisaæ protest po przeczytaniu artyku³u z Su-
leja 41. �¯ywa lekcja historii� autorstwa Pani Sylwii
Klass ¿e to Pani Sabina Nawara i Ko³o Emerytów z Su-
lejowa dokonali czynu ¿eby na budynku U. Miasta by³a
dla uhonorowania tablica B. Kwapiñskiego, to jest nie-
prawd¹ bo to nasza organizacja SLD � Ko³o Nr 1 wy-
st¹pi³o z inicjatyw¹ do p. burmistrza w dniu 6 mar-
ca 2006r. na rêce p. burmistrza Stanis³awa Bary³y. (...)

Przewodnicz¹cy -Jan Miller
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po�wiêcenie sztandaru

Hala �Romanika�
Opracowywany jest projekt budowlano � wyko-

nawczy Regionalnego Centrum Kultury �Romanika�
w Sulejowie. Planowana inwestycja zlokalizowana
bêdzie na dzia³kach nale¿¹cych do Gminy Sulejów
po³o¿onych w Sulejowie przy ul. Szkolnej.

Projektowana jest sala widowiskowa na 300 osób,
kawiarnia, biblioteka z czytelni¹ i magazynem ksi¹-
¿ek, pomieszczenia socjalno � biurowe, sala historii
miasta i gminy Sulejów, sala konferencyjna z mo¿li-
wo�ci¹ wykorzystania na posiedzenia Rady Miejskiej.

Ponadto dla Miejskiego O�rodka Kultury bêd¹ za-
projektowane pomieszczenia dla kó³ka muzycznego,
teatralnego, tanecznego, si³ownia, sala fitness, kawia-
renka internetowa.

Dorota Komisarczyk

Wiadomo�ci z MOKu

Kolejny rekord WO�P w Sulejowie!
Do tegorocznej zbiórki pieniêdzy na Wielk¹ Orkiestrê

�wi¹tecznej Pomocy zg³osi³o siê do sulejowskiego MOKu
20 wolontariuszy z 4 placówek o�wiatowych. W mro�ny
niedzielny poranek kwestuj¹cy zebrali siê w budynku Miej-
skiej Biblioteki Publicznej na odprawie. Kilka minut po
8.00 wyruszyli w teren, by do godziny 13.00 zbieraæ pie-
ni¹dze dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Kwestu-
j¹cych spotkaæ mo¿na by³o przy
sklepie TESCO, przy MBP, przy
ko�ciele w Sulejowie, na Podklasz-
torzu, w Witowie i W³odzimierzowie. Mieszkañcy naszej
gminy okazali siê bardzo szczodrzy i ka¿dy z naszych wo-
lontariuszy uzbiera³ prawie pe³n¹ puszkê. Rekordzist¹ oka-
za³ siê Mateusz Gwarda ze SP Nr 2 w Sulejowie, który
uzbiera³ 617,61z³. W nagrodê otrzyma³ zaproszenie na
pizzê, któr¹ ufundowa³a PIZZERIA FIORE z Sulejowa.
Delegacja SP Nr 2 w sk³adzie: Mateusz Gwarda, Piotr
Stobiecki, Mateusz Nowak, Natalia Caliñska, Jarek Maj-
chrzak oraz nauczyciele Maria Staniewska, Wies³awa Wu-
darczyk uzbiera³a ³¹cznie 1.489,42z³.

Kolejna placówka- �wietlica Wsparcia Dziennego,
któr¹ reprezentowa³y: Klaudia W³uka, Agata Ka³uziñska,
Natalia Firkowska, Angelika Firkowska oraz opiekun Li-
dia Kowalska, uzbiera³a 1.382,37z³. Gimnazjum w Przy-
g³owie: Ewelina Krawczyk, Beata Bogobowicz, Sylwia
Kozub, Urszula Trêda, Katarzyna Wojtala opiekun Rena-
ta Rudzka kwota - 914 z³. SP w £êcznie w sk³adzie: Anna
Ko³ek- opiekun oraz wychowankowie Bart³omiej Kmita,
Paulina Ko³ek, Aleksandra Ko³ek, Sara Ko³ek, Adrian
K³ych uzbierali 1.038,27z³. Kwesta na WO�P w Sule-
jowie zasili³a konto Fundacji Jurka Owsiaka na ³¹czn¹
kwotê 4824,06z³ .

Mimo wiatru i mrozu zebrali�my o 800 z³ wiêcej
ni¿ w roku ubieg³ym�.

MOK oraz BMP dziêkuj¹ wszystkim darczyñcom za wspar-
cie oraz Burmistrzowi Sulejowa za udostêpnienie GCI, w któ-
rym kwestuj¹cy otrzymali s³odki poczêstunek i herbatê.

Ko³o plastyczne
Zajêcia odbywaj¹
siê we wtorki od
godz. 15.30. Orga-
nizujemy równie¿
zajêcia wokalne dla
dzieci w �rody od
godz. 15.30 oraz
zajêcia taneczne w czwartki od 16.30.
Doros³ych zapraszamy na zajêcia z aerobiku w ponie-
dzia³ki i czwartki od 19.00 oraz w �rody na jogê od
19.00, natomiast w poniedzia³ki od 17.00 odbywaj¹
siê próby chóru. CHÊTNYCH ZAPRASZAMY!

No i sta³o siê
Kiedy w grudniu og³osili�my nabór do Chóru Cy-

sterskiego przyszed³ do nas jeden chêtny do �piewania.
Mo¿na by rzec, ¿e pomys³ nie spodoba³ siê naszym mi-
³o�nikom �piewu, ale� Pan przyszed³ w imieniu ist-
niej¹cego ju¿ chóru, który dzia³a od 3 lat przy ko�ciele
parafialnym pw. �w. Floriana w Sulejowie. Id¹c dalej
tym �ladem skontaktowali�my siê z Panem organist¹

i jednocze�nie instrukto-
rem �piewu w chórze �
Paw³em Banasikiem i oto

12 stycznia 2010 roku spotkali�my siê z chórem w Miej-
skim O�rodku Kultury w Sulejowie. Ponad 20 osobo-
wy zespó³ zgodzi³ siê dzia³aæ pod nazw¹ CHÓR CY-
STERSKI CANTATE DEO. Próby odbywaæ siê bêd¹
w ka¿dy poniedzia³ek w naszym MOKu pod kierun-
kiem Mariusza J. Magiery oraz Paw³a Banasika.

Pierwsze sukcesy
Dzia³aj¹ce w sulejowskim MOKu od pa�dziernika

2009 roku ko³o wokalne, pod kierunkiem Mariusza J. Ma-
giery wziê³o udzia³ w IX Przegl¹dzie i kolêd i pastora³ek
w Szyd³owie. Wystartowali�my w trzech kategoriach: so-
li�ci klasy I-III, soli�ci � gimnazjum oraz zespo³y wokal-
ne klas IV-VI. W dwóch kategoriach zostali�my laure-
atami: Klaudia Leszto � solistka klas I-III � zajê³a III miej-
sce, natomiast zespó³ wokalny zaj¹³ miejsce II. To pierw-

szy przegl¹d, w
którym brali�my
udzia³ i cieszymy
siê, ¿e zdobyli-
�my tak zaszczyt-
ne miejsca.

Sylwia Klass
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Dodam tylko jeszcze, ¿e teraz dopiero widzê, spogl¹da-
j¹c kilka lat wstecz jak bardzo i ja by³em nara¿ony na ró¿ne-
go rodzaju choroby i wypadki spowodowane piciem. Dlate-
go z ca³ego serca ¿yczê tym, którzy jeszcze nie wiedz¹, czy
chc¹ przestaæ piæ, aby doczekali dnia, kiedy nast¹pi chwila
uwolnienia siê od przymusu picia i kiedy bêd¹ mogli cieszyæ

siê trze�wym ¿y-
ciem. Kiedy
bêd¹ mieli oka-
zjê opowiedzieæ
ku przestrodze,
swoim dzie-
ciom, wnucz-
kom a nawet
prawnuczkom
jakie to jest pie-
k³o z którego
w³a�nie wracaj¹.

P r z e p r a -
szam osoby, których byæ mo¿e uczucia urazi³em. Zbie¿-
no�æ sytuacji jest przypadkowa. Przepraszam równie¿ al-
koholików, którzy przestali piæ w konsekwencji czyjej� tra-
gedii, a o których nie wiedzia³em.

Marcin AA

Wyrok
Alkoholizm jest chorob¹ �mierteln¹. W akcie zgonu wpi-

suje siê inny powód �mierci ale jednak nie wiemy w ilu przy-
padkach serce zatrzyma³o siê na skutek rozstroju organizmu
spowodowanego alkoholem, rozpadem w¹troby, trzustki, wy-
naturzeniem uk³adu tra-
wiennego, zawa³em czy
wylewem. A ile razy kto�
traci ¿ycie zasypiaj¹c z od-
palonym papierosem, za-
marzaj¹c, ton¹c, wchodz¹c
na jezdniê bez uprzedniego
upewnienia siê czy jest bez-
pieczna, w koñcu samemu
prowadz¹c pojazd pod
wp³ywem alkoholu itd. itd.
Powodów jest wiele, znamy
je bo te tragedie rozegra³y siê
wokó³ nas i co gorsze nadal bêd¹ mia³y miejsce. Przera¿aj¹ce
jest równie¿ to, ¿e te przypadki nie s¹ przestrog¹ dla innych,
tych których alkohol jeszcze nie zabi³. Wed³ug nich tamci
mieli pecha, a zapytani czy siê nie boj¹ takiej �mierci odpo-
wiadaj¹, ¿e przecie¿ na co� trzeba umrzeæ. Niektórzy nie cze-
kaj¹. Odchodz¹ na tak zwane �w³asne ¿yczenie� pope³niaj¹c
samobójstwo wskutek jakiej� psychozy spowodowanej oczy-
wi�cie piciem alkoholu. To jest najgorsze, bo spo³eczeñstwo
doszukuje siê przyczyny takiego wystêpku wokó³ denata, a nie
w nim samym. Koledzy od kieliszka stwierdzaj¹ bardzo czê-
sto, ¿e zrobi³ to przez ¿onê, przecie¿ tyle razy mówi³, ¿e pije
przez ni¹, bo o niego nie dba³a. Sami przedstawiaj¹ tak¹ tra-
gediê w swoich rodzinach o ile jeszcze je maj¹, a tylko po to,
aby wymusiæ szacunek do w³asnej osoby. Uto¿samiaj¹ siê z
tym, który odszed³. Sami topi¹ swoja �rozpacz� w alkoholu,
bo jest to kolejny powód, aby piæ, nie s¹ przecie¿ mile widzia-
ni na tym �wiecie. Zobaczcie Pañstwo gdzie ta przestroga, o
której pisa³em na pocz¹tku. �mieræ kompana zostaje spo¿yt-
kowana dla w³asnych celów.

Mo¿e pocieszaj¹ce jest to, ¿e s¹ wyj¹tki w takich sy-
tuacjach. Sam znam osoby, któ-
re zakoñczy³y swoj¹ �przygodê�
z alkoholem na skutek zawa³u,
jakiego� wypadku a nawet wy-
lewu z pora¿eniem uk³adu ner-
wowego. Kiedy lekarz przedsta-
wia nie diagnozê ale �wyrok� �
ja zrobi³em swoje, a reszta za-
le¿y od pana albo pani.

Szkoda, ¿e musi byæ to w³a-
sna tragedia, dlaczego nie mo¿-
na wyci¹gn¹æ wniosków z czy-
jego� nieszczê�cia? Powoduj¹
to mechanizmy uzale¿nienia.

SPOTKANIA
 =Terapeuta w ka¿d¹ �rodê w godz. 16.15 � 19.45
=Prawnik w �rody co 2 tyg. w godz. 13.15 � 16.15
=Psycholog w �rody co 2 tyg. w godz. 13.15 � 16.15

=Terapeuta oraz grupa wsparcia dla osób uzale¿nionych
w ka¿dy pi¹tek w godz. 17.30 � 21.00

=Spotkania AA w ka¿dy wtorek w godz. 18.00 � 20.00
=Telefon informacyjny 44 6162659 we wtorki w godz.

17.00 � 20.00 oraz pi¹tki w godz. 17.00 � 19.00

Talenty literackie
W grudni 2009 r. odby³ siê X Powiatowy Konkurs Li-

teracki pod has³em: �Europa na weso³o � podró¿ z humo-
rem��. Jego organizatorzy to Miejska Biblioteka Publiczna
w Piotrkowie Tryb. i Starostwo Powiatu Piotrkowskiego.

Za³o¿eniem konkursu by³o pobudzanie aktywno�ci
twórczej, rozwijanie fantazji i wyobra�ni literackiej
w�ród dzieci i m³odzie¿y, zachowanie czysto�ci jêzyka
polskiego oraz promocja utalentowanych twórców.

Do konkursu przyst¹pi³o 44
uczniów gimnazjów i 5 uczniów
szkó³ �rednich z terenu powiatu
piotrkowskiego i miasta Piotrko-
wa. W kategorii gimnazjów do
konkursu przyst¹pi³y 4 uczenni-
ce z Gimnazjum w Sulejowie.

Wyró¿nienia otrzyma³y: Pa-
trycja Jêcek za pracê pt.: �Wehi-
ku³ czasu��, Sylwia Ciapa³a za
pracê pt.: �Muzyczna przygoda�.
Patrycja Bielecka i Magdalena Zawa-
da otrzyma³y nagrody pocieszenia.

Gabriela Wo�niakiewicz

Gin nnazjum
      w Sulejowie
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OSP POSP POSP POSP POSP Podklasztorzodklasztorzodklasztorzodklasztorzodklasztorzeeeee
Pocz¹tek roku to czas zebrañ sprawozdawczych, pod-

czas których analizuje siê dokonania z poprzedniego roku
i ustala plany na przysz³o�æ. Takie zebrania odby³y siê
równie¿ w oddzia³ach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w gminie Sulejów. Jest to organizacja, któr¹ ka¿dy zna
i jej znaczenie trudno przeceniæ. G³ównie zajmuje siê
ochron¹ i pomoc¹ zwi¹zan¹ z po¿arami, ale pojawiaj¹
siê te¿ przed nimi nowe zadania, które wymagaj¹ ci¹g³e-
go dostosowywania i zdobywania kwalifikacji.

Zebranie oddzia³u
OSP Sulejów Podklasz-
torze, który liczy 24
cz³onków odby³o siê 6
lutego. Z ostatniego roku
druhowie wymieniali nie
wielkie po¿ary -bo tych
na szczê�cie nie by³o, ale
takie dzia³ania jak:
uczestnictwo w zabez-
pieczeniu Festynu Ro-
dzinnego w Podklaszto-
rzu. Ponadto u�wietnili
obecno�ci¹ pocztu sztandarowego na czele z dh Józe-
fem Ryznarem obchody 70. rocznicy bombardowania
Sulejowa, oraz 11 listopada w rocznice odzyskania nie-
podleg³o�ci. W czerwcu odby³ siê na boisku
SP Nr 2 mecz pi³ki no¿nej pomiedzy przedstawiciela-
mi OSP Sulejów Podklasztorze i lokaln¹ spo³eczno�ci¹,
maj¹cy na celu integracje mieszkañców osiedla.

Wa¿nym dokonaniem ostatniego roku jest remont
�wietlicy stra¿ackiej, przy niewielkiej finasowej pomo-
cy Urzedu Miasta i Gminy i wsparciem lokalnej spo-
³eczno�ci Andrzeja Ferta, Zofii Janiec, Barbary Trochy,
Tomasza Kacprzyka, Krzysztofa Olczyka, Tadeusza Kac-
przaka. Wiêkszo�æ prac zosta³a wykonana spo³ecznie
przez druhów, którzy ³¹cznie wypracowali na rzecz jed-
nostki 840 godzin. Druh prezes Jan Bandos dziêkuj¹c za
zaanga¿owanie w wykonane prace mówi³, ¿e remont jesz-
cze nie jest skoñczony i prace bêd¹ kontynuowane.

Nastêpnie Komendant miejsko -gminny OSP Sta-
nis³aw Chmielewski przedstawi³ wymogi dotycz¹ce
badañ i szkoleñ stra¿aków.

W zesz³ym roku nasi druhowie odbywali nastêpu-
j¹ce szkolenia: ''Operator pilarki spalinowej'' Mariusz
Bryk i Grzegorz Wymyk, kurs ''m³odszego ratownika
wodnego'' Mateusz Ka³uziñski i Pawe³ Stefañczyk.
Szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Dolina
Pilicy wspó³finansowanego ze �rodków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Obecny na zebraniu burmistrz Stanis³aw Bary³a
chwali³ druhów za wykonany ogrom prac przy tak ma-

³ym wk³adzie finasowym. Mówi³ o najbli¿szych zada-
niach dla OSP - jest to zwi¹zane z obecn¹ ostr¹ i �nie¿n¹
zim¹. Zosta³ powo³any sztab antykryzysowy na wypa-
dek odwil¿y i istniej¹cego zagro¿enia powodziowego.

W nadchodz¹cym roku czekaj¹ te¿ zadania zwi¹-
zane z zabezpieczeniem i u�wietnieniem uroczysto-
�ci z okazji 600 - lecia bitwy pod Grunwaldem.

Zebranie by³o równie¿ okazj¹ do po�wiêcenia nowo
wyremontowanej �wietlicy i pomieszczeñ gospodar-
czych, czego dokona³ Honorowy cz³onek OSP Ojciec

Augustyn, a nastêpnie wrêczono legi-
tymacje nowemu stra¿akowi: Mate-
uszowi Ka³uziñskiemu, oraz odznacze-
nia Stra¿aka Wzorowego dla S³awomi-
ra Nowaka i Paw³a Stefañczyka.

Na zakoñczenie zebrania podano
pyszny ¿urek ugotowany w nowo wyre-
montowanej kuchni i wszyscy kontynu-
owali dyskusje o planach na przysz³o�æ
przy weso³o trzaskaj¹cym kominku (te¿

nowo wybudowanym).
Mariusz Bryk

Arty�ci �fire show�
Pamiêtacie pokazy tañ-

ca z ogniem Maksymiliana
Graczyka i Maæka Mañ-
kowskiego na Festynie Ro-
dzinnym �Podklasztorze
2009�? Ch³opcy doskona-
l¹ niemal¿e codziennie
nowe techniki i elementy
ruchowe fire show. Do³¹-
czy³ do nich pocz¹tkuj¹cy

Krystian Strojny. M³odzi arty�ci tej niecodziennej dyscy-
pliny sportowej w listopadzie 2009 roku pojechali do piotr-
kowskiego m³odzie¿owego klubu 66, aby daæ pokaz swo-
ich umiejêtno�ci. Przyjechali tam równie¿ profesjonali�ci
fire poi z Poznania i Piotrkowa Tryb. Nasi ch³opcy wystê-
powali z pokazami w³asnej aran¿acji do muzyki prezento-
wanej przez DJ�a. Arty�ci byli tak skoncentrowani na tym,
co pokazuj¹, ¿e zapomnieli wykonaæ zdjêæ z pokazu. Ale
nakrêcili filmy z, które mo¿na zobaczyæ na �¿ywo� w na-

szym lokalnym serwisie
www.sulejowmojemiasto.pl

Jednocze�nie zapra-
szamy Internautów, mi-
kro i makro przedsiê-
biorców do wspó³pracy
przy tworzeniu naszego
lokalnego serwisu

B. Strojna

FIRE            SHOFIRE            SHOFIRE            SHOFIRE            SHOFIRE            SHOWWWWW
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SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT
xDru¿yna SULEJ

xBRYD¯

10 stycznia 2010 roku w Wolborzu odby³ siê XII
Mecz Bryd¿a Sportowego pomiêdzy Wolborzem
i Sulejowem. Tym razem zwyciê¿yli sulejowianie
181:139 pkt. Zwyciêska dru¿yna z Sulejowa to:
T. Sarlej i Z. Sarlej, M. Sikorski i W. Kob¿yñski,
G. Macha³a i M. Miga³a, B. Czerwiñski i M. Laszczyk.

Zbigniew Sarlej

xPi³ka siatkowa
-12 grudnia 2009r. w Rozprzy
odby³y siê X Mistrzostwa Na-
uczycieli Powiatu Piotrkowskie-
go w Pi³kê Siatkow¹. Gminê
Sulejów reprezentowali: Joanna

£¹giewska, Karolina Sarleja, Marta Piasta, Andrzej So-
bierski, Rafa³ Nowosielski i Grzegorz Ruciñski. Nasza
dru¿yna wywalczy³a III miejsce. Mecze z udzia³em Su-
lejowa zakoñczy³y siê nastêpuj¹cymi wynikami: Wola
Krzysztoporska � Sulejów 2:1, Wolbórz � Sulejów 0:2,
Rozprza � Sulejów 2:0, Piotrków � Sulejów 1:2. Kla-
syfikacja koñcowa: 1. Rozprza, 2. Piotrków, 3. Sule-
jów, 4. Wolbórz, 5. Wola Krzysztoporska.

Marta Piasta

Zakoñczy³y siê rozgrywki I ligi
halowej. Dru¿yna Suleja po nie-

udanym pocz¹tku osi¹gnê³a swój cel zajmuj¹c miej-
sce w �rodkowej czê�ci tabeli promuj¹ce utrzyma-
nie siê w lidze. Jako jedyna dru¿yna z poza Piotr-
kowa Tryb. w przysz³ym sezonie zmagaæ siê bê-
dzie w I lidze amatorskiej pi³ki halowej.

 Zwyciêzc¹ ligi okaza³
siê zespó³ �BARWILU
OMEGI� w sk³ad którego
wchodz¹ czo³owi zawod-
nicy powiatu piotrkow-
skiego. Z lig¹ ¿egnaj¹ siê
zespo³y �STARÓWKI�
i �PLANU B�. Najlep-
szym strzelcem naszego
zespo³y okaza³ siê Jaro-
s³aw Rze¿nik zdobywaj¹c
w 18 meczach 11 bramek.

Nie spodziewali�my siê ¿e  sezon 2009/10 bêdzie
tak wyczerpuj¹cy a poziom ligi tak wysoki, ¿e do-
piero ostatnie mecze zapewni¹ nam miejsce premio-
wane, które pozwoli nam na pozostanie w pierw-
szej lidze. Dru¿yna Suleja to jedyny zespó³ w któ-
rym grali amatorzy nie graj¹cy obecnie - czynnie
w klubach pi³karskich.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim kibicom, któ-
rzy licznie dopingowali nas
podczas naszych spotkañ w hali
�RELAX� w Piotrkowie Tryb.
oraz sponsorom bez których
nasz udzia³ nie by³by mo¿liwy.

Jacek  Wach


