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Mili Moi,
Naród polski dzieñ 15 lipca roku
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ska polskie prowadzi³ król Jagie³³o.
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Wspomnienie

Wszystko przemija,
tak chce przeznaczenie,
�kurz� po pogrzebach ju¿ opada,
lecz pozostaje na zawsze wspomnienie�

W katastrofie pod Smoleñskiem zginê³o 96 po-
wszechnie znanych Polaków. Widzieli�my Ich w me-
diach, s³uchali�my z uwag¹ wypowiedzi, dyskuto-
wali�my nad Ich dzia³aniami�

My�l¹c o tej tragedii przychodz¹ mi na my�l
dwie wielkie postacie, które na swojej drodze ¿ycio-
wej spotka³y nasze miasteczko, a ja, w imieniu SU-
LEJA, mia³am zaszczyt przez chwilê z Nimi wspó³-
pracowaæ � s¹ to Ryszard Kaczorowski i Andrzej
Przewo�nik.

W 2004 roku Sulej nr21 pisa³: �Ojczyzna to
ziemia i groby, (�) Z inicjatywy dzia³aczy Towa-
rzystwa Przyjació³ Sulejowa, przy wydatnej pomo-
cy Urzêdu Miejskiego w Sulejowie, wsparciu przez
Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa i sto-
warzyszenie "Rodzina Katyñska", w dniu 2 maja
2004 roku uroczy�cie ods³oniêto g³az z tablic¹ pa-
mi¹tkow¹ na Placu Stra¿y. Wyryto na niej nazwi-
ska sulejowian, którzy z³o¿yli swe ¿ycie w imiê naj-
wy¿szej warto�ci jak¹ jest Ojczyzna.�

Sekretarzem generalnym Rady Ochrony Pamiê-
ci WiM by³ wówczas Andrzej Przewo�nik.

Kiedy zwrócili�my siê o wsparcie finansowe
naszego projektu postawienia w Sulejowie pomni-
ka katyñskiego, spotkali�my siê ze zrozumieniem
i Rada pokry³a koszty prac kamieniarskich.

Po katastrofie pod Smoleñskiem kamieñ �katyñ-
ski� sta³ siê miejscem, gdzie sulejowianie z³o¿yli kwia-
ty w ho³dzie tym, którzy zginêli. Warto wiêc wiedzieæ
i wspomnieæ czasem, ¿e ten pomnik jest bezpo�red-
nio zwi¹zany z dwoma ofiarami tej tragedii - Andrze-
jem Przewo�nikiem i prezydentem Ryszardem Kaczo-

Andrzej Jan Przewo�nik (ur. 13 maja 1963 w Pal-
mirach, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleñsku) � pol-
ski historyk, sekretarz generalny Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w latach 1992�2010.

Ryszard Kaczorowski (ur. 26 listopada 1919 w Bia-
³ymstoku, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleñsku) by³
ostatnim Prezydentem RP na Uchod�stwie. 22 grud-
nia 1990 z³o¿y³ urz¹d na rêce nowo zaprzysiê¿one-
go Prezydenta RP Lecha Wa³êsy.

rowskim. W imieniu Federacji Rodzin Katyñskich w Pol-
sce prezes piotrkowskiego Oddzia³u W³odzimierz Pawe³-
czyk udekorowa³ sulejowsk¹ tablicê Wstêg¹ z Kokard¹
Srebrnego Krzy¿a Virtuti Militari. Jest to najwy¿sze od-
znaczenie wojskowe, które po raz pierwszy zosta³o nada-
ne pomnikowi katyñskiemu w Londynie w 1976 r. decy-
zj¹ Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchod�stwie.

Prezydent Ryszard Kaczorowski przyjecha³ rów-
nie¿ przed paru laty do Sulejowa i by³ m. in. na mszy
w romañskiej �wi¹tyni na Podklasztorzu.

W 2005 roku Sulej nr24 tak pisa³ o tym wydarzeniu:
�WIZYTA PREZYDENTA. W marcu 2005., w czasie �nie¿-
nej nawa³nicy i prawie nieprzejezdnych dróg, odwiedzi³
Podklasztorze Prezydent Rzeczypospolitej na Uchod�-
stwie - Ryszard Kaczorowski wraz z ma³¿onk¹. Zosta³ tu
zaproszony, aby zostaæ Honorowym Obywatelem Opocz-
na. Ods³oni³ równie¿ dwie tablice pami¹tkowe zwi¹zane
z ruchem oporu w czasie II wojny �wiatowej w okolicy
Przysuchy i Opoczna.(�)�

Wszystko przemija, lecz przechodz¹c
obok kamienia katyñskiego na Placu Stra-
¿y, wspomnijmy równie¿ Ryszarda Ka-
czorowskiego i Andrzeja Przewo�nika.

Teresa Sarlej

rtablica katyñska udekorowana  Wstêg¹
z Kokard¹ Srebrnego Krzy¿a Virtuti Militari

Ryszard Kaczorowski z ma³¿onk¹
w Podklasztorzu
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

600 � LECIE
BITWY POD GRUNWALDEM

Ze wzglêdu na fakty historyczne g³ówne obcho-
dy w Sulejowie odbywaæ siê bêd¹ w dniach 23-25
czerwca 2010 roku. Zaplanowano szereg spektakli,
widowiska z udzia³em rycerzy, konkursy, wystawy,
�redniowieczne muzykowanie, biesiadê staropolsk¹.
Przygotowany zostanie komiks przedstawiaj¹cy prze-
marsz Jagie³³y przez Sulejów

Patronat honorowy nad obchodami objêli: Woje-
woda £ódzki Jolanta Che³miñska, Marsza³ek Woje-
wództwa £ódzkiego W³odzimierz Fisiak, Starosta
Powiatu Piotrkowskiego Stanis³aw Cuba³a, Dyrek-
tor Regionalnej Dyrekcja Lasów Pañstwowych w £o-
dzi Andrzej Gapiñski

Patronat medialny: Telewizja Polsk¹ S.A. Oddzia³
w £odzi, radio Strefa FM, �Polska Dziennik £ódz-
ki�, Radio £ód�

Na realizacjê zadañ zwi¹zanych z obchodami
600-lecia bitwy pod Grunwaldem uda³o siê pozyskaæ
�rodki zewnêtrzne z:

Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ra-
mach zadania: �Z Sulejowa na Grunwald � obchody
600-lecia bitwy pod Grunwaldem�, w ramach Progra-
mu Narodowego Centrum Kultury �Grunwald� � kwo-
ta 40 tys. z³ (wymagany wk³ad w³asny 25 tys. z³)

Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi na wsparcie
realizacji zadañ publicznych Województwa £ódzkie-
go z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego w 2010 r. dla organizacji pozarz¹dowych � re-
alizator zadania Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwo-
ju, Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CEN-
TRUM � kwota 30 tys. z³ (wk³ad w³asny 5,4 tys. z³)

Program obchodów
23 kwietnia � sesja popularnonaukowa  (relacja str. 4-6)
10 czerwca nast¹pi nadanie Szkole Podstawowej Nr
2 w Sulejowie im. Królowej Jadwigi oraz uroczyste
ods³oniêcie tablicy (organizator SP Nr 2).
12 czerwca - III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy S³u¿b
Wiêziennych �600 lat pó�niej� (organizator O�rodek
Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej w Sulejowie) �
patronat honorowy Burmistrza Sulejowa
20-27 czerwca �I Miêdzynarodowy Plener Malarski
Sulejów � Podklasztorze 600-lecie Bitwy pod Grun-
waldem�. pod honorowym patronatem Przewodni-
cz¹cego Sejmiku Województwa £ódzkiego Marka
Mazura. W plenerze wezm¹ udzia³ arty�ci � malarze

z Polski � z regionu ³ódzkiego, Czech i Litwy. Robo-
cza wystawa poplenerowa w obiektach Podklaszto-
rza w niedzielê 27.06.2010r..
23 czerwca - Uroczysta Msza �w. pod Arsena³em
oraz towarzysz¹ce jej chora³y gregoriañskie nawi¹-
zuj¹ce do tradycji cysterskich klasztoru w Sulejowie
(prowadzenie o. Augustyn, udzia³ rycerstwa z Piotr-
kowa Tryb. i Inow³odza).
24 czerwca Ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej po-
byt Króla Jagie³³y w Opactwie Cystersów
24 czerwca �Obecno�æ króla Jagie³³y w Sulejowie� -
widowisko teatralne w wykonaniu uczniów z Gimna-
zjum w Sulejowie i dru¿yny rycerskiej z Piotrkowa Tryb.
25 czerwca godz. 18.00 widowiskowy przemarsz ry-
cerstwa przez Pilicê, który odbêdzie siê zgodnie z kar-
t¹ historii. Pontonowy most zostanie przygotowany
przez wojsko.
25 czerwca godz. 20.00 �¯ywe szachy� � insceniza-
cja bitwy pod Grunwaldem w formie walki na polu
szachowym z zachowaniem wszelkich prawide³ gry
w szachy w wykonaniu bractwa rycerskiego i sule-
jowskich uczniów

�DOBRA WODA�
Trwa przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie.

Wykonana zosta³a ju¿ kanalizacja sanitarna. W celu od-
prowadzenia wód opadowo � deszczowych budowana
jest kanalizacja deszczowa, poprzez któr¹ odprowadza-
ne bêd¹ wody do istniej¹cych systemów kanalizacji
deszczowej w rejonie ulicy �w. Jana o przebiegu w pa-
sie drogowym ul. Targowej poprzez ul. Klasztorn¹ i �w.
Jana. Nastêpnie zostanie wykonana nawierzchnia bitu-
miczna. Przebudowa ulicy Dobra Woda pozwoli na roz-
wój budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie mia-
sta Sulejowa. Prace prowadzi Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb.

Zakoñczenie prac jest planowane w drugim pó³-
roczu bie¿¹ceo roku.
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W ramach obchodów 600-lecia bitwy pod
Grunwaldem 23 kwietnia w zabytko-
wych murach Hotelu na Podklaszto-

rzu , odby³a siê sesja popularnonaukowa.
Do udzia³u w niej zaproszono wyk³adowców

m.in. z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Uni-
wersytetu £ódzkiego, Instytutu Historii Uniwersy-
tetu £ódzkiego, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Z kronikarskiego obowi¹zku nale¿y wspomnieæ,
¿e poprzednia, pierwsza sesja odby³a siê w naszym
miasteczku 15 lipca 2005 roku z okazji obchodów
860�lecia sulejowskiego grodu.

Z sesji grunwaldzkiej zostanie wydana publika-
cja zawieraj¹ca referaty zaproszonych go�ci. Dziêki
uprzejmo�ci wyk³adowców prezentujemy dzi� stresz-
czenia niektórych wyst¹pieñ.

dr Olgierd £awrynowicz - �Przygotowanie po-
lityczne i logistyczne do Wielkiej Wojny�
.

O przygotowaniach do Wielkiej Wojny mo¿na mó-
wiæ od momentu zawarcia unii polsko-litewskiej w Kre-
wie w 1385 r. Ksi¹¿ê litewski Jagie³³o zobowi¹za³ siê
do przyjêcia chrztu i przy³¹czenia Litwy do Królestwa
Polskiego w zamian za tron polski i rêkê Jadwigi Ande-
gaweñskiej, królowej Polski. W ten sposób powsta³a
wielka si³a polityczna na arenie miêdzynarodowej, któ-
ra dla pañstwa zakonnego oznacza³a nie tylko gro�bê
zahamowania ekspansji terytorialnej, ale równie¿ sta-
wia³a pod znakiem zapytania sens jego istnienia. Chry-
stianizacjê Litwy utwierdzi³ papie¿ Urban VI w, nazy-
waj¹c Jagie³³ê królem �najbardziej chrze�cijañskim�, za�
jego nastêpca Bonifacy IX zabroni³ naje¿d¿aæ na Litwê.
Krzy¿acy ma³o skutecznie próbowali zdyskredytowaæ
Jagie³³ê i litewskiego ksiêcia Witolda, jako w³adców to-
leruj¹cych pogañstwo i herezje.

Sytuacja miêdzynarodowa pañstwa zakonnego po-
gorszy³a siê wraz z klêsk¹ sojusznika krzy¿aków, króla
wêgierskiego Zygmunta Luksemburskiego w bitwie
z Turkami pod Nikopolis w 1396 r. i zawarciem przez
niego pokoju na 16 lat z Polsk¹. W tym czasie dosz³o
do zawarcia unii pañstw skandynawskich w Kalmarze,
w wyniku której w basenie Morza Ba³tyckiego pojawi-
³a siê konkurencyjna potêga polityczna. Prze³om XIV
i XV w. to tak¿e pocz¹tek problemów wewnêtrznych
w pañstwie zakonnym. Miejscowe rycerstwo i miesz-
czañstwo coraz g³o�niej wyra¿a³o swe niezadowolenie
z opresji administracji zakonnej. Os³abia³ siê tak¿e au-
torytet krzy¿aków w wyniku rozlu�nienia stylu ¿ycia
braci zakonnych, przejmuj¹cych �wieckie maniery ry-
cerskie. Popularne stawa³y siê objawienia �w. Brygidy
Szwedzkiej, wieszcz¹cej ukaranie przez Boga krzy¿a-
ków za postêpowanie niegodne ich powo³aniu. W efek-

II SESJA POPULARNONAUKOWAII SESJA POPULARNONAUKOWAII SESJA POPULARNONAUKOWAII SESJA POPULARNONAUKOWAII SESJA POPULARNONAUKOWA

dr Jerzy Augustyniak i burmistrz Sulejowa
Stanis³aw  Bary³a otwieraj¹ sesjê q
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cie zmniejszy³a siê liczba zagranicznych rycerzy-go�ci,
chêtnych na wyprawy litewskie.

Pogarsza³y siê te¿ stosunki polsko-krzy¿ackie, do
czego przyczyni³a siê �mieræ królowej Jadwigi, ota-
czanej estym¹ przez krzy¿aków. Zagra¿aj¹cym Polsce
by³ zakup przez pañstwo zakonne Nowej Marchii,
przez któr¹ nadchodziæ mog³o wsparcie z krajów nie-
mieckich. Istotne okaza³o siê tak¿e doj�cie do w³adzy
w pañstwie zakonnym Ulryka von Jungingen, d¹¿¹ce-
go do rozbicia monarchii polsko-litewskiej. W�ród elit
polsko-litewskich dojrzewa³a my�l o definitywnym
rozstrzygniêciu sporów na drodze militarnej, co
w szczególno�ci dotyczy³o Litwy, d¹¿¹cej do odzyska-
nia ¯mudzi. Za³o¿enia zbli¿aj¹cej siê wojny opraco-
wano na zje�dzie Jagie³³y i Witolda w Nowogródku
w 1408. Rok pó�niej wybuch³o powstanie na ̄ mudzi,
jawnie poparte przez Witolda i zjazd panów polskich
w £êczycy, w wyniku czego wys³ano poselstwo do
Malborka, które zagrozi³o polsk¹ pomoc¹ Witoldowi,
w razie ataku krzy¿ackiego na Litwê. W reakcji wielki
mistrz wys³a³ do króla polskiego wypowiedzenie woj-
ny, po czym wojska krzy¿ackie zajê³y ziemiê dobrzyñ-
sk¹ i Kujawy oraz czê�æ Wielkopolski. W wyniku ro-
kowañ zawarto rozejm do lata roku 1410.

Nast¹pi³ okres bezpo�rednich przygotowañ do woj-
ny. W koñcu 1409 na tajnej naradzie w Brze�ciu nad
Bugiem Jagie³³o i Witold nakre�lili plan dzia³añ wojsk
polsko-litewskich. Równolegle krzy¿acy czynili stara-
nia by w przysz³¹ wojnê zaanga¿owaæ luksemburskich
w³adców Czech i Wêgier. Dziêki podarunkom uda³o
im siê uzyskaæ przychylny dla siebie wyrok króla Czech
na s¹dzie w Pradze. Nie zosta³ on uznamy przez W³a-
dys³awa Jagie³³ê, który móg³ liczyæ na przychylno�æ
m.in. papie¿a Aleksandra V. Wielk¹ zas³ugê w zabie-
gach na arenie miêdzynarodowej mieli polscy dyplo-
maci oraz dzia³alno�æ wywiadowcza na dworze wiel-
kich mistrzów. Król W³adys³aw zapewni³ sobie pokój
od wschodu, zawieraj¹c uk³ady z ksiêstwem moskiew-
skim i Wielk¹ Ord¹ tatarsk¹. Bezpieczeñstwo od strony
po³udniowej gwarantowaæ mia³y wcze�niejsze uk³ady
z Wêgrami oraz stosunki lenne z hospodarami wo³o-
skim i mo³dawskim. Z kolei Witold umówi³ siê z mi-
strzem krajowym Inflant, który mia³ opó�niæ swój udzia³
w wojnie po stronie krzy¿ackiej. Sojusznikami Polski
byli ksi¹¿êta mazowieccy, pañstwa zakonnego za� ksi¹-
¿êta szczeciñski i ole�nicki.

Przez ca³y ten czas trwa³ werbunek wojsk zaciê¿-
nych za granic¹. Ze s³u¿by w s¹siednich krajach wracali
polscy rycerze, np. Zawisza Czarny. Organizowano za-
kupy uzbrojenia. S³ynne s¹ wielkie ³owy podczas ob-
jazdów Jagie³³y, po których zasolone miêso w beczkach
wysy³ano do P³ocka. Dziêki tym wszystkim zabiegom
polsko-litewscy sojusznicy z optymizmem mogli oczeki-
waæ wyniku zbli¿aj¹cej siê Wielkiej Wojny.

prof. dr. hab. Marian G³osek
�Organizacja i uzbrojenie wojsk sojuszniczych
okresu bitwy pod Grunwaldem�

Przez ca³y okres pó�nego �redniowiecza, domi-
nuj¹c¹ rolê w wojsku polskim odgrywa³a jazda, z³o-
¿ona w ogromniej wiêkszo�ci z kszta³tuj¹cego siê
stanu szlacheckiego. Kwestie mobilizacyjne skody-
fikowane zosta³y przez statuty Kazimierza Wielkie-
go. W przypadku konfliktu zbrojnego, g³ówny trzon
wojska tworzy³ stan rycerski, zwo³ywany na zasa-
dzie pospolitego ruszenia, okre�lany terminem expe-
ditio generalis. Powo³ywani rycerze tworzyli konne
poczty � tzw. kopie, najmniejsze jednostki organi-
zacyjne jazdy, których podstawowa liczba to 3 zbroj-
nych, utworzona przez rycerza kopijnika i 2 strzel-
ców. Liczebno�æ pocztu by³a uzale¿niona od statusu
maj¹tkowego w³a�cicieli ziemskich i beneficjentów.
Organizowano równie¿ poczty z³o¿one tylko ze
strzelców. Polskie poczty rycerskie by³y grupowane
w wiêksze jednostki, jakimi by³y chor¹gwie, których
J.D³ugosz pod Grunwaldem wymienia 51 i by³o to
w sumie oko³o 20 000 zbrojnych. Chor¹gwi litew-
skich by³o 40 w tym 3 pu³ki smoleñskie, obliczane
na nieco ponad 10 000 zbrojnych.

Uzbrojenie wojsk polskich niewiele ró¿ni³o siê
od wojsk Zakonu Krzy¿ackiego. Innego typu pance-
rzy u¿ywa³y wojska litewsko-ruskie. Wojska litew-
sko-ruskie, a tak¿e mazowszanie, czêsto posiada³y
pancerze zwane lamelkowymi i ³uskowymi, za� woj-
ska polskie mia³y p³aty, czyli pancerze segmentowe
i pancerze zbrojnikowe. Rycerze polscy mieli tarcze
trójk¹tne i tarcze zbli¿one do prostok¹ta, z wyciê-
ciem w górnym naro¿niku dla u³o¿enia w tym miej-
scu kopii, za� w wojskach litewsko ruskich domino-
wa³a prostok¹tna pawê¿ka. G³owa chroniona by³a
ró¿nego typu he³mami takimi jak: sz³om, kapalin
i przy³bica z ruchoma czê�ci¹ twarzow¹. Kopia by³a
broni¹ uderzeniow¹ rycerza, a po jej z³amaniu, u¿y-
wa³ miecza. Miecze by³y najczê�ciej dwurêczne,
o d³ugo�ci od 110 do 130 cm, ze sztychem przysto-
sowanym ju¿ do przebijania. Przy prawym boku ry-
cerz posiada³ pugina³, które w zale¿no�ci od kszta³-
tu nazywane s¹ tarczowymi, basilardami, szwajcar-
skimi, nerkowymi oraz z rêkoje�ci¹ mieczow¹,
z g³owni¹ jednosieczn¹ lub dwusieczn¹.

Rycerzom � kopijnikom towarzyszyli strzelcy,
uzbrojeni w kusze, lub rzadziej ³uki. Pod Grunwal-
dem, obie strony walcz¹ce posiada³y broñ paln¹,
lecz u¿y³y jej tylko wojska zakonne i tylko artyle-
rii, po raz pierwszy w tej czê�ci Europy w otwar-
tym polu bitwy.
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prof. zw. dr hab. Jan Szymczak - �Dzia³ania wojenne
wojsk sojuszniczych w kampanii grunwaldzkiej 1410 r.�

Pe³na mobilizacja wojenna w Polsce rozpoczê³a
siê w czerwcu 1410 r. Jan D³ugosz zapisa³: �Król pol-
ski W³adys³aw bior¹c pod uwagê, ¿e nie zosta³a mu
¿adna nadzieja na zachowanie pokoju z Krzy¿akami,
rozes³a³ listy i wici i nakaza³ wszystkim panom ryce-
rzom i poddanym swojego Królestwa Polskiego i pod-
leg³ych mu ziem chwyciæ za broñ i ruszyæ do Prus
przeciw Krzy¿akom�.

W³adys³aw Jagie³³o rozpocz¹³ kampaniê wojenn¹
1410 r. od pielgrzymki 19 czerwca do klasztoru �w. Krzy-
¿a na £ysej Górze, sk¹d wyruszy³ przez Bodzentyn, Bli-
¿yn, ̄ arnów, Sulejów do Wolborza, gdzie stan¹³ 24 czerw-
ca. Tu wyznaczono bowiem punkt zborny dla rycerstwa
ma³opolskiego i z ziem ruskich Korony. Tego samego dnia
� wraz z zachodem s³oñca � up³yn¹³ termin rozejmu pol-
sko-krzy¿ackiego, który zosta³ przed³u¿ony do 4 lipca.

Dnia 26 czerwca w czwartek Jagie³³o opu�ci³ Wol-
bórz i ruszy³ do Lubochni, gdzie nocowa³, w pi¹tek 27
obozowa³ w Wysokienicach, w sobotê za� 28 czerwca
w Samicach. Tam podczas gwa³townej burzy piorun zabi³
kilka koni i jednego cz³owieka, a drugiego zostawi³ pó³
¿ywego. Misê w namiocie rycerza Dobies³awa z Ole-
�nicy pe³n¹ gotowanych ryb zniszczy³ doszczêtnie
w obecno�ci wielkiej liczby spo¿ywaj¹cych posi³ek przy
stole, nikomu jednak z biesiaduj¹cych nic z³ego nie zro-
bi³. Po tej niecodziennej przygodzie wojsko wyruszy³o
w niedzielê 29 czerwca do Koz³owa nad Bzur¹, gdzie
spotka³o siê z przyby³ymi tutaj oddzia³ami wielkopol-
skimi, sieradzkimi, ³êczyckimi i zapewne kujawskimi.
Zebrane oddzia³y w poniedzia³ek 30 czerwca przepra-
wi³y siê przez Wis³ê w Czerwiñsku po zbudowanym
przez mistrza Jaros³awa pod Kozienicami mo�cie pon-
tonowym, cudzie piêtnastowiecznej techniki wojskowej.
W ci¹gu trzech dni, do 2 lipca, ca³a armia koronna zna-
laz³a siê na prawym brzegu Wis³y, gdzie po³¹czy³a siê
z wojskami mazowieckimi i litewsko-ruskimi. Po uro-
czystej mszy �w. w klasztorze czerwiñskim biskup p³ocki
Jakub z Korzkwi wyg³osi³ kazanie dla ca³ego wojska na
temat wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej.

Dnia 3 lipca wojska sprzymierzonych � polsko-
litewsko-ruskie � ruszy³y na pó³noc, a pierwszy ich
postój wypad³ w ¯ukowie, a nastêpny na ³¹kach nie-
znanej wsi, sk¹d do granic pañstwa krzy¿ackiego zo-
sta³y jeszcze 4 dni drogi. Ale ju¿ wtedy wielu � nie
bacz¹c na karno�æ wojskow¹ i zakaz królewski � na
w³asn¹ rêkê wyprawi³o siê do ziem wrogów przyno-
sz¹c w nocy �znakomit¹ zdobycz i ³upy�. Po odrzu-
ceniu przez wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen
warunków pokoju wojska sprzymierzonych � po dwu-
dniowym postoju we wsi B¹dzyñ nad Wkr¹, w ocze-

kiwaniu na tabory i artyleriê � 9 lipca wkroczy³y do
Prus, w granice pañstwa Zakonu krzy¿ackiego.

Po przebyciu 2 mil (ok. 15 km) � jak pisze Jan D³u-
gosz � na polnej równinie dokonano przegl¹du ca³ej ar-
mii, na któr¹ sk³ada³y siê chor¹gwie, �tak w³asne: kró-
lewskie i wielkiego ksiêcia litewskiego Aleksandra, jak
i ksi¹¿¹t mazowieckich: Siemowita i Janusza, oraz pa-
nów polskich�. W bitwie grunwaldzkiej by³o ich 91. Wie-
czorem wojsko roz³o¿y³o siê obozem pod Lidzbarkiem
Welskim. Nastêpnego dnia armia polsko-litewska ma-
szerowa³a wzd³u¿ rzeki Wel, kieruj¹c siê ku przeprawie
przez Drwêcê ko³o zamku w Kurzêtniku.

Przeprawa przez Wis³ê pod Czerwiñskiem wskaza³a
krzy¿akom prawid³owy kierunek ataku wojsk sprzymie-
rzonych, czyli Prusy, a nie � jak siê domy�lano wcze-
�niej � Pomorze Gdañskie. W zwi¹zku z tym wielki mistrz
przyby³ pod Kurzêtnik z ca³¹ armi¹, zostawiaj¹c pod
�wieciem tylko oddzia³ os³onowy pod dowództwem tam-
tejszego komtura Henryka von Plauen. Zamek w Ku-
rzêtniku wyposa¿y³ w dzia³a i ¿ywno�æ, ufortyfikowa³
przeprawê obsadzaj¹c j¹ artyleri¹ i kusznikami.

W takiej sytuacji W³adys³aw Jagie³³o wraz z powo-
³an¹ wówczas o�mioosobow¹ rad¹ wojenn¹ zrezygnowa-
li z forsowania rzeki i postanowili obej�æ j¹ a¿ do �róde³,
aby stamt¹d ponownie skierowaæ siê na Malbork. Kolum-
nê poprowadzi³ marsza³ek Królestwa Zbigniew z Brzezia
na czele chor¹gwi goñczej, pod powierzonym mu na ten
czas osobistym proporcem królewskim z bia³ym or³em na
czerwonym polu. I tak by³o codziennie, a¿ do 15 lipca
1410 r., kiedy rankiem tego dnia wojska sprzymierzonych
napotka³y armiê krzy¿ack¹ i ustawi³y swoje szyki pomiê-
dzy Stêbarkiem i £odwigowem.

dr Tadeusz Grabarczyk
 �Bitwa na polach grunwaldzkich�

Starcie pod Grunwaldem nale¿y do najwiêkszych bi-
tew �redniowiecza. Nie jest dok³adnie znana liczebno�æ
wojsk walcz¹cych 15 lipca 1410 r. Najczê�ciej przyjmuje
siê, ¿e Jagie³³o dowodzi³ wojskiem licz¹cym ok. 30 tys. lu-
dzi. Si³y krzy¿ackie szacowane s¹ na ok. 15 tys. Jak widaæ
przewaga by³a po stronie polsko-litewskiej, co stawia³o je
w uprzywilejowanej pozycji. Dzi� gdy �wiêtujemy 600 rocz-
nicê tego wielkiego zwyciêstwa warto jednak zwróciæ uwa-
gê na te momenty grunwaldzkiej bitwy, które mog³y spra-
wiæ, i¿ jej rezultat by³by zupe³nie inny.

Front wojsk po zajêciu pozycji wyj�ciowych ci¹gn¹³ siê
na ok. 3 km. Na prawym skrzydle armii jagielloñskiej pozy-
cje zajê³y wojska litewskie, na ich styku z centrum stanê³y
chor¹gwie smoleñskie, �rodek wojsk Jagie³³y tworzy³o ry-
cerstwo ziemi krakowskiej, sandomierskiej, halickiej i wie-
luñskiej. Lew¹ flankê tworzyli Wielkopolanie. Bitwê roz-
pocz¹³ atak Litwinów, zaraz po nich, od�piewawszy Bogu-
rodzicê, natar³o lewe skrzyd³o. Ju¿ po ok. godzinie bitwy
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nast¹pi³ pierwszy z kryzysowych momentów. Wojska li-
tewskie nie wytrzyma³y naporu oddzia³ów krzy¿ackich i rzu-
ci³y siê do ucieczki. Spowodowa³o to trudn¹ sytuacjê na
prawym skrzydle armii Jagie³³y. Czê�æ wojsk krzy¿ackich
natar³a teraz na centrum stwarzaj¹c gro�bê dla walcz¹cych
tam jednostek polskich. Impet wojsk zakonnych przyjê³y
na siebie wojska smoleñskie. Rusini ponie�li wówczas
ogromne straty, ale sw¹ postaw¹ umo¿liwili Jagielle wpro-
wadzenie do boju �wie¿ych oddzia³ów, które odpar³y nie-
przyjacielski atak i pozwoli³y opanowaæ sytuacjê na pra-
wym skrzydle. Gdy wydawa³o siê, ¿e gro�ba pora¿ki zosta-
³a za¿egnana, mia³ miejsce kolejny kryzys. Wywo³a³ go
upadek chor¹gwi ziemi krakowskiej. Czerwony sztandar
z bia³ym or³em by³ g³ównym znakiem wojsk polskich. Jego
znikniêcie mog³o zostaæ odebrane, jak sygna³ do odwrotu,
a to w konsekwencji spowodowaæ ucieczkê z pola bitwy
polskich oddzia³ów. Krzy¿acy fakt znikniêcia wspomnia-
nej chor¹gwi potraktowali, jako oznakê zwyciêstwa. Ra-
do�æ ich by³a jednak przedwczesna. Chor¹giew krakowska
zosta³a pod�wigniêta, a kryzys ponownie za¿egnany.

Wojska polskie zaczê³y osi¹gaæ coraz wyra�niejsz¹
przewagê. Ulrich von Jungingen zdecydowa³ wówczas
przeprowadziæ ostateczny atak na prawe skrzyd³o wojsk
polskich. Od nacieraj¹cych chor¹gwi zakonnych od³¹-
czy³ siê jeden rycerz Dypold von Köckeritz, który do-
strzeg³ stoj¹cy opodal poczet i postanowi³ zaatakowaæ
jednego ze znajduj¹cych siê tam rycerzy. Zapewne nie
�wiadom na kogo naciera ruszy³ wprost na króla W³ady-
s³awa. Jagie³³o podj¹³ wyzwanie i ruszy³ w stronê na-
pastnika mierz¹c w niego kopi¹. Dosz³o do starcia ni-
czym w turniejowych szrankach. Król wyszed³ z niego
zwyciêsko i wysadzi³ Dypolda z siod³a, a bêd¹cy u boku
króla Zbigniew Ole�nicki, pó�niejszy biskup krakowski,
dobi³ krzy¿aka. Tym czasem odwód von Jungingena star³
siê z chor¹gwiami polskimi. Ju¿ w pierwszym starciu
zgin¹³ wielki mistrz Zakonu oraz wielu innych dostojni-
ków krzy¿ackich. Atak zosta³ odparty i wojska Jagie³³y
zaczê³y spychaæ nieprzyjaciela. Wprowadzenie do boju
�wie¿ych odwodów przes¹dzi³o losy bitwy. W tym cza-

sie na pole bitwy wróci³a czê�æ wojsk litewskich ataku-
j¹c ty³y krzy¿ackie i przypieczêtowuj¹c losy bitwy. Ostat-
ni¹ faz¹ zmagañ na grunwaldzkich polach by³ atak na
obóz krzy¿acki. Mimo desperackiej obrony zosta³ szyb-
ko zdobyty a tym samym bitwa dobieg³a koñca. Rozpo-
cz¹³ siê po�cig za uciekinierami, w którym udzia³ bra³
te¿ sam Jagie³³o.

Straty krzy¿aków w zabitych, rannych i wziêtych
do niewoli siêga³y 10-12 tys. ludzi. Po stronie pol-
skiej oceniano jako �znikome�, zwracaj¹c uwagê, ¿e
�nie zgin¹³ nikt znaczniejszy�.

Bitwa przesz³a do historii, jako wielkie zwyciê-
stwo wojsk polsko-litewskich. Warto jednak pamiê-
taæ, ¿e sukces ten, mimo przewagi liczebnej, nie przy-
szed³ naszym przodkom ³atwo.

dr Piotr Strzy¿
�Badania archeologiczne D¹brówna�

Historia D¹brówna (niem. Gilgenburg) nieroze-
rwalnie zwi¹za³a siê z bitw¹ Grunwaldzk¹. Wojska
polsko-litewskie dotar³y do przeszkody jaka stano-
wi³o to miasto ulokowane na w¹skim przesmyku je-
zior D¹browa Wielka i D¹browa Ma³a. Przez ów prze-
smyk i przez z samo miasto wiod³a wa¿na strategicz-
nie droga, któr¹  zapewne zamierza³y poruszaæ siê
si³y sprzymierzonych w drodze na Dzia³dowo. Je�li
jednak opanowanie D¹brówna by³o zamierzone przez
dowództwo polskie, to z pewno�ci¹ po¿ar zabudo-
wañ zburzy³ ta koncepcjê i spowodowa³ marsz na
wschód, pod Grunwald.

Badania archeologiczne prowadzi³ Instytut Archeolo-
gii i Etnologii PAN, Oddzia³ w £odzi pod kierunkiem
Prof. dr hab. Tadeusza Poklewskiego-Kozie³³, w latach
1980 i 1988-1995). W ich toku ods³oniêto w czterech
punktach miasta pozosta³o�ci ca³kowitego zniszczenia
przez po¿ar w pó�nym �redniowieczu, z dnia 13 lipca
1410 roku. Szczegó³owo zbadano pó³nocno-wschodni
kwarta³ miejski, uwa¿any tradycyjnie za miejsce zamko-

we oraz zadokumentowa-
no przebieg murów obron-
nych, jak równie¿ przeba-
dano zabudowê we-
wnêtrzn¹ w postaci muro-
wanych i szachulcowych

t W przerwie
mo¿na by³o obejrzeæ
obrazy redaktor
naczelnej SULEJA
Teresy Sarlej -
�Pere³ki Powiatu
Piotrkowskiego.�
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Jadwiga by³a trzeci¹, najm³odsz¹ córk¹
króla Wêgier i Polski, Ludwika Andega
weñskiego i El¿biety Ksiê¿niczki bo-

�niackiej. Urodzi³a siê na pocz¹tku 1374 roku, naj-
prawdopodobniej 18 lutego. Ród ojca Jadwigi pano-
wa³ na Wêgrzech od XIV w., by³ politycznie powi¹-
zany z papiestwem, którego poparciu zawdziêczali
francuscy ksi¹¿êta Anjou objêcie królestwa w Ne-
apolu, a nastêpnie tronu wêgierskiego przez Karola
Roberta, który w 1320 roku o¿eni³ siê z El¿biet¹
£okietkówn¹, synem ich by³ Ludwik.

Jadwiga przyby³a do Polski w roku 1384, liczy³a wte-
dy dziesiêæ lat ¿ycia. W Krakowie zosta³a powitana entu-
zjastycznie. Polacy od dawna upominali siê o jej przyjazd.
Wed³ug Jana D³ugosza panowie polscy, duchowni i �wiec-
cy, uwa¿ali za rzecz chwalebn¹ zostaæ poddanymi tak nie-
zwyk³ej i pe³nej cnót panienki. Zdaniem D³ugosza pe³na
dostojeñstwa, posiadaj¹ca wielk¹ urodê, wychowana w wy-
soce kulturalnej atmosferze dworu Andegawenów wêgier-
skich, znaj¹ca kilka jêzyków, mimo m³odego wieku wzbu-
dza³a szacunek i uwielbienie.16 pa�dziernika tego roku zo-
sta³a koronowana na króla Polski. Panowie polscy, którzy
w miêdzyczasie otrzymali od matki zgodê na dobranie mê¿a
dla córki, posiadali ju¿ w³asne plany polityczne, w których

Jadwiga by³a g³ówn¹ postaci¹ i od niej dos³ownie wszystko
zale¿a³o. Polska racja polityczna prowadzi³a do zwi¹zku
z Litw¹ przez ma³¿eñstwo Jadwigi. Przez ca³y rok 1384
trwa³y ju¿ pertraktacje z wielkim ksiêciem Litwy Jagie³³o.
18 stycznia 1385 r. ksi¹¿ê litewski Skirgie³³o wraz z delega-
cj¹ ksi¹¿¹t litewskich prosi³ na zamku krakowskim o rêkê
Jadwigi, w zamian ofiaruj¹c miêdzy innymi przyrzeczenie
chrztu Jagie³³y z braæmi i ca³ym krajem, przy³¹czenie Li-
twy i jej ziem ruskich do Królestwa Polskiego. Jedenasto-
letnia królowa mia³a, wed³ug D³ugosza, us³yszeæ od Skir-
gie³³y, ¿e od dawna namawiano Jagie³³ê do porzucenia wia-
ry przodków dla religii chrze�cijañskiej, ale on nie da³ siê
nak³oniæ ani namow¹, ani ustawiczn¹ oto wojn¹ z Krzy¿a-
kami, dla niej wiêc Bóg przeznaczy³ tê chwa³ê, która trwaæ
bêdzie na wieki. Te racje by³y jeszcze trudne do zrozumie-
nia dla tak m³odej dziewczyny.

Pos³owie litewscy udali siê nastêpnie w tej spra-
wie do matki na Wêgry. W lipcu 1385 roku zjazd zie-
mian w Krakowie powo³a³ na tron Polski Jagie³³ê. Chc¹c
ratowaæ swoje prawa, przyby³ do Krakowa ksi¹¿ê au-
striacki Wilhelm narzeczony Jadwigi. W sierpniu koñ-
czy³y siê pertraktacje w sprawie umowy z Jagie³³¹, który
potwierdzi³ j¹ uk³adem w Krewie. Wilhelm z Krakowa
odjecha³ dziêki akcji panów polskich. Na prze³omie
1385 i 1386 roku królowa prze¿ywa³a trudne chwile,

domów. Obok ustaleñ architektonicznych badania dostar-
czy³y równie¿ bogatego zbioru zabytków materialnych.
S¹ to zarówno przedmioty zwi¹zane z uzbrojeniem wal-
cz¹cych stron (groty be³tów, bron bia³a oraz oporz¹dzenie
je�dzieckie) jak i elementy wyposa¿enia ówczesnych do-
mostw czy przedmioty codziennego u¿ytku (naczynia gli-
niane, sprzêt rybacki itp.). Zabytki te mo¿na ogl¹daæ do
koñca czerwca w salach Muzeum w Sulejowie.

dr Anna Kowalska-Pietrzak
�Wizyty W³adys³awa Jagie³³y w Sulejowie�

Najprawdopodobniej, Jagie³³o ogl¹da³ Sulejów po
raz pierwszy 23-24 VI 1410 r. To pierwsza jego �ród³o-
wo potwierdzona wizyta. [...] Nie jest wykluczone, i¿
na przyjazd króla odnowiono czê�æ zabudowañ sule-
jowskich, czego król niekiedy ¿yczy³ sobie poprzedza-
j¹c swój pobyt specjalnym listem w tej sprawie.

[...] jak wygl¹da³ sulejowski wieczór i poranek kró-
lewski? Spójrzmy na tê wizytê jeszcze od innej strony,
z punktu widzenia sulejowian ¿yj¹cych w pocz¹tkach
XV w. Gdy zapewne zbiegli siê oni, aby ogl¹daæ jad¹-
cego w³adcê, kto stan¹³ bli¿ej móg³ ujrzeæ wyd³u¿on¹

twarz króla, raczej szczup³¹, o wysokim, ³ysym prze-
oranym zmarszczkami czole, pêki w³osów ko³o skro-
ni, uszy du¿e, miêsiste i p³askie, nos wyd³u¿ony, z gar-
bem, wystaj¹ce ko�ci policzkowe, ostry podbródek,
d³ug¹ szyjê. Wed³ug Jana D³ugosza widaæ by³o prosto-
tê po³¹czon¹ z dum¹ i wynios³o�ci¹, a przystêpno�æ
z ksi¹¿êc¹ godno�ci¹. Niewykluczone, i¿ widok króla
móg³ wielu spo�ród sulejowian, zawie�æ. Otó¿ Jagie³³o
przemieszczaj¹c siê po kraju przywdziewa³ strój skrom-
ny i wygodny, ale zawsze, na co zwracano uwagê,
schludny, czysty i zadbany. Wozi³ te¿ ze sob¹, czego
ju¿ przeciêtny jego poddany zobaczyæ nie móg³, przed-
mioty codziennego u¿ytku, okre�lane jako ³adne, gu-
stowne, wykonane czasem nawet z ko�ci s³oniowej,
przewo¿one w futera³ach ze skóry.

Zapewne wiêc, i tym razem, Jagie³³o wjecha³ do
Sulejowa w swym niewyszukanym stroju. Król pod-
ró¿owa³ konno, otoczony jezdnymi, a wraz z nim
cz¹stka personelu kancelaryjnego oraz pokojowcy.
Przybywaj¹c 23 czerwca do Sulejowa, król prawdo-
podobnie zjad³ tu popo³udniowy, czy te¿ wieczorny
posi³ek nazywany po ³acinie cena [...].

nasze sylwetki...                                 Najja�niejsza Pani

Jadwiga Królowa Polski
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musia³a podj¹æ decyzjê i wyraziæ zgodê na ma³¿eñ-
stwo z Jagie³³¹ wbrew w³asnym uczuciom. 11 stycz-
nia 1386 roku pos³owie polscy na zje�dzie w Wo³ko-
wysku stwierdzili wybór Jagie³³y na króla polskiego
i oddali mu królow¹ na ¿onê.

Jagie³³o wjecha³ na zamek krakowski 12 lutego i za-
raz zosta³ ochrzczony przez arcybiskupa Bodzantê. Po
d³ugich walkach wewnêtrznych Jadwiga zrezygnowa³a
ze swojego osobistego szczê�cia i w katedrze wawelskiej
publicznie uzna³a ma³¿eñstwo z lat dziecinnych za nie-
wa¿ne. Po tym akcie, dnia 18 lutego po�lubi³a Jagie³³ê.
Jadwiga podjê³a decyzjê po d³ugich rozmy�laniach, w wal-
kach wewnêtrznych i rozmowach z najbli¿szym otocze-
niem, w którym najwa¿niejsz¹ rolê pe³ni³ biskup krakow-
ski Jan � Radlica, kanclerz pañstwa, zaufany lekarz na-
dworny jej ojca, uczony doktor medycyny uniwersytetu
w Pary¿u. Jadwiga wykazywa³a dyspozycje psychiczne
do podejmowania powa¿nych decyzji i zadañ, nie nale-
¿a³a do osobowo�ci s³abych, wahaj¹cych siê, przedsta-
wia³a raczej charakter uzdolniony do dzia³ania. Nosi³a
w swojej krwi spu�ciznê utalentowanych ambitnych
przedsiêbiorczych Andegawenów wraz z dziedzictwem
energii otrzymanym po polskim pradziadku Pia�cie £o-
kietku. Dla takiej osobowo�ci rzecz¹ najwa¿niejsz¹ by³
wybór idea³u, któremu by mog³a oddaæ swoje talenty i ¿y-
ciow¹ aktywno�æ. W krakowskim �rodowisku teologicz-
nym, zaistnia³ wiêc postulat formacji duchowej m³odej
królowej, przed któr¹ stanê³a wielka misja dziejowa, wy-
magaj¹ca od niej heroizmu i wyrzeczeñ, bo dla niej po-
¿ycie z obcym kulturalnie cz³owiekiem nie by³o ³atwe.
Chodzi³o przecie¿ o to, aby przez odpowiedni¹ formacjê
duchow¹ wykorzystaæ bogate dyspozycje psychiczne i
talenty Jadwigi dla jej osobistego u�wiêcenia, dla po¿yt-
ku narodu, kultury i ko�cio³a. Kalendarz trzynastu lat dzia-
³ania i kontemplacji Jadwigi przedstawia siê bogato. Z dy-
plomów wy³ania siê Jadwiga jako majestatyczna królo-
wa, która pertraktuje, jedna sk³óconych ksi¹¿¹t litewskich,
wysy³a korespondencjê dyplomatyczn¹, przyjmuje po-
s³ów, rozmawia z Krzy¿akami, którym zapowiada: �Do-
k¹d ja ¿yjê, potrwa pokój, ale kiedy ja umrê, macie pew-
n¹ wojnê z Polsk¹�. Ze �róde³ znamy tak¿e Jadwigê jako
wielk¹ damê, która urz¹dza przyjêcia, poluje. Ta sama
Jadwiga czynnie wspomaga dominikanów, cystersów,
opiekuje siê szpitalami, sprowadza benedyktynów s³o-
wiañskich na Kleparz, funduje kolegium psa³terzystów
w katedrze, o³tarze, zak³ada skryptorium i bibliotekê.

Od Jadwigi otrzymali Paulini na Jasnej Górze obraz
Madonny, który jej babka (El¿bieta £okietkówna) przy-
wioz³a z Italii i przekaza³a synowej (El¿biecie Bo�ni¹cz-
ce), wnuczka Jadwiga otrzyma³a go, kiedy udawa³a siê
do Polski. Tradycja przekaza³a postaæ Jadwigi wra¿liwej
na ludzk¹ nêdzê i ³zy. By³a to Jadwiga murarza krakow-
skiego, któremu odda³a spinkê od trzewika, albo Jadwi-
ga skrzywdzonych ch³opów, kiedy mia³a wypowiedzieæ

te piêkne s³owa � A któ¿ im te ³zy powróci?�. Tradycja
zachowa³a wiadomo�ci o godzinach kontemplacji u stóp
czarnego krucyfiksu, albo u stóp swoich kaznodziejów,
których pilnie s³ucha³a, jak donosi Andrzej z Kokorzyna.
By³a tak¿e Jadwiga magistrów i uniwersytetu. Idea uni-
wersytetu od¿y³a w roku 1390. Za staraniem Jadwigi pa-
pie¿ erygowa³ wydzia³ teologiczny w dniu 11 stycznia 1397
r. Królowa my�la³a nadal o odnowieniu ca³ej uczelni.
W czerwcu 1399 r. na wie�æ, ¿e królowa powi³a córeczkê,
w mie�cie zapanowa³a rado�æ i o¿ywienie. Przedwcze�nie.
Wkrótce przysz³a silna gor¹czka po³ogowa. W upalnych
dniach lipca mieszkañcy Krakowa w nabo¿eñstwach, pro-
cesjach, b³agali Boga o zdrowie dla pozostaj¹cej w agonii
królowej. Pani z Wawelu kona³a. Kraków zamar³ na mo-
dlitwach i oczekiwaniu. 17 lipca duchowny katedry zapi-
sa³ w kalendarzu kapitu³y krakowskiej, �W dniu dzisiej-
szym zmar³a w po³udnie Najja�niejsza Pani Jadwiga kró-
lowa Polski i dziedziczka Wêgier, niestrudzona szerzyciel-
ka chwa³y Bo¿ej, obroñczyni ko�cio³a, s³uga sprawiedli-
wo�ci, wzór wszelkich cnót, pokorna i ³askawa matka sie-
rot, której podobnego cz³owieka z królewskiego rodu nie
widziano na ca³ym obszarze �wiata�.

W dniu sk³adania do grobu cia³a zmar³ej królowej
w katedrze wawelskiej 19 lipca, mistrz Stanis³aw wobec
króla wyg³osi³ kazanie, w którym wypowiedzia³ ogromny
ból po zmar³ej, wskazuj¹cy na jej zas³ugi, dzia³alno�æ, syl-
wetkê duchow¹, a w koñcowych zdaniach odpowiedzia³
na trapi¹ce pytanie, dlaczego odesz³a: �albo mo¿e my�my
niegodni byli taki skarb posiadaæ�. Umieraj¹c królowa
poleci³a Królowi odnowiæ Uniwersytet, a Uczelnia ka¿-
dego roku organizowa³a uroczyste nabo¿eñstwa ¿a³obne
w dniu jej �mierci. W czasie jednego z nich (ok. r. 1426)
profesor Franciszek z Brzegu wyg³osi³ kazanie, które tak
zakoñczy³: �Ty najja�niejsza Pani, jeste� chwa³¹ Krako-
wa, chlub¹ Polski, dum¹ twego ludu, poniewa¿ okaza³o
siê dzieln¹, a serce Twoje pe³ne by³o mêstwa dlatego, ¿e
umi³owa³a� szlachetno�æ, przeto umocni Ciê rêka Pana i bê-
dziesz b³ogos³awion¹ na wieki�. Przy �mierci, klejnoty
i sprzêty kosztowne, czê�ci¹ na dobre uczynki, najwiêcej
za� Akademii Krakowskiej, osobliwie na szko³ê lekarsk¹,
testamentem zapisa³a. Aby s³u¿yæ Polsce, która j¹ powo-
³a³a na tron królewski, i Litwie, która ku niej wyci¹ga³a
rêce, po�wiêci³a swoje osobiste plany ma³¿eñskie. Aby s³u-
¿yæ kulturze i nauce swego narodu, po�wiêca³a klejnoty
i wiele starañ. Aby s³u¿yæ pokojowi miêdzy Jagie³³¹ i Wi-
toldem, miêdzy Polsk¹ i Krzy¿akami po�wiêca³a niestru-
dzone wysi³ki. Da³a Jadwiga pocz¹tek nowej dynastii, Ja-
gielloñskiej, która przejê³a dziedzictwo w³adzy w naszej
Ojczy�nie po rodzie Piastów. Da³a te¿ po-
cz¹tek nowemu okresowi dziejów, w któ-
rym Polska dosz³a do szczytu swego zna-
czenia i potêgi w Europie.

Zofia
Gwarda
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Konkurs Fotograficzny
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie

Tryb. zaprasza do udzia³u w szóstej ju¿ edycji kon-
kursu fotograficznego �ZIEMIA PIOTRKOWSKA
� MOJA MA£A OJCZYZNA W OBIEKTYWIE�.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj¹cych,
bez ograniczeñ wiekowych, którzy mog¹ przekazaæ
w³asne, osobiste spojrzenie na Ziemiê Piotrkowsk¹.
Celem konkursu jest pokazanie najciekawszych za-
k¹tków powiatu oraz odkrywanie nowych miejsc,
a tak¿e nowe spojrzenie na to, co z pozoru wydaje
siê codzienne i opatrzone. Do konkursu mo¿na zg³a-
szaæ fotografie w 2 kategoriach tematycznych:

1. uroki naszych rzek
2. dwa kroki od domu
Termin nadsy³ania zg³oszeñ mija 30 wrze�nia 2010 r.
Regulamin konkursu oraz karta zg³oszenia do po-

brania na naszsej stronie internetowej.

Poprawiaj¹ warunki dla pacjentów
Z piwnicznych pomieszczeñ budynku szpitala do

odnowionych, czystych i przestronnych sal po by³ej
pralni przenios³a siê Poradnia Chirurgiczna Powiato-
wego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.
Adaptowanie pomieszczeñ rozpoczê³o siê pod koniec
ubieg³ego roku i ju¿ w lutym pacjenci poradni w znacz-
nym stopniu odczuli poprawê warunków przyjmowa-
nia i obs³ugi chorych. Now¹ siedzibê poradni obejrza³
tak¿e starosta piotrkowski Stanis³aw Cuba³a.

Przy poradni chirurgicznej bêd¹ prowadzone ba-
dania USG i RTG, a nie jak dotychczas w budynku
szpitala. Zakoñczy³ siê tak¿e remont w Przychodni
przy ulicy Armii Krajowej w Piotrkowie. Prace wy-
konano w Poradni dla Doros³ych oraz w gabinecie
zabiegowym i stomatologicznym. O nowe wêz³y sa-
nitarne i wyk³adziny wzbogaci³a siê natomiast Przy-
chodnia przy ulicy Broniewskiego w Piotrkowie.

Przegl¹d Sto³ów i Palm Wielkanocnych
Sto³y a¿ siê ugina³y od przepysznych, tradycyj-

nych wielkanocnych potraw przygotowanych na Po-
wiatowy Przegl¹d Sto³ów i Palm Wielkanocnych.
W Palmow¹ Niedzielê w Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Sulejowie Starostwo zaprosi³o repre-
zentacje gmin oraz szkó³ prowadzonych przez po-
wiat do udzia³u w szóstej edycji imprezy.

Licznie zgromadzona publiczno�æ w sali gim-
nastycznej sulejowskiej szko³y podziwia³a te¿ wy-
stêp Ko³a Gospodyñ Wiejskich z miejscowo�ci £azy

D¹browa oraz ko³a wokalnego z MOK w Sulejowie
pod kierunkiem Mariusza Magiery.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ uczestnikom prze-
gl¹du za zaanga¿owanie w krzewienie tradycji ludowych
a jednocze�nie zapraszaj¹ na kolejny przegl¹d ju¿ za rok.

Zapraszamy na Powiatowy Przegl¹d
Ju¿ 5 czerwca 2010 r. w Gminnym O�rodku Kul-

tury w Woli Krzysztoporskiej odbêdzie siê Powiato-
wy Przegl¹d Dzieciêcych i M³odzie¿owych Zespo-
³ów Wokalno-Tanecznych, Tanecznych, Wokalnych,
Wokalno-Instrumentalnych.

Co roku w imprezie bierze udzia³ ponad 400 m³o-
dych artystów, tak¿e reprezentantów gminy Sulejów.

Kolejny projekt zakoñczony
Wrêczeniem certyfikatów zakoñczy³ siê bezp³atny kurs

prawa jazdy kat. C z doradztwem zawodowym dla dzie-
siêciu osób - mieszkañców Powiatu. Projekt �Eurokierowca
w Powiecie Piotrkowskim� zrealizowano w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego. Uczestnikom kursu
certyfikaty wrêczyli: Andrzej Jaros przewodnicz¹cy Rady
Powiatu oraz Piotr Wojtysiak sekretarz powiatu.

Celem projektu by³o wsparcie inicjatyw lokal-
nych w kierunku podniesienia zdolno�ci do zatrud-
nienia oraz mobilno�ci przestrzennej i zawodowej
mieszkañców Powiatu Piotrkowskiego.

Absolutorium dla Zarz¹du Powiatu
Jednog³o�nie Rada Powiatu Piotrkowskie-

go zdecydowa³a udzieliæ absolutorium Zarz¹-
dowi Powiatu Piotrkowskiego. Bez g³osów
przeciwnych radni przyjêli wcze�niej sprawoz-
danie skarbnika powiatu Janusza Miszteli z wy-
konania bud¿etu za 2009 rok. Dochody powia-
tu w porównaniu z planem wzros³y z 46 do 49
mln z³otych.
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Wypowied� dla Radia Strefa FM:- Wykonanie bu-
d¿etu by³o bardzo dobre, nie budzi³o ¿adnych zastrze-
¿eñ. Wykonali�my wiele inwestycji, uda³o siê pozyskaæ
ponad 3 mln �rodków zewnêtrznych. Nie by³o ¿adnych
s³ów krytyki podczas dyskusji. Powiem szczerze: jesz-
cze tak nie by³o w historii powiatu piotrkowskiego -
wyja�ni³ Andrzej Jaros przewodnicz¹cy Rady Powiatu.

Starosta piotrkowski by³ spokojny o absolutorium,
podkre�laj¹c, ¿e miniony rok nale¿y zaliczyæ do udanych.
- Dobra wspó³praca w Zarz¹dzie i Radzie spowodowa-
³a, ¿e mo¿na by³o spokojnie pracowaæ i realizowaæ in-
westycje - podkre�la starosta Stanis³aw Cuba³a.

Sprawd� czy mo¿esz odebraæ dokument
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. urucho-

mi³o na stronie internetowej BIP (www.powiat-piotr-
kowski.bip.net.pl) aplikacjê, dziêki której mo¿na
sprawdziæ na jakim etapie rozpatrywania jest wnio-
sek z³o¿ony przez interesanta. Dotyczy to zarówno
praw jazdy jak i wydawania dowodów rejestracyjnych
pojazdów. Wystarczy wej�æ na stronê, wybraæ kate-
goriê, podaæ dane identyfikuj¹ce pojazd b¹d� kierow-
cê i dowiedzieæ siê co dzieje siê z wnioskiem lub czy
dokument jest ju¿ do odbioru. Zachêcamy do tej bez-
p³atnej mo¿liwo�ci otrzymania informacji bez ko-
nieczno�ci dzwonienia lub osobistego kontaktu
z urzêdnikami Wydzia³u Komunikacji i Transportu.

Dni Ziemi Piotrkowskiej
W dniach 11 czerwca 2010 roku w Wolborzu

i 12-13 czerwca 2010 r. w Gorzkowicach po raz drugi
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
organizuje Dni Ziemi Piotrkowskiej.

W ramach imprezy zaplanowali�my
uczczenie 600 lecia bitwy pod Grunwaldem
i koncentracji wojsk Króla Jagie³³y na Ziemi Piotrkow-
skiej. 11 czerwca 2010 r. w kolegiacie wolborskiej
z udzia³em mo¿nych i rycerstwa naszego regionu odbê-
dzie siê widowisko historyczne po³¹czone z ods³oniê-
ciem tablicy upamiêtniaj¹cej wydarzenia sprzed sze�ciu
wieków i uczt¹ �redniowieczn¹. W sobotê 12 czerwca
na stadionie w Gorzkowicach zaplanowali�my II Powia-
towy Turniej �Zmagania Gmin�. Swój udzia³ zapowie-

dzia³o ju¿ 10 reprezentacji. Ponadto w czasie Dni Ziemi
Piotrkowskiej zaplanowali�my obchody Rodzicielstwa
Zastêpczego i I Powiatowe Forum Rolnicze. Sobotni wie-
czór zakoñczy trzygodzinne show Tryptyku Biesiadnego
z Lublina pt �Europa da siê lubiæ�. Niedzielê spêdzimy
typowo rodzinnie, a rozpoczniemy od spektaklu dla dzie-
ci Teatru Arlekin, dla rodziców wyst¹pi Andrzej GRA-
BOWSKI SHOW, a gwiazd¹ wieczoru bêdzie Zespó³
BOYS. Wydarzeniu towarzyszyæ bêd¹ wystawy twórców
ludowych oraz kó³ gospodyñ wiejskich, prezentacja ma-
szyn rolniczych, pokazy stra¿aków i zapa�ników AKS
Piotrków oraz walk rycerskich. Nie zabraknie licznych
konkursów oraz atrakcji dla najm³odszych. Pocz¹tek im-
prezy w Wolborzu i Gorzkowicach o 15:00.

Aneta Stêpieñ

Nowy most na Radoñce
i skrzy¿owanie na Podklasztorzu

Powiat Piotrkowski pozyska³ prawie 238 tysiêcy
z³otych na przebudowê mostu na rzece Radoñce w Su-
lejowie. Most znajduje siê w ci¹gu drogi powiatowej
Sulejów - Grabowa. Pieni¹dze pochodz¹ z rezerwy
Ministerstwa Infrastruktury. Resztê do³o¿y³y po po-
³owie Powiat Piotrkowski i gmina Sulejów. Koszto-
rys opiewa³ na pó³ miliona z³otych, ale kwota po prze-
targu to ok. 464 tysiêce z³otych.

Przebudowa mostu bêdzie polega³a m. in. posze-
rzeniu jezdni i zbudowaniu od strony Pilicy ci¹gu pie-
szo � rowerowego o szeroko�ci 3,5 m. Prace maj¹ za-
koñczyæ siê 21 czerwca 2010 r. Ten sam termin obligujê
wykonawcê remontu skrzy¿owania Jagie³³y, Grunwaldz-
kiej i Rycerskiej w Sulejowie. W ramach tego remontu
wymieniona bêdzie równie¿ nawierzchnia jezdni na od-
cinku ul. Jagie³³y do mostu na rzece Radoñce.

Na to zadanie gmina Sule-
jów i Powiat Piotrkowski sk³a-
daj¹ siê po 170 tysiêcy z³otych.

 Tak krótki termin realiza-
cji tych inwestycji zwi¹zany jest
z uroczysto�ciami 600 rocznic¹
bitwy pod Grunwaldem.

Zbigniew Sarlej

tmost
na rzece
R a d o ñ c e
i skrzy¿owa-
nia Jagie³³y,
Grunwaldz-
kiej i Rycer-
skiej
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Nadanie imienia
Wzorem innych szkó³ z naszej gminy grono pe-

dagogiczne Szko³y Podstawowej nr 2 w Sulejowie po-
stanowi³o podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do nadania
imienia swojej placówce. Realizacja takiego przedsiê-
wziêcia to nie tylko ogrom pracy zwi¹zanej z wybo-
rem patrona, ale równie¿ mo¿liwo�æ zaprezentowa-
nia uczniom wybitnych postaci z historii naszego kra-
ju, ich ¿yciorysów, dokonañ, warto�ci, jakimi kiero-
wali siê w ¿yciu i ich znaczenie dla rozwoju naszej
ojczyzny. Wiele tych cech ma charakter ponadczaso-
wy, uniwersalny, s¹ godne na�ladowania i zastosowa-
nia w procesie wychowania i edukacji tak¿e dzi�.

W lutym 2008r. Rada Pedagogiczna podjê³a uchwa-
³ê o nadaniu szkole imienia. Wybrani nauczyciele opra-
cowali procedury i harmonogram dzia³añ zwi¹zanych
z powy¿szym przedsiêwziêciem. W Suleju nr 34/2008
zwrócono siê do mieszkañców Sulejowa oraz
lokalnych organizacji z pro�b¹ o udzia³ w wybo-
rze patrona szko³y. Jednocze�nie przedstawiono
kilka postaci zas³u¿onych dla Sulejowa czy te¿
polskiej o�wiaty, jak np. Kazimierz Sprawiedli-
wy, który w XIIw. ufundowa³ Opactwo Cyster-
skie na Podklasztorzu, W³adys³aw £okietek, któ-
ry w 1308r. potwierdzi³ prawa miejskie dla Sule-
jowa czy te¿ Królowa Jadwiga, która swoje kosz-
towno�ci przed �mierci¹ podarowa³a Akademii
Krakowskiej, dziêki czemu mog³a ona wznowiæ
swoj¹ dzia³alno�æ a w nied³ugim czasie za-
s³ynê³a w ca³ej �rodkowej Europie.

Zg³aszanie kandydatów trwa³o do koñca kwiet-
nia 2008r. po czym og³oszono wyniki g³osowania, któ-
re przedstawia³y siê nastêpuj¹co: Królowa Jadwiga-
237 g³osów, Kazimierz Sprawiedliwy- 186, W³ady-
s³aw £okietek-71, Kazimierz Wielki-25, W³adys³aw
Jagie³³o-18. Ponadto zg³oszone by³y kandydatury: Jan
Pawe³ II, �w. Augustyn, Jerzy Popie³uszko, Lucjan
Rudnicki i wielu innych. (info.-Sulej 35/2008).

Rada Pedagogiczna i pracownicy administracyj-
no- obs³ugowi jednog³o�nie na patrona szko³y wy-
brali Królow¹ Jadwigê. W zwi¹zku z tym podjêto
dalsze dzia³ania zgodnie z opracowan¹ procedur¹.

Pod koniec 2008r. wystosowano pismo do Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej w Sulejowie, Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu oraz Przewod-
nicz¹cego Komisji ds. m. in. O�wiaty o ujêcie w pla-
nie bud¿etowym na rok szk. 2009/2010 �rodków po-
trzebnych do przygotowania szko³y do tej uroczy-
sto�ci. Kolejnym etapem by³a Uchwa³a Rady Miej-
skiej (II 2010r.) w sprawie nadania Szkole Podsta-
wowej Nr 2 imienia Królowej Jadwigi.

Jednak nie tylko podniesienie estetyki szko³y, wy-
gl¹du jej otoczenia, ale g³ównie praca dydaktyczno-wy-
chowawcza z uczniami to wa¿ne zadania jakich siê pod-

jêto. Wiele miejsca
na lekcjach po�wiê-
cono przysz³ej pa-
tronce. Uczniowie
korzystaj¹c z ró¿-
nych �róde³, wyszu-
kuj¹c w Internecie,
opracowywali gazet-
ki czy albumy tema-
tyczne dotycz¹ce ¿y-
cia, dzia³ania, epoki
w jakiej ¿y³a patron-

ka. M³odsze dzieci dzia³alno�æ Ja-
dwigi poznawa³y na podstawie le-

gend np. Stópka Królowej Jadwigi czy Rê-
kawiczka Królowej Jadwigi.

W marcu 2009r. og³oszono konkurs
plastyczny pod has³em Królowa Jadwi-
ga w oczach dziecka. Zg³oszone prace
przedstawia³y barwne postacie królowej,
czêsto z insygniami. Ponadto m³odzie¿
klas V-VI wziê³a udzia³ w konkursie pla-
stycznym zorganizowanym przez Przew.
Rady Gminy Wolbórz wspólnie z SP im.
W³adys³awa Jagie³³y w Wolborzu oraz
Spo³ecznym Komitetem Obchodów
600-lecia Bitwy pod Grunwaldem pt.
Stosunki polsko-krzy¿ackie i bohatero-
wie bitwy pod Grunwaldem.

taniec  �rednoiwieczny

SP nr 2
      w  Sulejowie
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po�wiêcenie sztandaru

Ca³a spo³eczno�æ szkolna obserwowa³a �rednio-
wieczny zwyczaj pasowania na rycerza podczas �lu-
bowania pierwszej klasy pn. Szko³a liczy na ucznia
jak na rycerza (X 2009r.). Dzieci wzbogaci³y s³ow-
nictwo zwi¹zane z dworem królewskim, poznawa³y
dawne budowle, muzykê i stroje �redniowieczne.
Podczas Choinki Noworocznej (II 2010r.) klasy I-II
przedstawi³y taniec �redniowieczny.

W grudniu 2009r. zorganizowano VII Miêdzysz-
kolny Konkurs Recytatorski - Ponadczasowe warto-
�ci w poezji dla dzieci i m³odzie¿y. W zwi¹zku z przy-
gotowaniami do nadania imienia naszej placówce,
tegoroczny mia³ za zadanie oprócz wzbudzania za-
interesowañ kultur¹ ¿ywego s³owa i wyrabianiem
wra¿liwo�ci estetycznej �wdro¿yæ uczestników do
poszukiwania w literaturze uniwersalnych warto�ci,
którymi powinien legitymowaæ siê patron, jak rów-
nie¿ uczniowie naszej szko³y.

Królowa Jadwiga swoim ¿yciem i dzia³alno�ci¹
udowodni³a, i¿ mi³o�æ do ojczyzny, troska o drugie-
go cz³owieka by³y dla Niej najwa¿niejszymi warto-
�ciami. Jakie warto�ci s¹ priorytetowe dla wspó³cze-
snej m³odzie¿y? Na to pytanie odpowiedzi znajdzie-
my w wybranym repertuarze.

W minionym okresie uczniowie poszerzali swo-
j¹ wiedzê historyczn¹ poprzez wykonanie drzewa ge-
nealogicznego patronki, sto³u �redniowiecznego z po-
trawami, strojów z epoki. Najlepsi zaprezentowali
swoj¹ wiedzê podczas Konkursu wiedzy o patronce.
W wielu dzia³aniach pomagali rodzice, s³u¿yli te¿
pomoc¹ przy ukwieceniu terenu szko³y.

W planie mamy jeszcze wyjazd do Krakowa na
Wawel, tym samym rozpoczniemy wêdrówkê szla-
kiem naszej patronki, która zmar³a w 1399r

Nadanie szkole imienia odbêdzie siê 10 czerwca.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dzieñ Europy w naszym mie�cie
Równie¿ i w tym roku Dzieñ Europy w Sulejowie
rozpocz¹³ siê w Przedszkolu Samorz¹dowym przy
ulicy Koneckiej. W tegorocznej uroczysto�ci brali
udzia³ uczniowie szko³y podstawowej im. Jana Paw³a
II w Sulejowie, m³odzie¿ uczestnicz¹ca w Warszta-
tach Terapii Zajêciowej, która przygotowa³a na tê

okoliczno�æ ¿ó³te kwiaty. Nie zabrak³o
równie¿ naszych przedszkolaków, które
recytowa³y wierszyki i bacznie przygl¹da-
³y siê prezentacji krajów Unii Europejskiej
w przedstawieniu przygotowanym przez
uczniów szko³y podstawowej. Wszystkie-
go najlepszego z okazji Dnia Europy!
Dzieñ Europy obchodzony jest od 1985 roku
i upamiêtnia datê przemówienia Roberta
Schumana, Ministra Spraw Zagranicznych
Francji, który 9 maja 1950 roku odczyta³ de-
klaracjê nawo³uj¹c¹ pañstwa europejskie do
wspó³pracy na rzecz pokoju i solidarno�ci.
By³ to pierwszy krok w tworzeniu tego, co
dzi� nazywamy Uni¹ Europejsk¹.

Bernadetta .Banaszczyk

Marzanny na wiosnê
Uczniowie Szko³y Podstawowej w £êcznie mieli

ju¿ do�æ zimy. Postanowili wiêc j¹ po¿egnaæ i uroczy-
�cie powitaæ wiosnê. 22 marca wybierano najpiêkniej-
sze Marzanny wykonane przez dzieci. Odby³a siê rów-
nie¿ prezentacja strojów o tematyce wiosennej. Auto-
rzy wykazali siê ogromn¹ pomys³owo�ci¹ wykorzystu-
j¹c w kreacjach m.in. sztuczne kwiaty, motyle, ptaszki.

Nastêpnie kolorowy korowód w�ród d�wiêków
ró¿nych instrumentów, ruszy³ na pierwszy wiosenny
spacer. Jego fina³em by³o spalanie kukie³ przedstawia-
j¹cych zimê.

SP
      w      £êcznie£êcznie£êcznie£êcznie£êcznie

Dzieñ Europy
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KATYÑ
W dniu 22.04. odby³a siê akade-

mia upamiêtniaj¹ca 70. rocznicê
zbrodni katyñskiej. Obecni byli
przedstawiciele w³adz Sulejowa, rad-
ni Powiatu Piotrkowskiego, dyrekto-
rzy placówek kulturalno-wychowaw-
czo- o�wiatowych, nauczyciele, m³o-
dzie¿ szkolna oraz mieszkañcy Sulejowa. Przyby³ych
go�ci powitali gospodarze: Dyrektor SP Nr 1 im. Jana
Paw³a II mgr Danuta Gielec oraz Dyrektor Gimnazjum
mgr Antoni Moryñ. Akademia przygotowana zosta³a
bowiem przez uczniów i nauczycieli  z obu szkó³.
W trakcie uroczysto�ci minut¹ ciszy oddano ho³d  ofia-
rom katastrofy smoleñskiej.

S¹dz¹c z absolutnej ciszy, jaka mia³a miejsce pod-
czas trwania tego wyj¹tkowego dla wszystkich obec-
nych spektaklu, mo¿na �mia³o stwierdziæ, ¿e by³a to
lekcja historii, która trafi³a do umys³ów, serc i �wia-
domo�ci naszej m³odzie¿y szkolnej.

Celem akademii by³o przypomnienie o strasznej
zbrodni ludobójstwa dokonanej 70 lat temu na 22  tys.

SP nr 1
      w  Sulejowie

polskich oficerów, którzy zginêli w lasach katyñskich.
S³u¿yæ temu mia³y w³a�ciwie dobrane i zaprezentowa-
ne utwory poetyckie wzbogacone opraw¹ muzyczn¹,
s³owem mówionymi i projekcj¹ multimedialn¹.

W scenariuszu akademii wykorzystano materia³y
i wiersze znalezione przy zw³okach polskich ofice-
rów oraz fragmenty filmu ,,Katyñ� Andrzeja Wajdy.
Pierwotnym przes³aniem akademii mia³o byæ kulty-
wowanie pamiêci o zbrodni dokonanej przez Sowie-
tów 70 lat temu. Jednak w obliczu tragedii jaka do-
tknê³a nasz kraj w dniu 10.04.2010 roku uroczysto�æ
ta sta³a siê ho³dem dla wszystkich ofiar Katynia - tych
sprzed lat i tych wspó³czesnych.

Bo¿ena Pawlik

Marta, Anna, Ma³gorzata, Aneta, Katarzyna - od
ponad roku te piêæ stra¿aczek po ukoñczonych kur-
sach mog¹ czynnie uczestniczyæ w akcjach. I uczest-
nicz¹� S³aba p³eæ? Sk¹d! Kiedy zawyje syrena rzu-
caj¹ wszystko i biegn¹ pod stra¿nicê, nierzadko s¹
pierwsze od swych kolegów stra¿aków. Kandydatki

Ja, stra¿aczka do bycia stra¿akiem przechodz¹ takie same szkole-
nie, jak mê¿czy�ni. Nie ma dla nich ¿adnych ulg. Ale
one doskonale o tym wiedz¹.

Rok 2009 zakoñczy³y ³¹cznie 72 wyjazdami. Naj-
wiêcej razy w akcjach uczestniczy³a Marta �30 wy-
jazdów, pó�niej Anna �15. Po 10 wyjazdów odby³y
Ma³gorzata i Aneta, Katarzyna zakoñczy³a rok z 7 ak-
cjami na koncie. Dla nich nie tylko mê¿czyzna mo¿e
byæ stra¿akiem. Kobieta te¿, dlatego ¿e w tym zawo-
dzie p³eæ nie ma znaczenia. Najwa¿niejsza jest chêæ
pomocy innym i odwaga. A tej piêciu paniom z Przy-
g³owa nie brakuje...

O s³u¿bie w stra¿y mówi¹, ¿e to ich pasja. Zaczy-
na³y jako 10-15-latki, od uczestnictwa w M³odzie¿o-
wych Dru¿ynach Po¿arniczych, a potem zosta³y� Za-
razi³y siê od rodziny � ojców, wujów, braci� Szybko
wci¹gnê³a je rywalizacja. D�wiêk syreny alarmowej
dzia³a na nie jak zastrzyk adrenaliny. Kobiety stra¿acy
³agodz¹ obyczaje. Gdy w remizie s¹ dziewczyny, ko-
ledzy nie u¿ywaj¹ kwiecistych wyrazów, a jak co� ta-
kiego komu� siê wyrwie � natychmiast przeprasza.

www.ospprzyglow.pl.tl
                         Anna Marecka, zdj. W. Piech
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Wiadomo�ci z MOKu

Ju¿ po raz pi¹ty w sulejowskim MOKu odby³ siê
Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. Udzia³ w nim
wziê³o 10 placówek szkolnych i wychowawczych z te-
renu naszej gminy. Jury w sk³adzie: Teresa Sarlej, Ber-
nadeta Banaszczyk, Ma³gorzata Rok-
sela postanowi³o nastêpuj¹co wyró¿-
niæ placówki: Samorz¹dowe Przed-
szkole w Sulejowie, pod kierunkiem Anety £uczyñskiej,
Anny Le�niewskiej, Martyny Ciach � za stó³ wielkanoc-
ny udekorowany w bardzo wiosenny i delikatny sposób
oraz za urozmaicenie konkursu piosenk¹ w wy-
konaniu przedszkolaków i wystaw¹ zdjêæ wiel-
kanocnych autorstwa Lidii Urbañskiej - Ptak; Sa-
morz¹dowe Przedszkole w Przyg³owie, pod kie-
runkiem Leny Migasiñskiej, Jolanty Ciapa³y,
Marty Szamburskiej - za wykonanie mandali i
drzewko wykonane przez przedszkolaków; Sa-
morz¹dowe Przedszkole w Poniatowie, pod kie-
runkiem Doroty Piechury, Marty Krupy � za
ozdoby wykonane z papieru kolorowego; SP Nr
1 im. Jana Paw³a II w Sulejowie, pod kierun-
kiem Violetty Biñkowskiej, Iwony Rybak - za precyzyj-
nie wykonane pisanki; SP Nr 2 w Sulejowie (zdjêcie),
pod kierunkiem Beaty Tarnawskiej, Doroty Sadowskiej
� za baranki z masy solnej, pas¹ce siê na ³¹czce z zielo-

nego ¿ytka; SP w Klementynowie, pod kierunkiem Anny
Nowicz, Jolanty Kacprzyk � za tradycyjnie nowoczesny
stó³; SP w Przyg³owie, pod kierunkiem Marii Hubar �
za najbardziej tradycyjny stó³ oraz za przybli¿enie zwy-

czajów wielkanocnych
przez uczniów szko³y;
Dom Dziecka w Sulejo-

wie, pod kierunkiem Danuty �rodowskiej � za wyj¹tko-
we rêcznie robione kartki �wi¹teczne; Gimnazjum w Su-
lejowie, pod kierunkiem Gabrieli Wo�niakiewicz � za

ciekaw¹ kompozycjê
wykonanych prac; Gim-
nazjum z Przyg³owa,
pod kierunkiem Renaty
Rudzkiej � za oryginal-
ne du¿e jaja wielkanoc-
ne. Ka¿da placówka
otrzyma³a nagrody za
swoje prezentacje a
obecni reprezentanci
wielkanocne zaj¹czki.

SP z Klementynowa i SP Nr 2 z Sulejowa zaprezento-
wa³y siê równie¿ na Powiatowym Przegl¹dzie Sto³ów
i Palm Wielkanocnych Ziemi Piotrkowskiej.

Sylwia Klass

Wobec �mierci wszyscy jeste�my równiWobec �mierci wszyscy jeste�my równiWobec �mierci wszyscy jeste�my równiWobec �mierci wszyscy jeste�my równiWobec �mierci wszyscy jeste�my równi
Któ¿ jej nie zna. W Polsce nazywa siê j¹ �mier-

ci¹, Kostuch¹, Jadwig¹. W naszej kulturze ludowej ta
osobliwa Dama ma okre�lon¹ postaæ, konkretny wy-
gl¹d. Boimy siê jej, ale nie darzymy nienawi�ci¹ � to
z³o konieczne.

We wszystkich kulturach �wiata �mieræ budzi³a
i budzi grozê, stanowi³a i stanowi jedyny i doskona³y
wyraz ziemskiej równo�ci.

I w³a�nie z t¹ sprawiedliwo�ci¹ o poranku 10 kwiet-
nia 2010 roku spotkali siê go�cie prezydenckiego samo-
lotu. W lotniczej katastrofie pod Smoleñskiem zginê³o
96 osób z Prezydentem Rzeczpospolitej - Lechem Ka-
czyñskim - na czele. Tydzieñ bólu �zala³� ca³¹ Polskê.
Czas jakby zatrzyma³ siê w miejscu... Oczy Polaków
zwrócone by³y na Warszawê. Poniedzia³ek, wtorek -
Krakowskie Przedmie�cie, Okêcie, ¯wirki i Wigury...
�roda, czwartek - Torwar, Belweder i ponownie Kra-
kowskie Przedmie�cie i sobota 17 kwietnia - po¿egna-
nie ofiar z Warszaw¹ i ca³¹ Polsk¹ na Placu Pi³sudskie-
go. Mszê �w. w intencji ofiar celebrowa³ arcybiskup Józef
Kowalczyk. W uroczysto�ciach tych uczestniczyli m.in.
dobrze nam znany nasz parafianin, kleryk Albert Bies,
Administrator strony internetowej klasztoru i witryny
sulejowmojemiasto oraz moja skromna osoba. Ponadto
uczestniczyli�my w uroczysto�ciach pogrzebowych ostat-

niego prezydenta RP na uchod�stwie Ryszarda Kaczo-
rowskiego (Prezydent wraz z ma³¿onk¹ go�ci³ w naszym
ko�ciele w marcu 2005 roku) w �wi¹tyni Opatrzno�ci
Bo¿ej w Wilanowie (zdjêcie). Na Placu Pi³sudskiego
w�ród zgromadzonych ludzi, moj¹ szczególna uwagê
zwróci³ ks. Bartek z parafii na �l¹sku. Ksi¹dz jakich wie-
lu, ale w zdumienie wprawi³o mnie, i¿ przed rozpoczê-
ciem Mszy �w. wyj¹³ ze zniszczonego plecaka kielich
z komunikantami i duchowo, na odleg³o�æ, razem z ksiê¿-
mi i biskupami zgromadzonymi przy o³tarzu odprawia³
Mszê �w., dokona³ konsekracji komunikantów, a pó�-
niej udziela³ Komunii zgromadzonym ludziom.

Tym którzy zginêli
na posterunku - wiecz-
ny odpoczynek racz
daæ Panie.
Informacja

Informujemy na-
szych Go�ci, U¿ytkow-
ników, Czytelników
i Parafian, i¿ strona in-
ternetowa Klasztoru

OO. Cystersów w Sulejowie zosta³a przeniesiona na
nowy serwer i jest dostêpna pod nowym adresem

www.sulejow.cystersi.pl

Op. Bogumi³a Strojna, zdjêcia Mariusz Zapart
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15 maja 2010 roku siatkarki z Sulejowa zajê³y
I miesjce w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Woje-
wództwa £ódzkiego w Pi³ece Siatkowej Kobiet.

xOrlikowa Liga Mistrzów
 Pierwszy turniej odby³ siê 24.04  na boisku �Orlika� w Su-
lejowie. Rozgrywano mecze pi³ki no¿nej dziewcz¹t i ch³op-
ców szkó³ podstawowych z naszej Gminy. Zmagania
uczniów z wielkim zainteresowaniem ogl¹dali nie tylko
nauczyciele, ale równie¿ wielu rodziców, dziadków, kibi-
ców oraz przedstawicieli klubów pi³karskich.

Najlepsi bramkarze: Patrycja Juhas, Kacper  Nika,
a najlepsi zawodnicy to: Maja Osiñska  i Adrian K³ych.

Do fina³ów woj. ³ódzkiego awansowa³y dru¿yny:
z Sulejowa i Przyg³owa.  Nagrody wrêczy³ w imieniu
Burmistrza Dyrektor BOJO w Sulejowie - Jacek Wach.

szczegó³y  na str. www.sulejow.pl
Koordynator Ligi �Orlikowej�- Jacek Wach

xWracamy na �tron� w pi³ce siatkowej

 tstoj¹ od góry z lewej: Trener:
Wies³aw Wieczorkowski, Wice-
przew. Rady Woj.  Zrzeszenia
LZS: Zdzis³aw Wawrzewski, 5-
Agnieszka Wach , 7-Patrycja
Palus , 10-Monika Bociek , 14-
Katarzyna Partyka, 15-Monika
Nowak, 9-Paulina Fija³kowska,
17-Olga Wroñska, kierownik
dru¿yny: Batrosz Borkowski, od
do³u z lewej: 2-Ma³gorzata
Sawa, 6-Martyna Sawicka (libe-
ro), 11-Maja Daleszczyk (kapi-
tan), 4-Edyta Zieliñska, 16-Iza-
bela Stobiecka (nieobecna)

W przygotowaniach dru-
¿yny brali równie¿ udzia³:
prezes UKS �FUKS� Sule-
jów: Jaros³aw Kowalski, tre-

ner: Grzegorz Ruciñski, informatyk dru¿yny: S³awo-
mir Laszczyk, ratownik medyczny: Piotr Ryszka.

         Wies³aw Wieczorkowski

DNI SULEJOWADNI SULEJOWADNI SULEJOWADNI SULEJOWADNI SULEJOWA
26.06.2010r. (sobota), Park Stra¿y
10-12 � Pi³ka Pla¿owa Kobiet i Mê¿czyzn -Park Stra¿y
12-14 � Zlot Samochodowy � Victoria
15.00 �  Rodzinny Rajd Rowerowy na trasie: Plac
Stra¿y, £êczno,Kurnêdz, Park Stra¿y
17-19 � Program dla dzieci
19.00 � Wystêp zespo³ów z MOK w Sulejowie, Karate
19:30 � Zespó³ SEBII � DISCO POLO
21.00 �  Zespó³ SAMI � POP DANCE
22.00 � Wystêp ogniomistrza Maxa
22.30 - Zespó³ NORMALSI � ROCK

27.06.2010r. (niedziela)
15.00 � �Bazyliszek�  krakowski Teatr ART.-RE
16.00 � Gry dla dzieci
 �  EUROCENTRUM
17.00 � Mecz fina³owy siatkówki pla¿owej
17.30 � Wrêczenie nagród i pucharów
20-22 � Konkurs DJ-ów
22-24 � Dyskoteka
13 czerwca (niedziela )
9:00-15.00 - Turniej Bryd¿a Sportowego � MOK

NOC �WIÊTOJAÑSKANOC �WIÊTOJAÑSKANOC �WIÊTOJAÑSKANOC �WIÊTOJAÑSKANOC �WIÊTOJAÑSKA
23 czerwca (�roda), Park Stra¿y
20.15 Przegl¹d �Wianków �wiêtojañskich�,  og³o-
szenie konkursu na poszukiwanie Kwiatu Paproci
20.30 Przej�cie korowodu z wiankami nad Pilicê
 �piewanie przy ognisku w Parku Stra¿y
21.00 Zabawa biesiadna z zespo³em IMPULS
22.00 -24.00 Powitanie sp³ywu kajakowego z po-
chodniami - Klub Turystyki Kajakowej �Do Dna�
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