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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
�Nareszcie nadesz³a d³ugo wyczekiwana wiosna!

Radujmy siê. Niby tak. Ale�� - tak zaczyna swoje
tradycyjne �Ciekawostki - z³o�liwostki� A. Tymiñ-
ski. Chodzi o �mieci.

Wielkimi krokami zbli¿a siê Wielkanoc, trady-
cyjny czas porz¹dków. Nie wstyd sprz¹taæ, wstyd to
mieæ brudno! Niektórzy czytelnicy proponuj¹ akcjê
sprz¹tania naszej gminy  przez m³odzie¿ szkoln¹, ale
razem z  rodzicami, czyli przez nas wszystkich. Dla
dobra ca³ej naszej przyrody - co Wy na to?

  Teresa Sarlej
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�Alleluja Alleluja�
Wielkanocne bij¹ dzwony...
Ca³y kraj nasz rozdzwoniony ca³y kraj nasz rozmodlony

Wielkanocne bij¹ dzwony...

W krêgu chrze�cijañskiej kultury i obrzêdowo-
�ci wiara w wielkanocny cud zmartwychwstania
Boga cz³owieka z grobu zrodzi³a wiele wspania³ych
tradycji i zwyczajów �wi¹tecznych. W niedzielê wiel-
kanocn¹ dzwony ko�cielne brzmi¹ w szczególny
sposób, oznajmiaj¹c zmartwychwstanie Chrystusa.

Od XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiano
nie o pó³nocy, lecz o �wicie. Tradycyjnie towarzyszy-
³a im kanonada ze strzelb, pistoletów, armat i mo�-
dzierzy. Jednym z wielkanocnych symboli jest jajko.
Ono najpe³niej symbolizuje zmartwychwstanie. Jest
znakiem nie tylko odradzaj¹cego ¿ycia, ale tak¿e sym-
bolem zwyciêstwa nad �mierci¹. Dzielenie siê jajkiem
to dzielenie siê ¿yciem.

Zdobienie wielkanocnego jajka ró¿nymi barwa-
mi, technikami tworzy pisankê. Zwyczaj malowania
pisanek jest bardzo stary. Najstarsza znaleziona przez
archeologów na ziemiach polskich pisanka pochodzi
z koñca X wieku. Powszechnie znane s¹ pisanki wy-
konywane technik¹ batikow¹. Polega ona na nanosze-
niu na skorupkê wzorów p³ynnym woskiem. Nastêp-
nie jajka wrzuca siê do farby, która barwi tylko wolne
od wosku miejsca. Piêkne, choæ nietrwa³e pisanki sta-
nowi¹ wyraz upodobañ estetycznych i religijnych. Pi-
sanka umieszczona w koszyku ze �wiêconk¹ symbo-
lizuje zmartwychwstanie Chrystusa, nadziejê rodz¹-
c¹ siê wraz z wiosn¹ i budz¹c¹ do ¿ycia przyrodê.

Po d³ugim po�cie cieszono siê sutym jad³em, sta-
ropolski stó³ wielkanocny by³ nie tylko wspania³ym
dzie³em sztuki kulinarnej i wielk¹ chlub¹ pani domu,
by³ tak¿e natchnieniem poetów, malarzy i bardzo
wdziêcznym tematem w opowie�ciach obyczajowych.

Ryciny oraz wszelkie bardziej i mniej dok³adne opi-
sy, jak to w niegdysiejszych czasach przygotowano �wiê-
cone potwierdzaj¹ trwaj¹c¹ od niepamiêtnych czasów
opiniê, ¿e sto³y musz¹ uginaæ siê od jad³a. Na Wielka-
noc � przyrz¹dzano, podawano i jedzono! Przypomni-
my naszym czytelnikom opowie�æ o tym, jak to za pa-
nowania króla W³adys³awa IV w latach 1632 �1648
wygl¹da³o przyjêcie Wielkanocne u ksiêcia Sapiechy
w Debreczynie. Tê opowie�æ cytujê: �Sto³o cztery prze-
ogromnych dzików, to jest ile czê�ci roku, ka¿dy dzik
mia³ w sobie wieprzowinê, alias szynki, kie³basy, pro-
si¹tka. Kuchmistrz najcudowniejsz¹ pokaza³ sztukê
w upieczeniu ca³kowitym tych odyñców. Sta³o tandem
dwana�cie jeleni, tak¿e ca³kowicie upieczonych, ze z³o-
cistymi rogami, ale do admirowania, nadziane by³y

rozmait¹ zwierzyn¹, alias zaj¹cami, cietrzewiami, dropa-
mi, pardwami. Te jelenie symbolizowa³y dwana�cie mie-
siêcy. Naoko³o by³y ciasta s¹¿niste, tyle- ile tygodni w roku,
to jest piêædziesi¹t dwa, ca³e cudne placki, mazury, ¿mujdz-
kie pierogi, a wszystko wysadzane bakali¹. Za tym by³o
365 babek, to jest tyle, ile dni w roku. Ka¿de by³o adoro-
wane inskrypcjami floresami, ¿e niejeden tylko czyta³, a nie
jad³. Co za� do bibendy: by³y cztery puchary, exumplum
czterech pór roku, nape³nione winem jeszcze od króla Ste-
fana. Tandem dwana�cie konewek srebnych z winem po
królu Zygmuncie, te konewki exemplum dwana�cie mie-
siêcy. Tandem piêædziesi¹t dwie bary³ek tak¿e srebnych in
gratian piêædziesiêciu dwóch tygodni i by³o w nich wino
cypryjskie, hiszpañskie i w³oskie. Dalej za� 365 g¹siorów
z winem wêgierskim, alias tyle g¹siorów, ile dni w roku.
Ale dla czeladzi dworskiej 8700 kwart miodu, to ile go-
dzin w roku...!�

O sztuce kucharzy w dawnej Polsce opowiadano le-
gendy i du¿o w nich musia³ byæ prawdy. Te wielkopañskie,
magnackie wystawy kulinarnych wspania³o�ci zrujnowa³y
niejedn¹ fortunê, a tak¿e niejeden ¿o³¹dek. W naszych cza-
sach takie sto³y s¹ nie do pomy�lenia. Nie te fundusze, a tak¿e
nie to zdrowie, ale tradycja trwa.

Na zielonej ³¹czce z rze¿uchy powinien staæ bara-
nek, otoczony kolorowymi pisankami,
a ca³y stó³ powinien sprawiaæ wra¿enie
wiosennej rado�ci. Weso³ego Alleluja�

PRZEBIERAÑCY
Mi³¹ niespodziankê sprawili uczniom Gimnazjum

w Sulejowie nauczyciele. W ostatnim dniu karnawa³u
postanowili zmieniæ siê nie do poznania, czyli zaba-
wiæ w PRZEBIERAÑCÓW. Uczniowie, ku swojej
uciesze, mogli rozpoznaæ w belfrach postacie z filmów
czy bajek. Byli policjanci i z³odzieje, lekarze i pacjen-
ci, aktorki rodem z Bollywood , hiszpañskie tancerki
i Matrix. Zabawa by³a super. Oczywi�cie najlepiej ba-
wili siê�  doro�li.

REDAKCJA

Zofia
Gwarda



SULEJ  nr  47, kwiecieñ`2011

� 3 �

 

PODZIÊKOWANIE
Rok 2010 w  Gminie Sulejów obfitowa³ w wie-

le wydarzeñ kulturalnych i sportowych.
Rozmiar dzia³añ kulturalnych w 2010 r. zosta³

zauwa¿ony m.in. przez Kapitu³ê Plebiscytu EURO
GMINA, która przyzna³a Gminie Sulejów I MIEJ-
SCE W KATEGORII KULTURA. Plebiscyt od-
by³ siê pod patronatem Ministra Gospodarki, Mar-
sza³ka Województwa £ódzkiego oraz Wojewody
£ódzkiego. Jest to dla nas szczególne wyró¿nienie,
które jest wyrazem uznania dla wielu osób.

Pragnê podziêkowaæ tym wszystkim, którzy swo-
j¹ prac¹ przyczynili siê do otrzymania tej nagrody.

Dziêkujê redaktor naczelnej kwartalnika �SU-
LEJ� Pani Teresie Sarlej oraz ca³emu zespo³owi
kwartalnika za spo³eczn¹ i twórcz¹ pracê na rzecz
gminy. Niewiele osób wie, ¿e kwartalnik Towarzy-
stwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych, liczy
ju¿ 12 lat. Pierwszy numer Suleja jest z 1999 roku.
Dziêkuje za te lata, za popularyzacje wiedzy o prze-
sz³o�ci i wspó³czesno�ci.

Pragnê serdecznie podziêkowaæ za zaanga¿o-
wanie w ubogacanie wielu wydarzeñ kulturalnych
i sportowych odbywaj¹cych siê w Gminie Sulejów.
S³owa podziêkowania kierujê do dyrektorów placó-
wek kultury (Miejskiego O�rodka Kultury i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie) i o�wiaty,
nauczycieli i wychowawców, którzy nie szczêdz¹c
czasu i wysi³ku przygotowywali m³odzie¿ do czyn-
nego udzia³u w ¿yciu kulturalnym i sportowym.

Dziêkuje nauczycielkom Gimnazjum w Sulejo-
wie Pani Bo¿enie Zawiszy oraz Marzenie Ruciñskiej,
które przygotowa³y z du¿ym sukcesem, na obchody
600-lecia bitwy pod Grunwaldem, widowisko teatral-
ne �Obecno�æ króla Jagie³³y w Sulejowie� wed³ug sce-
nariusz o. Augustyna w wykonaniu uczniów z Gimna-
zjum w Sulejowie. Dziêkujê o. Augustynowi za czas
i serce w³o¿one w organizacjê uroczysto�ci.

Dziêkujê Pani Ma³gorzacie Kociniak - dyrek-
tor Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Pro-
mocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM,
za urozmaicenie i wzbogacenie organizowanych
w Gminie Sulejów imprez i uroczysto�ci: obchodów
600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w Sulejowie, Dni

Sulejowa i Festynu Rodzinnego na Podklasztorzu,
do¿ynek w Kole.

Dziêkujê Paniom dzia³aj¹cym w piêciu Ko³ach
Gospodyñ Wiejskich w naszej gminie (Bia³a, Krze-
winy, £êczno, £azy D¹browa, Ko³o), które swoj¹ pra-
c¹ i fantazjami kulinarnymi okrasza³y wiêkszo�æ im-
prez gminnych.

Dziêkujê druhom jednostki OSP Sulejów oraz
OSP Podklasztorze za pomoc i zaanga¿owanie pod-
czas organizowanych w gminie Sulejów uroczysto-
�ci pañstwowych i imprez plenerowych.

Dzia³alno�æ kulturalna i sportowa jest bardzo
wa¿na. Sukcesy wprawdzie w tej dziedzinie przy-
chodz¹ pó�niej ale s¹ mierzalne. Dzia³alno�æ kul-
turalna, jak i sportowa, to efekt osi¹gniêæ poszcze-
gólnych osób. Jeszcze raz dziêkujê wszystkim za
budowanie wizerunku Gminy Sulejów.

Burmistrz Sulejowa
Stanis³aw Bary³a

Nowy folder
Gmina Sulejów dysponuje niezwykle cennym

dziedzictwem historyczno-kulturowym oraz nieprze-
ciêtnymi w skali regionu walorami przyrodniczymi.
To bogactwo obszaru, dobra dostêpno�æ komunika-
cyjna, a tak¿e rozwiniêta baza turystyczna predesty-
nuj¹ gminê do wykorzystania turystyki, jako g³ów-
nego motoru rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
W referacie Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i In-
formatyki trwaj¹ prace nad folderem, który w czytel-
ny sposób ma przedstawiaæ, m.in. w formie map,
Zalew Sulejowski, Sulejowski Park Krajobrazowy
oraz szlaki turystyczne i kulturowe przebiegaj¹ce
przez Gminê Sulejów, m.in.:  �cie¿kê rowerow¹, szlak
kajakowy, szlak konny, szlak Doliny Pilicy, szlak ro-
mañski, szlak cysterski, szlak grunwaldzki.

Baza noclegowa
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom

turystów, dla skutecznego podkre�lenia atrakcyjno�ci Su-
lejowa na polu turystyki, wyst¹piono do w³a�cicieli obiek-
tów �wiadcz¹cych us³ugi inne ni¿ hotelarskie z pro�b¹
o uaktualnienie informacji, którymi jest zainteresowany
turysta (np. rodzaj zakwaterowania, udogodnienia, mo¿-
liwo�æ wy¿ywienia, wypo¿yczenia sprzêtu).

WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl
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Informacje na temat obiektów mo¿na znale�æ na
stronie Urzêdu Miejskiego www.sulejow.pl w zak³ad-
ce �Turystyka, Ewidencja Obiektów�.
Konkurs na maskotkê

W drugiej po³owie kwietnia 2011 r. og³oszony zo-
stanie konkurs plastyczny na MASKOTKÊ GMINY
SULEJÓW w ramach projektu Powroty do tradycji �
I �redniowieczna Biesiada Rodzinna na Podklasztorzu.

Organizatorem konkursu  jest Piotrkowskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej
EURO-CENTRUM. Wspó³organizatorem jest Urz¹d
Miejski w Sulejowie. Patronat honorowy nad konkur-
sem obj¹³ Burmistrz Sulejowa Stanis³aw Bary³a.

Celem konkursu jest wy³onienie najlepszego pro-
jektu graficznego maskotki wraz z jej nazw¹, koja-
rz¹cej siê z regionem i promuj¹c¹ gminê. Maskotka
ma staæ siê wizytówk¹ Sulejowa, odwo³ywaæ siê do
kultury, tradycji i klimatu regionu. Bêdzie wykorzy-
stywana jako wizerunek gminy przy ró¿nego rodza-
ju kampaniach reklamowych oraz na wybranych
materia³ach promocyjnych.

Informacje dotycz¹ce konkursu bêd¹ na ³amach
mediów lokalnych, na stronie EUROCENTRUM
www.euro-centrum.org oraz  www.sulejow.pl

�MEDALAMI ZA D£UGOLETNIE PO¯YCIE
MA£¯EÑSKIE", przyznanymi przez Prezydenta RP,
udekorowane zosta³y w dniu 11 marca przez Burmi-
strza Sulejowa Stanis³awa Bary³ê n/w pary ma³¿eñskie:

- Tadeusz i Melania Krupa - K³udzice
- Franciszek i Eugenia Mi�kiewicz - Ko³o

- Jan i Helena Kowalscy - Barkowice
- Kazimierz i Jadwiga Zaborowscy - Sulejów
- Jerzy i Anna Moneta - Przyg³ów
- Leon i Danuta Robert - Poniatów
- W³adys³aw i Halina W³odarczyk - Sulejów
- Stanis³aw i Teresa Krze�lak - Sulejów
- Stanis³aw i Katarzyna Pawlikowscy - Sulejów
- Jan i Wies³awa Szymañscy - Zalesice-Kolonia

Listy Gratulacyjne za 60 lat po¿ycia ma³¿eñ-
skiego otrzymaj¹:

- Mieczys³aw i El¿bieta Olczyk - Uszczyn
- Henryk i Leokadia Mielczarek - Bia³a

 Sylwia Miller

Turniej Wiedzy Po¿arniczej
16 marca b.r. odby³y siê eliminacje gminne  XXXIV

edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod
has³em �M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom". W wyniku eli-
minacji �rodowiskowych przeprowadzonych w trzech
grupach wiekowych, na szczebel gminny zg³osi³o siê
15 uczestników. Szczegó³owa lista zwyciêzców eliminacji
gminnych znajduje siê na stronie Urzêdu Miejskiego:
www.sulejow.pl

Za uzyskane  wyniki,  zwyciêzcy oraz wszyscy
bior¹cy udzia³ otrzymali ufundowane przez Burmi-
strza Sulejowa - Stanis³awa Bary³ê nagrody: gry kom-
puterowe, gry planszowe, puzzle. Wszyscy uczestni-
cy, a tak¿e ich opiekunowie, zostali obdarowani ma-
teria³ami pi�miennymi, dyplomami okoliczno�ciowy-
mi oraz s³odyczami i napojami.

 Halina Kowalska
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Radnym naszym ku rozwadze�

W dziejach pañstw i narodów s¹ okresy pe³ne chwa-
³y, rozkwitu jak i tragiczne momenty wojen, upadku i co-
dziennego szarego ¿ycia i egzystencji. Wszystko to ra-
zem wziête, zbadane i opisane nazywamy histori¹. Hi-
stori¹ t¹ dawn¹, bêd¹c¹ upamiêtnieniem zdarzeñ z prze-
sz³o�ci, ale równie¿ zapisem dni nam wspó³czesnych.
Dzieñ miniony to ju¿ przecie¿ historia. Nic nie dzieje
siê samo z siebie. Historiê tworz¹ ludzie. Z ogromu nie-
zliczonych wydarzeñ, tych o zasiêgu powszechnym, jak
i dotycz¹cych pojedynczych losów ludzkich, sito czasu
dokonuje selekcji, swoistego przesiewu, pozostawiaj¹c
w naszej pamiêci fakty najbardziej donios³e i warto�cio-
we, godne upamiêtnienia i przekazania nastêpnym po-
koleniom. Owo upamiêtnienie przybiera rozmaite for-
my. Naukowcy pisz¹ ksi¹¿ki bêd¹ce �ród³em wiedzy
o naszej przesz³o�ci, arty�ci i pisarze tworz¹ dzie³a lite-
rackie i filmy o tematyce historycznej, spo³eczno�ci fun-
duj¹ pomniki. Czynimy to z wielu pobudek. Miêdzy
innymi uwa¿amy, i¿ w ten sposób sp³acamy d³ug
wdziêczno�ci wobec naszych przodków, oddajemy ho³d
wybitnie zas³u¿onym, dajemy wyraz naszym patriotycz-
nym postawom, uczymy m³odzie¿ szacunku do swych
przodków i ich dokonaniom. Czy we wspó³czesnym
�wiecie, w którym dominuje pieni¹dz i pogoñ za dobra-
mi materialnymi, w którym liczy siê przede wszystkim
to co dzisiaj, takie dzia³ania maj¹ sens? Uwa¿am, i¿ po
stokroæ Tak! Jak¿e m¹dry i g³êboki sens ma sentencja: -
�Naród bez historii, to jak ptak bez skrzyde³�.

Wprawdzie Sulejów i jego dzieje nie nale¿¹ do miej-
scowo�ci, w których mia³y miejsce jakie� szczególnie
wa¿ne wydarzenia w historii Polski, ale przecie¿ nie ozna-
cza to, i¿ nie znajdujemy tu tematów, wydarzeñ, obiek-
tów, ludzkich biografii godnych utrwalenia w naszej pa-
miêci, choæby nawet mia³y one wymiar lokalny. I tak:
w swoim czasie ufundowano tablice pami¹tkowe po�wiê-
cone pisarzowi rodem z Sulejowa � Lucjanowi Rudnic-
kiemu, przedwojennemu dzia³aczowi spo³ecznemu �dok-
torowi Boles³awowi Kwapiñskiemu, 600 letniej roczni-
cy wymarszu rycerstwa króla Jagie³³y na bitwê pod Grun-
waldem. Na Placu Stra¿y wybudowano pomnik ku czci
ofiar II wojny �wiatowej i , a u jego podnó¿a ustawiono
�kamieñ katyñski� z tablic¹ zawieraj¹c¹ nazwiska sule-
jowian pomordowanych  w Katyniu, Charkowie i Mied-
noje, przed dawn¹ siedzib¹ UM stoi kamieñ ku czci  cz³on-
ków ruchu oporu w walce z hitlerowskim okupantem.
Na Podklasztorzu kilka lat temu ustawiono kamieñ w 860
rocznicê powstania miasta. Nie mog¹ uj�æ naszej uwa-
dze dzia³ania promocyjne UM � np. sesja popularno �
naukowa z okazji wspomnianej rocznicy powstania mia-
sta i jego pó�niejszych dziejów. Ewenementem jest ju¿

ponad dziesiêcioletnia wspó³praca Towarzystwa Przyja-
ció³ Sulejowa i tutejszego Urzêdu Miejskiego wyra¿aj¹-
ca siê w wspólnym wydawaniu kwartalnika �Sulej�. Pi-
smo to w�ród licznych informacji bie¿¹cych zawiera
bardzo wiele materia³ów dotycz¹cych historii Sulejowa,
biografii ludzi dla tego miasta zas³u¿onych. Byæ mo¿e
na co dzieñ nie doceniamy zbytnio tego dorobku, ale ju¿
teraz mo¿na mówiæ o niezaprzeczalnej kulturotwórczej
roli tego lokalnego wydawnictwa. Przy okazji nieskrom-
nie wspomnê o swojej pracy � ksi¹¿ce pt. �Vademecum
Sulejowa i Okolic�, któr¹ mam nadziejê ukoñczyæ nie-
bawem. Dedykujê j¹ uczniom sulejowskich szkó³, w na-
dziei, ¿e ksi¹¿ka pomo¿e im poznaæ swe korzenie i przy-
czyni siê do praktycznego utrwalenia idei �ma³ej Ojczy-
zny�. Wiadomo mi te¿, i¿ profesjonalny historyk m³ode-
go pokolenia, a jednocze�nie pasjonat, kolekcjoner i ba-
dacz historii Sulejowa p. Krzysztof Bojarczuk dysponu-
je ukoñczon¹ prac¹ pt. �Sulejów w latach miêdzywojen-
nych�, a aktualnie pisze monografiê naszego miasta. Jak
zwykle s¹ k³opoty (g³ównie finansowe) z opublikowa-
niem tych prac, ale trzeba mieæ nadziejê, ¿e powiej¹ sprzy-
jaj¹ce wiatry, bowiem wszystko to o czym napisa³em
uprzednio razem wziête, jest w³a�nie ow¹ histori¹ � pta-
kiem z szeroko rozwiniêtymi skrzyd³ami.

Czy ju¿ wszystko uczynili�my gdy idzie o przekaz
historyczny z dziejów Sulejowa? Odpowied� jest ne-
gatywna. Napotykamy tu lukê, wrêcz dziurê , wa¿ny
obszar który z ró¿nych (obiektywnych i subiektywnych)
przyczyn poszed³ w zapomnienie. Idzie mi o pamiêæ
o tragicznych losach mieszkañców Sulejowa narodo-
wo�ci ¿ydowskiej. Przed wojn¹ Sulejów liczy³ 7.500
mieszkañców. W tej liczbie 5037 Polaków, 111 Niem-
ców, i a¿ 2352 ̄ ydów. Zatem obywatele wyznania moj-
¿eszowego stanowi ponad 1/3 ogó³u sulejowskiej spo-
³eczno�ci. Byli w�ród nich ludzie zamo¿ni (w³a�ciciele
wapienników, tartaków), ale tak¿e �redniozamo¿ni kup-
cy, handlarze, rzemie�lnicy oraz liczna grupa biedoty
ledwo wi¹¿¹ca przys³owiowy koniec z koñcem. Funk-
cjonowa³a tak¿e, niewielka wprawdzie, grupa inteligen-
cji ¿ydowskiej. W ostatniej przed wojn¹ kadencji Rady
Miasta, piêciu jej cz³onków stanowili ¯ydzi. Nad Pili-
c¹ mieli sw¹ �wi¹tyniê � bó¿nicê, a przy drodze do Piotr-
kowa, cmentarz � kirkut. Zainteresowanych t¹ proble-
matyk¹ odsy³am do lektury rzetelnie opracowanej
w oparciu o zachowane dokumenty, relacje �wiadków,
pracy magisterskiej p. Katarzyny Myszkowskiej � �¯y-
dzi w Sulejowie w latach 1918 � 1945�. Jest ona do-
stêpna w tutejszej bibliotece miejskiej.

Podobnie jak w ca³ej okupowanej Polsce, tak¿e
i w Sulejowie ̄ ydzi zostali poddani totalnej ekstermi-
nacji � zag³adzie nazywanej wspó³cze�nie Holokau-
stem. W pa�dzierniku 1942 roku zostali wywiezieni
do getta w Piotrkowie, sk¹d niebawem przetransporto-
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wano ich do obozu w Treblince. Tam wszyscy zostali
w okrutny sposób wymordowani. Nie ocala³ nikt!

Tragedia narodu ¿ydowskiego w czasie II wojny
�wiatowej jest wci¹¿ ¿ywa w literaturze piêknej np.
�Medaliony� Zofii Na³kowskiej, czy mistrzowsko na-
pisane �Opowiadania� Tadeusza Borowskiego. Boga-
ta jest literatura faktu, ¿e wspomnê tylko o relacjach
Marka Edelmana, ostatniego dowódcy powstania w get-
tcie warszawskim - zatytu³owanych �¯ycie. Po prostu�.
Z najnowszych pozycji na rynku wydawniczym traktu-
j¹cych o najwiêkszej zbrodni nazistów w wyniku, któ-
rej ponios³o �mieræ ponad 6 milionów ludzi, jest ksi¹¿-
ka Guido Knoppa � �Holokaust�. Nie mo¿na pomin¹æ
milczeniem, choæ s¹ to pozycje dla wielu kontrower-
syjne, ksi¹¿ek Jana Grossa � np. �S¹siedzi�, czy maj¹-
ce siê wkrótce ukazaæ �Z³ote ¿niwa�. Tak¿e w dziedzi-
nie twórczo�ci filmowej znajdujemy wiele znakomi-
tych tytu³ów traktuj¹cych o zag³adzie ̄ ydów. S¹ to fil-
my dokumentalne np. �Ucieczka z Sobiboru� i  fabu-
larne np. �Janusz Korczak� w re¿yserii Andrzeja Waj-
dy, czy znakomity film Polañskiego � �Pianista�. Do
historii przesz³y nazwiska Polaków, którzy z nara¿e-
niem w³asnego ¿ycia ratowali ¯ydów np. Jan Karski
emisariusz z okupowanej Polski, który jako pierwszy
z³o¿y³ prezydentowi USA F.D.Roosveltowi raport
o eksterminacji ̄ ydów w okupowanej Polsce, czy pani
Sendlerowej ratuj¹cej ¯ydów, którym uda³o siê zbiec
z warszawskiego getta. Warto w tym miejscu wspo-
mnieæ o Henryku S³awku � Polaku, który wraz z pol-
skimi i wêgierskimi ksiê¿mi zdo³a³ ocaliæ setki ¿ydow-
skich dzieci. Zap³aci³ za to cenê najwy¿sz¹ � zgin¹³
w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Jego sylwet-
kê oraz czyny popularyzuje sulejowianin Grzegorz £ub-
czyk � dziennikarz i by³y ambasador RP na Wêgrzech.

Przytoczone powy¿ej przyk³ady to nie jedyne formy
upamiêtnienia wspólnych losów Polaków i ¯ydów na
przestrzeni dziejów. Wielk¹ popularno�ci¹ ciesz¹ siê co-
roczne koncerty na Kazimierzu � dawnej ¿ydowskiej
dzielnicy Krakowa. W £odzi organizowany jest Festi-
wal Czterech Kultur � gdzie kultywuje siê tradycje daw-
nych mieszkañców tego przemys³owego miasta � Pola-
ków, Rosjan, Niemców i ¯ydów. W pobliskim Piotrko-
wie utworzono Trakt ̄ ydowski � upamiêtniaj¹cy ocala-
³e zabytki - synagogê, kirkut, zak³ady przemys³owe, któ-
rych za³o¿ycielami byli ¯ydzi. W wielu miastach tam-
tejsze w³adze samorz¹dowe i spo³eczeñstwo daj¹ wyraz
swej pamiêci o dawnych mieszkañcach narodowo�ci
¿ydowskiej, którzy tam rodzili siê, ¿yli, wspó³tworzyli
jego gospodarkê i kulturê. Niech przyk³adem bêdzie Brze-
sko czy Aleksandrów Kujawski. Postawione tam sym-
boliczne pomniki maj¹ tak¿e za cel okazanie tradycyjnej
polskiej tolerancji i zadaj¹ k³am powszechnej niestety
na Zachodzie opinii o antysemityzmie Polaków.

Od d³u¿szego czasu zastanawiam siê dlaczego w na-
szym Sulejowie temat dotycz¹cy przedwojennej spo-
³eczno�ci ¿ydowskiej w tym mie�cie i jej martyrologii
podczas wojny jest na ogó³ przemilczany. W �wiado-
mo�ci tutejszych mieszkañców oczywi�cie problema-
tyka ta istnieje, ale traktowana jest raczej jako rzecz
dawna, do której niechêtnie siê powraca. By³o, prze-
sz³o, minê³o. Ciekaw jestem czy na przyk³ad czy w na-
szych szko³ach m³odzie¿ jest zapoznawana z histori¹
swego miasta, a w tym kontek�cie z wydarzeniami do-
tycz¹cymi tutejszych ¯ydów. Nie umiem na to pytanie
daæ pozytywnej ani negatywnej odpowiedzi. Trzeba by
zapytaæ nauczycieli, ale na podstawie rozmów z m³o-
dymi lud�mi wy³ania siê taki oto obraz. �¯ydzi? � tak
wiem, mieszkali kiedy� w Sulejowie, ale co� wiêcej?
Nie wiem.�  Pomy�la³em sobie wówczas � my Polacy
jeste�my szczególnie wra¿liwi na losy naszych przod-
ków i dzieje narodu. Pieczo³owicie dbamy o miejsca
szczególnej pamiêci jakimi s¹ cmentarze, tak¿e i te le-
¿¹ce obecnie po za granicami naszego Kraju. Bolejemy
nad ich dewastacj¹, w miarê si³ i �rodków staramy siê
o ich zachowanie rekonstrukcjê. Dlaczego tak postêpu-
jemy? Bo s³usznie uwa¿amy, ¿e tak nale¿y czyniæ w imiê
utrwalania to¿samo�ci narodowej, i po prostu z czystej,
zwyczajnej ludzkiej uczciwo�ci. Je¿eli tak, to dlaczego
w imiê tych szlachetnych pobudek nie post¹piæ podob-
nie w odniesieniu do przedwojennej sulejowskiej spo-
³eczno�ci ¯ydów. Przecie¿ byli oni równoprawnymi
obywatelami II Rzeczpospolitej, dla których Polska sta³a
siê w swoim czasie drug¹ ojczyzn¹. Za�wita³a mi wów-
czas idea ufundowania w Sulejowie symbolicznej ta-
blicy daj¹cej wyraz pamiêci i szacunku dla losów sule-
jowskich ̄ ydów. W wielu rozmowach sondowa³em jaki
stosunek maj¹ moi znajomi w stosunku do tego zamie-
rzenia. Uczciwie muszê stwierdziæ, ze nie napotka³em
opinii zdecydowanie negatywnych, choæ niektórych
pomys³ ten wprawi³ w k³opot. S³ysza³em wówczas: -
�w zasadzie masz racjê, ale�� To �ale� dotyczy³o naj-
czê�ciej obaw o poszanowanie takiego symbolu przez
mówi¹c wprost antysemickich prostaków. Przecie¿ sam
widzisz � argumentowano - napisy na murach �Jude�,
gwiazdy Dawida na szubienicy, masy kiboli skanduj¹-
cych �Widzew � ̄ ydzew�. To fakt �  i z tak¹ rzeczywi-
sto�ci¹ mamy do czynienia. Ale czy oznacza to, ¿e ma
ona nas zdominowaæ i zniechêciæ ? A mo¿e w³a�nie
dlatego powinni�my siê takim postawom przeciwsta-
wiæ? My � czyli zdecydowana wiêkszo�æ. My nie jeste-
�my prymitywnymi kilbolami. Mamy rozum i serce!

Okazuje siê, ¿e nie ja jeden uwa¿am, i¿ jest czas by
w jaki� symboliczny sposób zachowaæ w pamiêci wspó³-
czesnych i potomnych fakt egzystencji i martyrologii
¯ydów w Sulejowie. Z podobn¹ inicjatyw¹ wyst¹pi³ ofi-
cjalnie pan Jan Miller. Jest nas zatem dwóch. My�lê, ¿e
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zdecydowanie wiêcej, tyle ze inni nie mieli okazji wy-
ra¿enia swej opinii w tej kwestii. Sprawa postaw wo-
bec tzw. �kwestii ¿ydowskiej� jest mimo wszystko dla
wielu Polaków, mówi¹c najoglêdniej, � delikatna. Lu-
bimy przy wielu okazjach powo³ywaæ siê na nauki pa-
pie¿a (niebawem �wiêtego) Jana Paw³a II. Pamiêtajmy
zatem o Jego naukach i wskazaniach w stosunku do
�braci starszych w wierze�. To te¿ jest wa¿ki argument.

Konkretyzuj¹c. Szanowne Panie i Panowie Radni.
Rozwa¿cie Pañstwo propozycjê ustawienia w Sulejo-
wie symbolu ku pamiêci dawnej spo³eczno�ci ¿ydow-
skiej. Sugerujê aby mia³a ona formê macewy � trady-
cyjnej ¿ydowskiej tablicy nagrobnej. S¹dzê, ¿e stosow- Andrzej Tymiñski

Koszty Akcji Zima 2010/2011
Przy utrzymaniu dróg pracowa³o: 8 koparko- ³adowa-
rek, 1 równiarka, 4 samochody ciê¿arowe z p³ugami,
ci¹gnik z p³ugiem,1 piaskarka za ogóln¹ kwotê:

176 479,27 z³.
Utrzymywano drogi powiatowe: 61,9 km  (w mie-
�cie 6 km), drogi gminne: 70,9 km, drogi pozosta³e
w tym nieutwardzone: 150 km.
Obowi¹zek szczególnego od�nie¿ania i posypywania pia-
skiem, czêsto wielokrotnie, z uwagi na zagro¿enia to:
� dojazd dzieci do szkó³
� osoby dializowane
� Dom Dziecka
� ul. Cmentarna, Klasztorna, Milejowska, G. Strzelecka
� droga do Barkowic, Ko³a, Witów - K³udzice
� okolice cmentarzy, ko�cio³ów, szkó³
� zakrêty, wzniesienia, zjazdy oraz skrzy¿owania
Wykorzystano 424 tony piasku do posypywania oraz
oko³o 100 ton rozwieziono na miejsca niebezpieczne.

Wysypisko �mieci
Planowana data zamkniêcia 31. 12. 2012 r

W chwili obecnej kwatery sk³adowiska o symbolach
od A do E zosta³y zrekultywowane i zamkniête, a odpa-
dy gromadzone s¹ w ostatniej czynnej kwaterze F. Prze-
widuje siê, ¿e wystarczy na oko³o 10-15 miesiêcy.

Najwa¿niejsze problemy funkcjonowania sk³ado-
wiska miejskiego to:
pozyskanie �rodków zewnêtrznych na rekultywacjê
i zamkniêcie sk³adowiska (XII 2012);
budowa zak³adu zagospodarowania odpadów;
regulacja cen wywozu odpadów komunalnych
pilna konieczno�æ zawarcia umowy na wywóz odpa-
dów na nowe sk³adowisko (Opoczno lub Radomsko).

Aleksandra Rytych, Iwona Purzycka

Miejski Zak³ad Komunalny

Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów
 i Inwalidów w Sulejowie

Plan imprez na 2011 rok

Kwiecieñ: Licheñ - wycieczka 1-dniowa
Maj: Lwów - wycieczka 3-dniowa (konieczny paszport!!!)
Czerwiec: Krynica Zdrój i okolice  wycieczka 3-dniowa
Lipiec: Kalwaria Zebrzydowska, Inwa³d, Wadowi-
ce - wycieczka 2-dniowa
Sierpieñ : 1. Trójmiasto i Malbork - wycieczka 3-4 dniowa
2. Czêstochowa nocna Msza �w. 25/26 sierpnia.
Wrzesieñ: Niepokalanów, Arkadia, Nieborów, ̄ ela-
zowa Wola wycieczka 1 -dniowa
Pa�dziernik: Czêstochowa - wycieczka 1 - dniowa
na obchody M.B. Ró¿añcowej
Listopad: Dzieñ Seniora
Grudzieñ: Teatr lub kino                    op. E. Zawisza

nym miejscem bêdzie Plac Stra¿y. To tam przecie¿
podczas bombardowania w 1939 roku zginê³o wielu
¯ydów. W tej okolicy wielu z nich ¿y³o i mieszka³o.
Sulejowski kirkut zosta³ doszczêtnie zniszczony pod-
czas wojny. Niech chocia¿ ta jedna macewa bêdzie
wymownym i godnym symbolem tej cz¹stki Holokau-
stu. Za pó³tora roku (pa�dziernik 2012r.) przypada 70.
rocznica kiedy do Niemcy wywie�li
wszystkich ̄ ydów z Sulejowa. Jest wiêc
sporo czasu na podjêcie stosownej
uchwa³y, a nastêpnie na jej realizacjê.

Sprz¹tanie ulicy z piasku po zimie
Temat bardzo trudny i kosztowny, reguluj¹ go prze-

pisy Ustawy (z dnia 13 wrze�nia 1996 r) oraz Regula-
min (uchwa³a dnia 30 maja 2006 roku) utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Sulejów.

Dzia³ania Pañstwa przed swoim domem s¹ godne
na�ladowania i wielu mieszkañców tak postêpuje zwy-
czajowo sprz¹taj¹c, od�nie¿aj¹c, zamiataj¹c itp. itd. do
,,po³owy jezdni � drogi�� na d³ugo�ci swojej posesji .

Niestety czê�æ mieszkañców uwa¿a, ¿e p³aci po-
datki i ma prawo wymagaæ aby to zrobi³a Gmina,
która to czyni w miarê swoich mo¿liwo�ci.

Tak naprawdê posprz¹tanie przed swoim ogrodze-
niem i posesj¹ stanowi o kulturze i wystawia bardzo
pozytywne �wiadectwo mieszkañcom danej posesji.

W przysz³o�ci gmina musi kupiæ zamiatarki uliczne
du¿e do ulic i ma³e do chodników i kilka razy w roku
zamiataæ je, a po zimie szczególnie.    informacja MZK
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nasze sylwetki...

Zygmunt Czy¿,

ksi¹dz proboszcz parafii �wiêtego Floriana w Sulejowie, kanonik Kapitu³y Kolegiackiej
£askiej, dziekan Dekanatu sulejowskiego sk³adaj¹cego siê z piêciu parafii: Bujny, Mile-
jów, Witów, W³odzimierzów i Sulejów, jubilat obchodz¹cy 9 kwietnia 50 � lecie �wiêceñ
kap³añskich, �Honorowy Obywatel Gminy Sulejów" na podstawie uchwa³y Rady Miej-
skiej w Sulejowie z dnia 28 marca 2011 roku
 opowiada o sobie i o ludziach, których spotka³ na swej drodze.

Ksiê¿e Kanoniku, w³a�nie
minê³o pó³ wieku od dnia,
kiedy otrzyma³ ksi¹dz �wiê-
cenia kap³añskie. Kiedy to
by³o dok³adnie?
- Skoñczy³em seminarium w wieku 22,5 roku, a �wiê-
cenia kap³añskie mo¿na by³o wówczas otrzymaæ
w wieku 24 lat. Dosta³em zatem roczn¹ dyspensê od
biskupa, a pozosta³e pó³ roku czeka³em ucz¹c reli-
gii. I tak, po ukoñczeniu 23 lat, 9 kwietnia 1961 roku
zosta³em wy�wiêcony na kap³ana.
Tak piêkny jubileusz jak 50 � lecie to naturalna
okazja do wspomnieñ, proszê wiêc opowiedzieæ
o sobie od pocz¹tku, czyli o domu rodzinnym.
- Pochodzê z wioski Dêbina, po³o¿onej w wojewódz-
twie ³ódzkim, w powiecie wieluñskim, w gminie
Osjaków. Wie� ta nale¿a³a kiedy� do rodziny Pstro-
koñskich i od nich to mój dziadek kupi³ ziemiê za-
k³adaj¹c siedzibê rodziny Czy¿ów.
Jako ciekawostkê dodam, ¿e w Sulejowie mieszkaj¹
dwie osoby, które s¹ potomkami Pstrokoñskich.
Mój dziadek mia³ piêciu synów i trzy córki. Marzy³,
aby który� syn zosta³ ksiêdzem, ale nie uda³o siê. By³
bardzo religijny, przewodniczy³ ró¿nym nabo¿eñ-
stwom w ko�ciele i prowadza³ czêsto ma³ego wnucz-
ka Zygmusia, czyli mnie, na uroczysto�ci ko�cielne.
Urodzi³ siê ksi¹dz przed wojn¹, 7 kwietnia 1938
roku, co ksi¹dz pamiêta z najm³odszych lat?
- Wojnê spêdzi³em mieszkaj¹c tylko z mam¹ i dziad-
kami, bo mój tata by³ w niewoli niemieckiej. Pamiê-
tam ³uny bombardowania Wielunia, ale nie wiem z ja-
kich lat. Utkwi³ mi te¿ w g³owie incydent z Niem-
cem, który przyszed³ do nas i za¿¹da³ jajek. By³em
sam w domu, przynios³em mu te jajka. Niestety, z nie-
uwagi, czy ze strachu, wylecia³y mi z r¹k i wszystkie
siê pot³uk³y. Niemiec tylko zakl¹³ i poszed³, a mnie,
nie wiadomo dlaczego, pozosta³o to w pamiêci.

Po wojnie ¿ycie wraca do normy�
- Przede wszystkim wraca mój tata,
w 1946 r. rodzi siê moja siostra i ko-
lejne rodzeñstwo - mam 3 siostry
i brata. Rodzice pozostali w Dêbinie,

mój ojciec zmar³ kilka lat temu, a mama ¿yje do dzi�.
Wracaj¹c do wspomnieñ: Kiedy by³em w 5. klasie
szko³y podstawowej w gospodarstwie wybuch³ po-
¿ar. Mój dziadek pobieg³ do obory ratowaæ byd³o i za-
czadzi³ siê gin¹c w ogniu. Nie do¿y³ momentu, w któ-
rym zacz¹³em spe³niaæ jego marzenie decyduj¹c, ¿e
zostanê ksiêdzem.
Kiedy ksi¹dz podj¹³ tak¹ decyzjê?
- Bod�cem dla mnie by³a msza prymicyjna, (pierw-
sza msza po wy�wiêceniu, zazwyczaj odprawiana
w swojej rodzinnej parafii), któr¹ odprawi³ w Osja-
kowie m³odszy brat ksiêdza Ludwika Warzyboka (pi-
sz¹cy m. in. w tygodniku Niedziela).
Zdecydowa³em, ¿eby i�æ do seminarium. Wówczas
posz³o ze mn¹ czterech kolegów, ale by³ to u nich s³o-
miany zapa³ i wytrwa³em tylko ja. Po ukoñczeniu szko-
³y podstawowej (7 klas) rozpocz¹³em naukê w ni¿-
szym seminarium koñcz¹cym siê matur¹, a nastêpnie
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w wy¿szym seminarium duchownym w £odzi.
�wiêcenia kap³añskie otrzyma³em nietypowo, bo by-
³em wy�wiêcany sam jeden. Dziêki proboszczowi
osjakowskiemu W³adys³awowi Gawronowi odby³o
siê to w mojej rodzinnej parafii w Osjakowie 9 kwiet-
nia w 1961 roku. �wiêceñ udzieli³ mi nowo konse-
krowany biskup czêstochowski Stefan Bare³a. Ilekroæ
potem biskup ów spotyka³ mnie w Czêstochowie to
mówi³ na mnie �mój pierworodny�.

Moj¹ mszê prymicyjn¹ odprawi³em tydzieñ pó�niej,
czyli w dniu 16 kwietnia 1961 roku. By³y to równie¿
historyczne dni dla �wiata, poniewa¿ odby³ siê wte-
dy pierwszy w dziejach ludzko�ci lot cz³owieka (Ju-
rija Gagarina) w przestrzeñ kosmiczn¹.
Gdzie ksi¹dz rozpocz¹³ swoj¹ pracê?
- Pierwsz¹ pos³ugê kap³añsk¹ podj¹³em w Bedoniu.
Nastêpnie od 1964 roku by³ Marzenin, po trzech la-
tach przeprowadzi³em siê na kolejn¹ parafiê do Ze-
lowa, gdzie wspominam pochodz¹cego z kresów,
pe³nego humoru proboszcza Antoniego Szarejko.
Potem pracowa³em przez wiele lat w ko�cio³ach
w £odzi: parafia Dobrego pasterza, Przemienienia
Pañskiego (14 lat) i w ko�ciele na Retkini.
Od 1985 roku zosta³em proboszczem parafii �wiêtego
Floriana w Sulejowie. My�la³em, ¿e bêdê tu parê lat.
Z biegiem lat podejmowali�my jako wspólnota parafial-
na ró¿ne dzia³ania remontowo-budowlane i kiedy otrzy-
mywa³em propozycje zmiany miejsca, nie chcia³em siê
wyprowadzaæ i zostawiaæ niedokoñczonych prac. Po-
tem pojawia³y siê nowe zadania i tak minê³o ju¿ 26 lat.
Ko�ció³ zosta³ pokryty miedzian¹ blach¹ oraz wybu-
dowano nowy dom parafialny.
Inne wa¿ne prace to generalny remont organów,
malowanie bocznych naw ko�cio³a, ogrodzenie
wokó³ ko�cio³a, nowy parking. Te ostatnie inwe-
stycje przygotowano na 100-lecie konsekracji ko-
�cio³a 7 wrze�nia 2008 r.

W grudniu ubieg³ego roku, zosta³a uruchomiona stro-
na internetowa sulejowskiej pieszej pielgrzymki na Ja-
sn¹ Górê. Na razie mo¿na ogl¹daæ tylko zdjêcia, ale
wkrótce pojawi siê tak¿e historia i teksty najczê�ciej �pie-
wanych piosenek. W ci¹gu 3 miesiêcy liczba odwiedzin
strony przekroczy³a 400. Dziêki kwartalnikowi �Sulej�
bêdziemy informowaæ o nowo�ciach na stronie.
http://pielgrzymkasulejow.strefa.pl/    

M. Moneta

Po tylu latach czynnej s³u¿by ma ksi¹dz ogromn¹
bazê do�wiadczeñ, któr¹ mo¿na wci¹¿ wykorzy-
stywaæ. St¹d pytanie o plany na przysz³o�æ � mam
nadziejê, ¿e nie emerytura?
- Nie, nie czekam na emeryturê, chocia¿ jest to nor-
malna kolej rzeczy.
Mam jeszcze wiele do zrobienia. Nale¿y dokoñczyæ
ogrodzenie, wyznaczyæ miejsca na samochody na par-
kingu, w bramach umie�ciæ figury kolejnych �wiê-
tych � w najbli¿szych planach to postaæ ojca Pio i Mi-
cha³a Archanio³a. Obecnie koñczy siê ju¿ uk³adanie
kostki przed wej�ciem do ko�cio³a z ciekawym mo-
tywem rozety z wie¿y ko�cielnej.
A czego nie uda³o siê zrobiæ?
- Najtrudniejszym problemem, który jest bol¹czk¹ nie
tylko moj¹, ale przede wszystkim parafian, jest ogrzewa-
nie ko�cio³a. Nasza �wi¹tynia jest zabytkowa, wiêc jedy-
nym sposobem doprowadzenia ciep³a, na jaki pozwala
konserwator zabytków jest ogrzewanie pod³ogowe. Wy-
maga to zdemontowania i tym samym bezpowrotnego
zniszczenia istniej¹cej posadzki. Poci¹ga³oby to za sob¹
olbrzymie koszty, za du¿e jak na nasze mo¿liwo�ci.
Prowadzi ksi¹dz album ze zdjêciami dokumentuj¹-
cymi minione 50 lat. Widzimy na nich uroczysto�ci
�wiêceñ kap³añskich i ksiêdza ze swoj¹ kilkuletni¹
siostr¹, pami¹tki pierwszych komunii �wiêtych, ale
i pielgrzymki. Czy dla ksiêdza s¹ równie wa¿ne?
- Na pielgrzymki chodzi³em przez wiele lat, pokonuj¹c
rzetelnie ca³¹ trasê bez korzystania z podwo¿enia. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e by³a to czê�æ mojej pracy, niejako ¿ywa
forma religijno�ci, ale te¿ ciekawy, czynny wypoczynek.
Gdyby ksi¹dz jeszcze raz wybiera³ swoj¹ drogê
¿yciow¹, to czy by³aby taka sama?
- Tak, nigdy nie my�la³em o innym zawodzie. No mo¿e
tylko jako ma³e dziecko, kiedy patrzy³em na lec¹cy wy-
soko samolot marzy³o mi siê, aby zostaæ lotnikiem�
zdjêcia ze zbiorów
Z.Czy¿a i M. Stobieckiego

rozmawia³a  redaktor naczelna

  Teresa Sarlej Teresa Sarlej Teresa Sarlej Teresa Sarlej Teresa Sarlejjjjjj
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Smutna rado�æ
Nareszcie nadesz³a d³ugo wyczekiwana wiosna! Raduj-
my siê. Niby tak. Ale� �niegi stopnia³y i ods³oni³y nasze
beztroskie (czytaj bezmy�lne) niechlujstwo. Na nieomal
ka¿dym skwerze, przy ulicach, w przydro¿nych rowach
co krok - syf totalny, Porzucone butelki wszelkiej ma-
�ci, zu¿yte opakowania, wszêdobylskie plastikowe fo-
lie. A któ¿ to nam poczciwym i niezwykle schludnym
obywatelom taki bardak uczyni³? Winnych nie ma! To
nie ja! Wiêc kto? Prymitywne i równie z³o�liwe ufo-
ludki? Na to wychodzi. Perfidne to stwory. Dzieci w ra-
mach akcji �sprz¹tanie �wiata� wysprz¹ta³y co trzeba,
a ju¿ w kilka dni pó�niej sytuacja wraca do normy, czy-
li do powszechnego za�miecenia naszego otoczenia.
Mo¿e dzieje siê to za spraw¹ wspomnianych ufolud-
ków czy innych kremlinów, ale bardziej sk³aniam siê
do stwierdzenia, ¿e czynimy to sami. I niech nie obra-
¿aj¹ siê ci, którzy s¹ w porz¹dku. To nie jest �zas³uga�
jednego czy dwóch brudasów. Tak czyni wiêkszo�æ!
Boli nas (i mnie tak¿e) opinia o Sulejowie, i¿ jest to
�zapyzia³e miasteczko�. Jednak¿e trzeba mieæ �wiado-
mo�æ, i¿ na tak¹ ocenê ma m. innymi estetyka naszych
ulic i osiedli. O tym wstydliwym, a niestety prawdzi-
wym problemie, pisa³em ju¿ w �Suleju� wielokrotnie.
Jak do tej pory bez widocznych
efektów. Do�wiadczeni socjologo-
wie twierdz¹: - aby zmieniæ kolo-
rystykê �cian wystarcz¹ dwa � trzy
dni, na przemianê mentalno�ci i na-
wyków ludzkich potrzeba wielu lat.
Zatem jest nadzieja, choæ nawet tak odleg³a. Byæ mo¿e,
jak to mówi¹ s³owa znanej piosenki �za trzydzie�ci parê
lat� wiosenna rado�æ nie bêdzie tak smutna. I to jest
odpowied� na pytanie czy warto o tym problemie upar-
cie przypominaæ. Powtarzana przez lata oczywista oczy-
wisto�æ mo¿e w koñcu dotrze do co poniektórych. Mo¿e.
Choæ pewno�ci nie ma!

***
Jesieni¹ ubieg³ego roku na ulicach Zamkowa i Jagiel-
loñczyka na osiedlu Podklasztorze po³o¿ono w g³êbo-
kich wykopach rury kanalizacyjne. Przy okazji trzeba
by³o zrujnowaæ koparkami dotychczasow¹ jako tako
utwardzon¹ nawierzchniê. Mówi siê trudno, inaczej nie
da siê przeprowadziæ takich robót ziemnych. Firma wy-
konawcza zapewnia³a mieszkañców, ¿e owa nawierzch-
nia zostanie zrekonstruowana. I nie uwierzycie Pañstwo!
S³owa dotrzymano! Rury zakopano, a jako utwardze-
nie pos³u¿y³ ³upany kamieñ wapienny. Dla mnie bom-
ba! Nie ma to jak solidno�æ i rzetelna wiedza in¿ynier-
ska! A¿eby nie by³o zbyt ró¿owo, panowie wykonaw-
cy nie byli ³askawi przewidzieæ, ¿e kamieñ wapienny
ma to do siebie i¿ szybko siê lasuje w kontakcie z woda

(deszcze), a gdy jest sucho to ka¿dy pojazd wznieca
tumany py³u Rozpacz w kratkê. Samochody grzêzn¹
w wapiennym b³ocie, a z py³u wciskaj¹cego siê wszel-
kimi szczelinami do mieszkañ szczególnie ciesz¹ siê
gospodynie. Gdy ulica w pewnym momencie sta³a siê
nieomal nieprzejezdna, wskutek interwencji mieszkañ-
ców, firma wykonawcza naciskana tak¿e zapewne przez
nadzór z UM, dokona³a poprawki. W miejsca szcze-
gólnie zdewastowane nawieziono� ponownie kamieñ
wapienny, tyle, ¿e o grubszej granulacji. Wniosek? Wy-
chodzi na to, ¿e nie tylko wapieñ siê lasuje! Zaprasza-
my pana Prezesa tej¿e firmy do odwiedzin. Jak przysta-
³o jeste�my go�cinni, poczêstujemy kaw¹ b¹d� herbat¹,
a mo¿e nawet znajdzie siê co� bardziej swojskiego. Tylko
ma³a uwaga � radzimy zabraæ ze sob¹ kilku ochronia-
rzy, bo nie daj Bóg mog¹ komu� pu�ciæ nerwy.

***
Swego czasu, nie tak dawno, UM sfinansowa³, wcale nie
tak ma³ym, kosztem budowê parkingu przy lesie na krañ-
cach osiedla Podklasztorze. Mia³ to byæ pocz¹tkowy (b¹d�
jak kto woli � ostatni) przystanek dla minibusów na linii
Piotrków � Sulejów Podklasztorze. Mia³, ale nie by³. Pa-
nowie kierowcy (w³a�ciciele?) namiêtnie ignorowali to
miejsce. Dlaczego? Bo podobno jest tam ciemno, a jak
ciemno to niebezpiecznie. Zgoda. Zbudowano latarnie.

I co? Nadal na tej krañcówce spotkaæ mo¿-
na z rzadka tylko niektórych przewo�ników.
Wielu nie bacz¹c na dobro klientów (a prze-
cie¿ z nich ¿yj¹!) rozpoczyna trasê od przy-
stanku przy hotelu. Wsiadaj¹c z baga¿ami

do minibusa w Piotrkowie, trzeba koniecznie upewniæ
czy aby dotrzemy � pod las�. Czêsto w odpowiedzi pada
krótkie i zdecydowane �Nie�! Na zapytanie � �dlacze-
go�? s³yszy siê ró¿ne odpowiedzi zale¿ne od humoru i kul-
tury kierowców. Jeden warknie � �nie, bo nie�!. Inny z roz-
brajaj¹c¹ szczero�ci¹ stwierdzi � � inni nie je¿d¿¹, to ja
te¿ nie�. Wiêc w koñcu jak to jest i jak powinno byæ for-
malnie? Kto w tej sprawie ma g³os decyduj¹cy.? Urz¹d
wydaj¹cy koncesje, czy widzimisiê i prywatny interes w³a-
�cicieli minibusów.? To prawda, ¿e pojazdy s¹ prywatne,
ale us³ugi takowe s¹ transportem publicznym � ku wygo-
dzie ludzi!? Póki co, w praktyce wychodzi na to, ¿e to
ogon macha psem a nie odwrotnie. Wspomniane konce-
sje nie s¹ wieczne. Je�li kto� nie wywi¹zuje siê z umowy
np. co do dni i godzin �wiadczenia us³ug, to takow¹ kon-
cesjê mo¿na cofn¹æ. Dotyczy to równie¿ jak sadzê, usta-
leñ odno�nie trasy przejazdu. W ca³ej tej sprawie jest pe-
wien pozytywny przyk³ad. Jeden z kierowców (nazwi-
ska nie podam, bo by go inni zjedli) widz¹c pasa¿erkê -
kobietê z tobo³ami, zazwyczaj reaguje tak � � Ja wpraw-
dzie �pod las� nie je¿d¿ê, ale pani¹ zawiozê� Widaæ lito-
�ciwy ch³op. Ale przecie¿ jedna jaskó³ka, jak wiadomo,
wiosny nie czyni.                                                  AT

 ciekawostki
� z³o�liwostki
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Cysterskie inwestycje w nieruchomo�ci
Zapoznaj¹c siê z bogat¹ histori¹ opactw cyster-

skich w Polsce, mo¿emy siê przekonaæ, jak wiele za-
wdziêcza im nasza Ojczyzna, tak w dziedzinie du-
chowej, jak i materialnej. Mówi¹ o tym zachowane
do dzi� liczne pami¹tki. Cystersi, których podstawo-
wym obowi¹zkiem by³o wcielanie w czyn �Regu³y�
�w. Benedykta �Ora et labora�, na trwale zapisali siê
w rozwoju polskiej gospodarki i architektury. Gospo-
darka cysterska zgodnie z zasadami by³a nastawiona
przede wszystkim na zaspakajanie potrzeb danej
wspólnoty. Jej podstaw¹ by³a ziemia i rozwijana dziêki
niej produkcja ro�linna i hodowla zwierz¹t. Zajêcia
w gospodarstwach cysterskich by³y wykonywane
przez rzemie�lników i robotników najemnych. Sami
mnisi na zajêcia w gospodarstwie przeznaczali ok.
7 godzin dziennie. Szerokie nadania ziemi w szyb-
kim tempie powodowa³y wzrost area³u poszczegól-
nych opactw. Doprowadzi³o to do stworzenia folwar-
ków klasztornych zarz¹dzanych przez konwersów.

Kiedy w roku 1174 Kazimierz
Sprawiedliwy sprowadza do Su-
lejowa Cystersów, daje im w po-
siadanie ziemiê po hrabim Rus³a-
wie herbu Abdank. Zaopatrzy³
równie¿ doczesne potrzeby mnichów daruj¹c im kil-
kana�cie wiosek, i co rocznie 13 ba³wanów soli (je-
den ba³wan soli to ok. 165 kg) sprowadzanej z Rusi
i jeden ba³wan z Krakowa oraz 10 bobrów. Potomko-
wie tych zwierz¹t do dzi� ¿yj¹ w cysterskim stawie?
Jak widaæ maj¹tek poka�ny jak na ówczesne czasy.

W roku 1176 król Kazimierz oddaje na potrzeby bu-
duj¹cego siê klasztoru wie� D¹browê nad Pilic¹ i wie�
Strzelce, tak, tak w³a�nie te nasze Strzelce i wie� Ba³-
drzychów (w dzisiejszej gminie Poddêbice k. £odzi)

W roku 1221 Konrad Mazowiecki nadaje klaszto-
rowi dwie wioski na Kujawach � Lubotyñ i Zakrzewo.
Miejscowo�ci te zamieni³ ówczesny sulejowski Opat
Wilhelm z biskupem kujawskim Micha³em Godziem-
b¹ (nie myliæ z naszym parafianinem Kociemb¹?) na
bli¿sz¹ i dobrze nam znan¹ wie� Barkowice.

W 1239 roku arcybiskup gnie�nieñski Pe³ka na-
daje Cystersom wie� Kêpino, le¿¹c¹ pomiêdzy Roz-
prz¹ a Milejowem.

W roku 1224 ksi¹¿ê krakowski Leszek Bia³y na-
daje klasztorowi wie� £êczno, w tym samym roku
Kanclerz Polski Iwo Odrow¹¿ daje naszym Cyster-
som w³o�ci Dóbrcz.

Ok. 1229 roku Cystersi staj¹ siê w³a�cicielami
Wójcina. Mieli w nim swój folwark oraz poka�ny
obszar lasów. Zbudowali tu drewniany ko�ció³ p/w
�w. Andrzeja Aposto³a.

W roku 1470 klasztor sulejowski za pozwoleniem
Kazimierza Jagielloñczyka kupuje wie� B³ogie

Dobra sulejowskiego klasztoru obejmowa³y równie¿:
Koñskie i Ma³e Koñskie, Wójtostwo Ma³e, Jaksonek,
Stoczki, folwark i wie� Taraska, Podkurnêdz, folwark
Tomaszów, folwark Owczary, wie� Prócheñsko, Pod-
klasztorze, m³yn i wie� Radoñka, m³yn Tarczek.

Sulejowscy Cystersi za pozwoleniem panuj¹cych
w³adców, ale i równie¿ za pozwoleniem arcybisku-
pów otrzymywali dziesiêciny od nadanych wsi. Dzie-
siêcina, to taki podatek religijny. Obowi¹zkowe,
�wiadczenie pieniê¿ne lub rzeczowe w postaci dzie-
si¹tej czê�ci swojego dochodu na rzecz Ko�cio³a,
przeznaczone g³ównie na rzecz utrzymania ducho-
wieñstwa. Fajna sprawa. Po co dawaæ Fiskusowi jak
mo¿na Klasztorowi. Pamiêtajmy o tym wype³niaj¹c
zeznania podatkowe za 2010 rok. 1 % naszego po-
datku dochodowego darujmy na nasz romañski za-
bytek, wpisuj¹c w odpowiednia rubrykê PIT numer
KRS naszej Fundacji - KRS 0000097795.

Wiêcej informacji o cyster-
skich inwestycjach w nierucho-
mo�ci i dokumenty po�wiadcza-
j¹ce nadania ziemi podpisane
przez samych ówcze�nie panuj¹-

cych królów mo¿na znale�æ na:
www.dziedzictwo.polska.pl

Dotacje na renowacje zabytków
16 marca 2011 roku w Departamencie Kultury i Edu-
kacji Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi odby³o siê
spotkanie informacyjne dotycz¹ce konkursu na udzie-
lenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa ³ódzkiego. Sejmik Województwa £ódzkiego przy-
j¹³ uchwa³ê zwiêkszaj¹c¹ pulê �rodków przeznaczo-
nych na przywracanie �wietno�ci najcenniejszym
obiektom w regionie. Kwota ta wynosi 2,5 mln z³o-
tych. Na powy¿sze spotkanie udali siê tak¿e przed-
stawiciele naszego Klasztoru Cystersów w osobach
prezesa Fundacji �Obiekt Zabytkowy Opactwo Cyster-
sów w Sulejowie� pana Jakuba Miazka i mojej skrom-
nej osobie przedstawicielki Zarz¹du Fundacji. Spo-
tkanie rozpoczê³o prezentacj¹ multimedialn¹ �Dlacze-
go nale¿y dbaæ o dziedzictwo narodowe�. Nastêpnie
pani Magdalena Sowiñska, pracownik Departamen-
tu, omówi³a regulamin konkursu i zasa-
dy wype³eniania wniosków.
Bêdziemy t¹ drog¹ staraæ siê o przyzna-
nie dotacji na nasz zabytek.

Op.
Bogumi³a  Strojna
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Wiadomo�ci z z z z z Powiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Kolejna edycja Powiatowego
Konkursu Fotograficznego

Starostwo Powiatowe zaprasza do udzia³u w siód-
mej ju¿ edycji konkursu fotograficznego �ZIEMIA
PIOTRKOWSKA � MOJA MA£A OJCZYZNA
W OBIEKTYWIE�. Konkurs jest otwarty dla wszyst-
kich fotografuj¹cych, bez ograniczeñ wiekowych, któ-
rzy mog¹ przekazaæ w³asne, osobiste spojrzenie na Zie-
miê Piotrkowsk¹. Celem konkursu jest pokazanie naj-
ciekawszych zak¹tków powiatu oraz odkrywanie no-
wych miejsc, a tak¿e nowe spojrzenie na to, co z pozo-
ru wydaje siê codzienne i opatrzone. Do konkursu mo¿-
na zg³aszaæ fotografie w 2 kategoriach tematycznych:

1. natura �wiat³em malowana
2. moje miejsca... odnalezione

Termin nadsy³ania zg³oszeñ mija 15 pa�dziernika
2011 r.  Regulamin konkursu oraz karta zg³oszenia do
pobrania na stronie  www.powiat-piotrkowski.pl

Powiat Piotrkowski partnerem
Rejonu Rówieñskiego

 W dniu 15 marca 2011 roku starosta piotrkow-
ski Stanis³aw Cuba³a podpisa³ porozumienie o wspó³-
pracy miêdzyregionalnej pomiêdzy Powiatem Piotr-
kowskim a Rejonem Rówieñskim. Wydarzenie mia-
³o miejsce w czasie wizyty delegacji Powiatu Piotr-
kowskiego w Równem na Ukrainie. Miasto jest jed-
nocze�nie siedzib¹ Administracji Rejonowej, której
przewodniczy Wasyl Karpenczuk. Podpisuj¹c sto-
sowne porozumienie oba samorz¹dy zobowi¹za³y siê
do wspierania dzia³añ na rzecz wspó³pracy obu re-
gionów w dziedzinach: rolnictwa, przemys³u, trans-
portu, ekologii, kultury, o�wiaty, wymiany m³odzie-
¿y, turystyki, sportu oraz m³odzie¿owej polityki.

Delegacja Powiatu Piotrkowskiego, w której sk³a-
dzie by³ tak¿e wicestarosta piotrkowski Grzegorz Adam-
czyk, mia³a mo¿liwo�æ spotkania siê z ukraiñsk¹ Polo-
ni¹, odwiedzi³a dwa szpitale, przedszkole oraz szko³ê.
Przegl¹d Sto³ów i Palm Wielkanocnych

 Starostwo Powiatowe zaprasza Stowarzyszenia
i Ko³a Gospodyñ Wiejskich z terenu Powiatu Piotrkow-
skiego do udzia³u w Przegl¹dzie Sto³ów i Palm Wiel-
kanocnych. Impreza, która bêdzie mia³a w tym roku
swoj¹ siódm¹ edycjê, odbêdzie siê w Niedzielê Pal-
mow¹ 17 kwietnia 2011 roku. Tym razem gospodarzem
przegl¹du bêdzie Gminny O�rodek Kultury w Mosz-
czenicy. Przygotowane przez uczestników sto³y z wiel-
kanocnymi potrawami i ozdobione palmami oceni jury,
które szczególn¹ uwagê zwróci na sposób wykonania,
walory artystyczne, a przede wszystkim krzewienie tra-
dycji ludowych w�ród mieszkañców Ziemi Piotrkow-
skiej. Zg³oszenia przyjmuje Wydzia³ Promocji, Kultu-
ry i Sportu piotrkowskiego starostwa pokój 102.

1% na Szpital Trybunalski
 Ju¿ po raz trzeci piotrkowski oddzia³ Narodowego

Funduszu Ochrony Zdrowia zachêca osoby, które jesz-
cze nie rozliczy³y siê z Urzêdem Skarbowym, aby prze-
kaza³y swój jeden procent "Na Szpital Trybunalski".
Mowa o placówce Powiatowego Zespo³u Opieki Zdro-
wotnej przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie. W ubieg³ym
roku zebrane fundusze zosta³y przeznaczone na zakup
instrumentarium chirurgicznego. - Choæ kwota ponad
8 tysiêcy z³otych mo¿e wydawaæ siê nieznacz¹ca to jed-
nak wiem jakie przynios³a korzy�ci dla lekarzy i pielê-
gniarek z oddzia³u chirurgicznego - przyznaje Krzysztof
Saganowski dyrektor piotrkowskiego oddzia³u NFOZ. -
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po�wiêcenie sztandaru

Serdecznie dziêkujê wszystkim darczyñcom za okazane
wsparcie i zainteresowanie nasz¹ akcj¹ w minionym roku
i wierzê, ¿e w tym roku równie¿ mo¿emy liczyæ na hoj-
no�æ mieszkañców miasta i powiatu piotrkowskiego.

Aby przekazaæ 1% na Szpital Trybunalski nale¿y
w zeznaniu PIT w rubryce 124 wpisaæ numer KRS
0000057546. Osoby, które wyra¿¹ zgodê na ujaw-
nienie otrzymaj¹ imienne podziêkowanie za okaza-
ne wsparcie.

Starostwo z Certyfikatem ISO
Z dniem 23

grudnia 2010
roku Starostwo
P o w i a t o w e .
otrzyma³o CER-
TYFIKAT Nr
1021/2010 przy-
znany w dowód
spe³nienia wy-
magania Normy:
PN-EN ISO
9001:2009 w za-
kresie realizacji
zadañ powiato-
wej administra-
cji samorz¹do-

wej okre�lonych w przepisach prawa w warunkach pro-
fesjonalnej i przyjaznej obs³ugi Klientów. Dokument
obowi¹zywa³ bêdzie przez najbli¿sze 3 lata i obligo-
wa³ piotrkowskie Starostwo do systematycznego pod-
noszenia jako�ci us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ intere-
santów.

Audit zewnêtrzny przeprowadzi³a akredytowana
Polska Izba Handlu Zagranicznego, której auditorzy
kontrolowali wdro¿enie procedur ISO w urzêdzie
w po³owie grudnia 2010 roku.

asystent prasowy: 0-44 732 31 29
Aneta Stêpieñ

BIBLIOTEKA W SULEJOWIE
Gimnazjum i Miejska Biblioteka w Sulejowie zor-

ganizowali 15 marca 2011r Miêdzyszkolny Konkurs
Czytelniczy po�wiêcony twórczo�ci Stephenie Meyer.
Adresatami imprezy by³a m³odzie¿ gimnazjum i szkó³
podstawowych. O tematyce konkursu zdecydowa³o po-
czytno�æ i du¿a popularno�æ ksi¹¿ek amerykañskiej pi-
sarki. Uczestnicy wykazali siê znajomo�ci¹ utworów:
Zmierzch, Ksiê¿yc w nowiu, Zaæmienie i Przed �witem.

I miejsce zdoby³y Iga Strza³ka i  Anna Laszczyk,
zwyciêzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe,
a pozostali uczestnicy dyplomy i wyró¿nienia.

Organizatorzy konkursu dziêkuj¹ nauczycielom,
którzy przygotowali uczniów do konkursu oraz
uczestniczyli w sprawdzaniu i ocenianiu prac.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Mamy nadziejê, ¿e ksi¹¿ka stanie siê ich cichym przy-
jacielem w codzienno�ci.

Gabriela Wo�niakiewicz
Wanda Gemel �Jajszczak

Konkurs recytatorski
Dnia 23 marca 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej rozstrzygniêto konkurs recytatorski pt. �Prze-
s³anie poezji Marii Konopnickiej". Celem konkursu
by³o popularyzowanie twórczo�ci Marii Konopnic-
kiej w�ród dzieci i m³odzie¿y, rozwijanie zdolno�ci
recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezj¹ oraz
pobudzanie aktywno�ci twórczej. Konkurs zorgani-
zowa³a Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie
wspólnie z filiami bibliotecznymi. W konkursie wziê-
³y udzia³ dzieci w kategorii wiekowej 6-10 lat, 11-13
lat oraz gimnazjali�ci.

Zwyciêzcy w ró¿nych kategoriach to: Laura Wój-
towicz, Kamila Brynda, Natalia Godlewska, i Karina
Gielec. £¹cznie w konkursie uczestniczy³o 45 uczniów.

Wszyscy laureaci oraz osoby wyró¿nione dosta³y
nagrody w postaci ksi¹¿ek i dyplomów oraz s³odyczy.

Joanna Albin

xDrugi turniej Od smyka do zawodnika
 W zawodach w dniach 4-5 marca udzia³ wziê³y 74 za-
wodniczki. Sponsorzy nagród to: Burmistrz Sulejo-
wa - Stanis³aw Bary³a - medale, Zrzeszenie Miejsko-
Gminne LZS w Sulejowie � pi³ki do pla¿ówki, Bar-
tosz Borkowski � smycze, breloczki i gumowe pi³ki
pla¿owe, Grzegorz Ruciñski i Wies³aw Wieczorkow-
ski � napoje dla ka¿dego uczestnika.
Szczegó³owe wyniki w poszczególnych kategoriach
znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Miejskie-
go w Sulejowie: www.sulejow.pl
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M£ODZIE¯ I ALKOHOL

Czy istnieje jednoznaczna odpowied� na pyta-
nia, dlaczego jedni ludzie pij¹ wiêcej a inni mniej,
dlaczego jedna czê�æ z nich wpada w na³óg, a inna
nie? Najczê�ciej podawanymi powodami siêgania
po kieliszek s¹: potrzeba odprê¿enia, poprawa sa-
mopoczucia, zre-
dukowanie stre-
sów w ¿yciu. Nie-
którzy pij¹ dla z³a-
godzenia nudy, aby
uzyskaæ pozycjê
w grupie, by siê
dobrze bawiæ. Jed-
nej czê�ci pij¹cego
spo³eczeñstwa al-
kohol pomaga za-
sn¹æ, inn¹ pobudza
w stanach zmêcze-
nia. Niektórym po prostu smakuje, czasem wydaje
siê chroniæ przed depresj¹. Stanowi ucieczkê od rze-
czywisto�ci, niekiedy dodaje odwagi, wp³ywa na
poprawê kontaktów z innymi. Istnieje te¿ grupa osób,
która jest uzale¿niona od alkoholu. Jedna jej czê�æ
jest tego ca³kowicie �wiadoma, druga nie dopusz-
cza do siebie nawet takiej my�li.

Na to kiedy i jak szybko cz³owiek siê uzale¿ni
istotny wp³yw wywiera stopieñ dojrza³o�ci o�rod-
kowego uk³adu nerwowego. Badania dowodz¹, i¿
znacz¹c¹ rolê odgrywa te¿ wiek, w którym dana oso-
ba rozpoczê³a intensywnie spo¿ywaæ alkohol. Gdy
proces ten zacznie siê przed dwudziestym rokiem
¿ycia � uzale¿niæ mo¿na siê ju¿ po kilku miesi¹cach.
Intensywne picie miêdzy dwudziestym a dwudzie-
stym pi¹tym rokiem ¿ycia � mo¿e prowadziæ do na-
³ogu w przeci¹gu trzech, czterech lat, pó�niej nato-
miast okres ten wyd³u¿a siê do kilku lat.

Wiek, w którym m³ody cz³owiek ma pierwszy
kontakt z alkoholem ca³y czas siê obni¿a. Polska m³o-
dzie¿ bardzo szybko poznaje smak alkoholu. Wed³ug
raportów dziewiêciu na dziesiêciu uczniów w wieku
15 - 16 lat ma ju¿ za sob¹ do�wiadczenia z piciem
procentowych napojów, wiêkszo�æ z nich nawet na
d³ugo przed piêtnastymi urodzinami. Blisko 22%
z nich pierwszy raz siêgnê³o po alkohol w wieku 11 lat.
To nie jest pomy³ka w druku. W mojej pracy spotka-
³em szesnastolatka, który jest ju¿ uzale¿niony.

Niezwykle czêsto miejscem inicjacji alkoho-
lowej, czyli pierwszego kontaktu, jest �rodowi-
sko rodzinne. Zwykle to sami rodzice pozwalaj¹
dzieciom na picie alkoholu przy okazji ró¿nych

uroczysto�ci, maj¹c nadziejê, ¿e dziêki temu naucz¹ je
kulturalnego i bezpiecznego spo¿ywania trunków, ogra-
niczaj¹c jednocze�nie ryzyko siêgania dziecka po alko-
hol poza domem. W trakcie wywiadów z m³odzie¿¹ ten
fakt potwierdzi³o 50% ankietowanych, 28% pi³o alko-
hol na �wie¿ym powietrzu (parki, stadiony, pla¿e, uli-
ce), pozostali w barach lub na dyskotece.

Pamiêtajmy, ¿e
to my doro�li jeste-
�my za to odpowie-
dzialni. Pomijaj¹c
fakt czêstowania
dzieci w domach, al-
kohol jest ³atwo do-
stêpny. Zrzucamy
winê na przepisy
prawne tak jakby nas
to ju¿ nie dotyczy³o
� �skoro Pañstwo na
to pozwala to co my

mo¿emy?�. Mo¿emy du¿o, nie szukajmy przyczyn
w ustawodawstwie, pedagogach czy dzieciach s¹siadów.
Zainteresujmy siê jak spêdzaj¹ czas nasze dzieci i roz-
mawiajmy z nimi jak najwiêcej. B¹d�my dla nich auto-
rytetem w pozytywnym tego s³owa znaczeniu.

Marcin AA

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

KURCZAK w SOSIE z POMARAÑCZY
Dzia³aj¹c w imieniu UKS FUKS Sulejów pragnê

przedstawiæ tytu³owy projekt jednoczenie prosz¹c o jego
poparcie i pomoc w realizacji. Nazwa wydaje siê byæ
�mieszna, ale jest nieprzypadkowa. Ka¿dy jej cz³on,
maj¹cy swoj¹ symbolikê, któr¹ przedstawiê poni¿ej.

Element 1 � KURCZAK
symbol ¿ycia, u nas symbolizuje �czynnik ¿ywy�. Jest to
projekt budowy w pe³ni profesjonalnej sekcji siatkówki po-
przez utworzenie klas sportowych o profilu pi³ka siatkowa.

Element 2 � SOSiK
plan utworzenia Sulejowskiego O�rodka Sportu i Kul-
tury (st¹d nazwa SOSiK). Element niezbêdny dla funk-
cjonowanie wszystkich klubów sportowych.

Element 3 � POMARAÑCZE
kojarz¹ siê z ciep³ymi krajami, przede wszystkim z Bra-
zyli¹ � krajem kojarzonym z siatkówk¹ pla¿ow¹.
Pragnêliby�my aby na terenie naszej gminy zaczê³y po-
wstawaæ profesjonalne boiska do siatkówki pla¿owej.
W tym momencie pojawia siê najwa¿niejsze pytanie �
sk¹d wzi¹æ �rodki na ten cel?

Zapraszam wszystkich do dyskusji
szczegó³y: www.sulejow.pl, www.sulejowmojemiasto.pl

Sekretarz UKS FUKS Sulejów, Bartosz Borkowski
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Wiadomo�ci z MOK-u

Powitajmy aktywnie Wiosnê
Ka¿dy wie, ¿e sport to zdrowie... Ma³o kto tylko

siê do tego stosuje;-) W MOKu jednak nie brak ani
chêtnych do aktywnego wypoczynku ani zajêæ temu
dedykowanych. U nas ka¿dy znajdzie co� dobrego dla
siebie  mo¿na �piewaæ, tañczyæ, malowaæ, graæ na gi-
tarze, keyboardzie, w karty, mo¿na te¿ siê gimnasty-
kowaæ. Zapraszamy chêtnych do udzia³u w zajêciach
aerobik - pn. godz. 18.30-19.30, �r. godz. 19.00-20.00,
yoga wt. 19.00-20.30, nordic walking oraz gimnastykê
krêgos³upa pn. i �r. zamiennie z wt. i czw. godz. 18.00.
Aerobik przeznaczony jest dla osób, które chc¹ popra-
wiæ swoj¹ formê poprzez dynamiczn¹ seriê æwiczeñ.
Yoga przeznaczona jest dla tych, którzy przy relaksa-
cyjnej muzyce wyciskaj¹ z siebie siódme poty i medy-
tuj¹. Nordic walking to forma dynamicznego marszu
z kijami, która znakomicie wp³ywa na kr¹¿enie, krê-
gos³up. Jest to w Sulejowie absolutna nowo�æ, która
zyskuje coraz liczniejsz¹ grupê odbiorców.

Zadbajmy i my o siebie. Nie dajmy siê zwie�æ temu,
¿e siê nasprz¹tali�my w domu czy te¿ napracowali�my
w ogródku, to spalili�my kalorie. Tak spalili�my, ale do
pierwszej kolacji a potem? Ba, nawet zakwasy mamy!
Dbanie o siebie powin-
no byæ regularne,
a æwiczenia wykony-
wane pod okiem fachowców.

lZ trzech orkiestr stra¿ackich powsta³a jedna Orkiestra
Dêta Gminy Sulejów, której Kapelmistrzem zosta³ Ga-
briel Zaremba. Orkiestra ma za zadanie uczestniczenie
w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych na naszym
terenie oraz promowaæ ma Gminê Sulejów na zewn¹trz.
lW Miejskim O�rodku Kultury zawi¹za³ siê nowy ze-
spó³ muzyczno � wokalny.
Bêdzie on nosi³ nazwê
�SHADOW�, czyli cieñ.
Grupa sk³ada siê z nastêpu-
j¹cych osób: Dawid- �piew,
pianino, klarnet, saksofon,
Patryk � gitara, pianino, au-
tor logo zespo³u, Kamil �
pianino, Adam � gitara, £u-
kasz � perkusja.
Nowej grupie ¿yczymy po-
wodzenia i wytrwa³o�ci,
a ich pierwszy wystêp ple-
nerowy planowany jest na
�Noc �wietojañsk¹�.
lW czwartki godz. 18.00
odbywa siê kurs tañca to-

warzyskiego, prowadzony przez
p. Zdzis³awa Miêkusa � instruk-
tora z opoczyñskiego Studia Tañ-
ca TICO laureata wielu presti¿o-
wych nagród.
Lekcje gry na gitarze i keyboardzie,
które odbywaj¹ siê w �rody (keybo-

ard) i czwartki (gitara). Zajêcia prowadzi do�wiad-
czony muzyk p.Mariusz Dobrzalski � obecnie gra
w zespole �Smak Jab³ka�.
l15 kwietnia - VI Konkurs Palm i Pisanek Wiel-
kanocnych skierowany do placówek szkolnych
i wychowawczych z terenu Gminy Sulejów
(MOK). Zaprezentowane podczas konkursu pra-
ce (a s¹ to prawdziwe rêkodzie³a artystyczne) bê-
dzie mo¿na nabyæ pod ko�cio³ami naszych para-
fii w Niedzielê Palmow¹
l17 kwietnia � Ko�ció³ pw. �w. Floriana w Sule-
jowie � spektakl s³owno � muzyczny ��wiadek
nadziei�. Widowisko po�wiêcone ¿yciu Jana Paw-
³a II. Termin przypada po�rodku dwóch wa¿nych
papieskich dat: rocznicy �mierci i beatyfikacji. Dla
ka¿dego uczestnika pami¹tka okoliczno�ciowa.

l8 maja - Majówka na Placu
Stra¿y (weso³e miasteczko, kon-
kursy z nagrodami, koncert ze-

spo³u piotrkowskiego, obchody Dnia Europy
oraz wiele innych atrakcji)

lNied³ugo startuje strona internetowa MOK:
 http://www.mok.sulejow.pl

zapraszamy.
Sylwia Klass

Wiadomo�ci z MOKu
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xLista sportowców zas³u-
¿onych w sporcie w 2010
roku w Gminie Sulejów.

Adam Urbañski � zawodnik LKS �Luci¹¿anka �
Przyg³ów�, napastnik, król strzelców w sezonie 2010,
£ukasz Godlewski - zawodnik LKS �Luci¹¿anka �
Przyg³ów�, bramkarz w dru¿ynie seniorów,
Sebastian Nowicz - zawodnik LKS �Luci¹¿anka �
Przyg³ów�, napastnik dru¿yny seniorów,
Michalina Rataj � zawodniczka LUKS �START�
w Przyg³owie, zajê³a I miejsce w Mistrzostwach LZS
powiatu piotrkowskiego w kat. m³odziczek, I miej-
sce w Miêdzypowiatowym Turnieju M³odziczek,
III miejsce w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach
m³odziczek oraz IV miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tenisa Sto³owego M³odziczek
Pawe³ Kozera � zawodnik LUKS �START� w Przy-
g³owie, zaj¹³ I miejsce w Mistrzostwach LZS powiatu
piotrkowskiego, II miejsce w turnieju o Puchar Bur-
mistrza Sulejowa, III miejsce w turnieju o Puchar
Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, zajmuje
V miejsce w IV Lidze Tenisa Sto³owego mê¿czyzn,
Micha³ Kozera  - zawodnik LUKS �START� w Przy-
g³owie, zaj¹³ II miejsce w Mistrzostwach LZS powia-
tu piotrkowskiego, I miejsce w turnieju o Puchar Bur-
mistrza Sulejowa, I miejsce w turnieju o Puchar Pre-
zydenta Piotrkowa Trybunalskiego, zajmuje II miej-
sce w IV Lidze Tenisa Sto³owego mê¿czyzn,
Izabela Stobiecka, Agnieszka Wach, Monika No-
wak � zawodniczki UKS �FUKS� Sulejów, które
w sezonie 2010 zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce w Mistrzostwach Województwa £ódzkiego
Zrzeszenia LZS w Pi³ce Siatkowej Kobiet (a wcze�niej
I miejsce w Mistrzostw Powiatu Zrzeszenia LZS oraz
I miejsce w eliminacjach rejonowych do Mistrzostw
Województwa £ódzkiego Zrzeszenia LZS), I miejsce
w Letnich Igrzyskach Zrzeszenia LZS w pi³ce siatko-
wej kobiet, I miejsce w X Turnieju pi³ki siatkowej ko-
biet o Puchar Prezydenta Miasta Be³chatowa, I miejsce
w Turnieju pi³ki siatkowej kobiet o Puchar Wójta Gmi-
ny Dru¿bice, I miejsce w Miêdzywojewódzkim Tur-
nieju Pi³ki Siatkowej Kobiet w Sulejowie
Zbigniew Wojtaszek - trener i zawodnik dru¿yny se-
niorów MGKS �SKALNIK� Sulejów od pocz¹tku se-
zonu 2010/2011, w du¿ej mierze przyczyni³ siê do tak

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT
wysokiej lokaty. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ obecny trener po-
siada bogat¹ karierê pi³karsk¹. Gra³ m.in. w Koronie
Kielce, Krisbut Myszków oraz Ceramice Opoczno
Piotr Æwik³a - zawodnik dru¿yny MGKS �SKAL-
NIK� Sulejów, który jest wychowankiem klubu. Dziê-
ki ciê¿kiej pracy, ambicji i talentowi zawodnik szyb-
ko przeszed³ z wieku juniora do seniorów, szybko
aklimatyzuj¹c siê w pierwszej dru¿ynie.
Damian Zapa³a - zawodnik dru¿yny MGKS �SKAL-
NIK� Sulejów Jest to typowy pomocnik, równie¿ wy-
chowanek klubu. W dotychczasowych rozgrywkach
zdoby³ 5 bramek.

Gmina Sulejów pragnie równie¿ wyró¿niæ czte-
rech trenerów i dzia³aczy, którzy w znacznym stop-
niu przyczynili siê do osi¹gniêtych wyników. S¹ nimi:
S³awomir Warych � LKS �Luci¹¿anka � Przyg³ów�,
Pawe³ Skrzypek - LUKS �START� w Przyg³owie,
Wies³aw Wieczorkowski - UKS �FUKS� Sulejów,
Piotr Biernacki - MGKS �SKALNIK� Sulejów.

Cyklistów zapraszamy na �cie¿kê rowerow¹ dooko³a
Zalewu Sulejowskiego (linia przerywana) - szczegó³o-
we informacje na stronie www. sulejow.pl

   S. Miller


