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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
„Każdego roku, 11 sierpnia, mieszkańców Sulejo-

wa budzą radosne śpiewy pielgrzymów, którzy w poran-
nym słońcu zmierzają na mszę św. do parafialnego ko-
ścioła pod wezwaniem św. Floriana. Od sześciu lat na
strudzonych i głodnych pątników czekają z gorącym po-
siłkiem, kawą, herbatą i ciastem członkowie Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Około 200
osób skorzystało z tej miłej gościny. Byli to żołnierze,
służba sanitarna, porządkowa oraz medialna obsługa
Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki na Jasną Górę.
W podzięk owaniu za serdeczne przyjęcie, pielgrzymi
zapewniali o modlitwie i „wpraszali” się za rok.

Pełne dostojeństwa i zadumy lwy na straż y Opactwa Cystersów w Sule jowie

Poczęstunek przygotowały panie ze Związku
Emerytów, które cały rok zbierają na ten cel do-
browolne  składki.

Myślę, że w przyszłym roku znowu obudzi
mieszkańców Sulejowa śpiew warszawskich piel-
grzymów, którzy kolejny raz zawitają do siedziby
Związku Emerytów na sławny już żurek i słodko-
ści oraz chwilkę rozmowy o tym, jak iść przez życie
z wiarą, nadzieją, miłością i modlitwą.” - napisa-
ła Agata Kabza – Wańkowska

Inne wakacyjne wspomnienia wewnątrz nume-
ru. Pamiętamy też o wrześniowych rocznicach wo-
jennych, ale tą tematyką zajmiemy się jesienią.

  Teresa Sarlej
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S³ów kilka
o sulejowskich lwach

Mroczna i pełna tajemnic jest historia sulejow-
skich lwów, tak jak osnute mgłą opowieści o śre-
dniowiecznym klasztorze cysterskim.

Wśród wielu zabytkowych rzeźb w kościele św.
Tomasza są dębowe lwy. Jest ich 6 sztuk w trzech
parach. Pierwsze dwa posiadają na swych grzbie-
tach jakby prostokątne siedziska pospinane na ro-
gach ozdobnym frędzlem. Druga para – trójkątne,
a dwa ostatnie lwy mają gołe grzbiety z widoczny-
mi skręconymi ogonami. Jeden z sześciu lwów to
groźny ryczący potwór, inny ma tylko otwartą pasz-
czę z widocznymi kłami, natomiast pozostałe bestie
wydają się zadumane i mają uniesione łby z zamknię-
tymi pyskami.

Ile ich było naprawdę nie wiemy do dziś. Czy
dwanaście – jak dwunastu apostołów, jak dwunastu
strażników pilnujących tronu Salomona, jak dwuna-
stu cystersów, którzy przybyli z Francji wraz z opa-
tem do Sulejowa, czy mniej- tego dziś nie wiemy.

Zofia
Gwarda

Niez nana też  jest ich rola jaką niegdyś pełniły
w kościele. M oże służ yły jako siedziska dla modlą-
cych się braci przy zmarłym opacie, może służyły jako
katafalk dla jego trumny, czy też miały inne przezna-
czenie – o t ym wiedz ą tylko one.

Rzeźby lwów w średniowiecznych kościołach czę-
sto są widoczne jako bazy kolumn, ozdoby portali
i drzwi wejściowych, jako podstawy dla ambon, tro-
nów biskupich i płyt nagrobkowych, nogi dla pulpitów
pod średniowieczne księgi i relikwiarze, stopnie scho-
dów do stalli, a także jako kołatki i klamki do drzwi.

Ryczący lew w średniowieczu symbolizował głos
zmartwychstania, głos odejścia duszy z ziemi do nie-
bo, głos Boga. Natomiast zadumany,  czuwający lew
to strażnik pilnujący zmarłego i jego trumny, to straż-
nik granicy między życiem a śmiercią.

Sulejowskie lwy są jednymi z najpięk-
niejszych rzeźb zwierząt, które możemy
spotkać jeszcze dzisiaj w kościołach cy-
sterskich w Polsce.

Jan Jarosiński - ocalmy od zapomnienia daw-
ne sulejowskie sukcesy siatkarskie...

PAN JANEK

Kiedy kilka tygodni temu rozmawiałem z miesz-
kańcem Sulejowa i padło nazwisko Jarosiński ,mój
rozmówca zapytał: Kto to taki? Pomyślałem, że w la-
tach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych czy nawet sie-
demdziesiątych byłoby to niemożliwe, ponieważ Pan
Janek był doskonale znany mieszkańcom Sulejowa
i to nie tylko dlatego, że był naucz ycielem. Był
przede wszystkim (niemodne dziś pewnie wyraże-
nie) społecznikiem, animatorem sportu, wreszcie
trenerem kilkunastu roczników młodzieży, która
mimo upływu niemal pięćdziesięciu lat bardzo chęt-
nie Go wspomina.

Urodził się w 1932 roku w Podklasztorzu. Ukoń-
czył Liceum Pedagogiczne w Piotrkowie Tryb. i po
odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę w Szko-
le Podstawowej w Ręcznie, ale już w następnym roku
szkolnym pracował w Sulejowie. Jednocześnie za-
czyna trenować z dwoma grupami – żeńską i męską.
Wówczas nastoletnie, dziś dorosłe panie podkreślają
Jego ogromne zaangażowanie, kulturę, by ły one

młodsze zaledwie o kilka lat od swego trenera.. Rów-
nolegle trenowana grupa chłopców, wśród nich Wie-
siek Stobiecki, Janek Urbańczyk, Jurek Leski, nieco
później Janek Mitek wprawdzie nie osiąga wielkich
sukcesów siatkarskich, ale pamiętam, że sprawni fizycz-
nie, wygimnastykowani pierwsze oklaski dostawali za
salta, tygrysie skoki już w czasie rozgrzewki przed
meczem. I to właśnie oni sięgają po sukcesy w lekkiej
atletyce, zdobywają mistrzostwo, są rekordzistami wo-
jewództwa łódzkiego w swojej kategorii wiekowej
w rzucie oszczepem.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
z Panem Jankiem zaczynają trenować chłopcy urodze-
ni w drugiej połowie lat czterdziestych min Kazik By-
czek, Jurek Kazuła, Stefan Grabowski, Wojtek Kowa-
lewski, Heniek Snita, nieco później Władek Leski i jego
młodszy brat, Janek Spas, bracia Janek i Wiesiek Kań-
ciakowie, Jacek Bogusławski (przepraszam, nie sposób
wymienić wszystkich).

Z początkiem lat sześćdziesiątych Pan Jarosiński
organizuje w okresie wakacji mistrzostwa Sulejowa
w piłkę siatkową chłopców. W różnych „dzielnicach”
powstaje wówczas własnym sumptem kilka boisk, na
których których w czerwcu i lipcu toczą boje drużyny
Kępek, Podkościoła, Stacji, Rynku a nawet Łęczna. We
wrześniu organizuje mistrzostwa w lekkiej atletyce. Dla

Ludzie listy pisza...
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zwycięzców są dyplomy i satysfakcja, ale przede
wszystkim kilkunastoletni chłopcy, którzy nie wy-
jeżdżają na obozy czy kolonie, mają zorganizowany
wolny czas w okresie wakacji.

Prawdziwe sukcesy siatkarskie osiągają trenowane
przez Niego już w starszych klasach podstawówki a na-
stępnie w liceum: Ola Kubicka, Ewa Wojtyskówna, Ala
Mucha, Lenka Laszczykówna, Zosia Leszto, Hania Sto-
biecka, Jola Podlewska, Grażynka Andryszkiewicz,
Monika Soczyńska, Grażynka Spasówna, Hania Bogu-
sławska, Grażynka Szczęsna, Wicia Witczak, Teresa
Sadowska, Isia Bogusławska, Jadzia Kozłowska (pew-
nie też nie wszystkie wymieniłem). Drużyna ta po raz
pierwszy i chyba jedyny w dziejach Sulejowa zdobywa
awans do III ligi. Pod koniec lat sześćdziesiątych repre-
zentuje województwo łódzkie na turniejach o Puchar
Jantarowego Wybrzeża w Stegnie Gdańskiej, o Puchar
Borów Tucholskich w Tucholi, na turniejach w Nowym
Targu. Zdobywają kolejne kółka olimpijskie (był to sys-
tem rywalizacji młodzików i juniorów). Niestety, z łódz-
kim Widzewem przegrywają decydujący o wejściu do
drugiej ligi mecz. Ale Pana Jarosińskiego już wówczas
w Sulejowie nie ma, pracuje i mieszka w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Drużynę, z powodzeniem zresztą,
trenuje Jego wychowanek – Janek Kańciak i to właśnie
z nim walczą o II ligę.

Jak już wcześniej wspomniałem, bohater tego wspo-
mnienia sam był niezłym siatkarzem. Począwszy od
połowy lat pięćdziesiątych aż do wyjazdu z Sulejowa
grał i stanowił podporę drużyny, która ze zmiennym
szczęściem walczyła w klasie A. Jednak spośród „spor-
towych wyczynów” utkwiły mi w pamięci trzy mecze
z Jego udziałem, nie toczone w żadnej klasie rozgryw-
kowej. Pierwszy odbył się jeszcze w połowie lat pięć-
dziesiątych, mimo że upłynęło od tego czasu już ponad
pięćdziesiąt lat, pamiętam niektórych uczestników su-
lejowskiej drużyny: pp Paduszyńskiego, starszego z braci
Musiałowiczów i oczywiście Pana Janka. Ich przeciw-
nikiem była siatkarska kadra Polski pewnie młodzików,
może juniorów. Wcześniej ich trener martwił się, że nie
ma sparing partnerów dla swej drużyny. Zgłosili się su-
lejowiacy. Mecz był zacięty, być może doping pomógł
wygrać niewiele starszym od kadrowiczów sulejowia-
kom. Pamiętam, kiedy po meczu trener kadry spytał,
w której lidze gra ta drużyna, w II? Kiedy dowiedział
się, że są studentami i uczniami, najpierw z niedowie-
rzaniem a potem z uznaniem pokiwał głową.

Znacznie lepiej pamiętam drugi mecz rozegrany
w II połowie lat sześćdziesiątych z pierwszoligowy-
mi, łódzkimi siat karkami na obozie treningowym
w Sulejowie przebywał Andrzej Niemczyk (tak, tak
ten od „Złotek”). Były wśród nich brązowe medalist-

ki ostatniej olimpiady w Tokio. Nie znam powodu,
pewnie ambicjonalny spór sprawił, że naprzeciw sie-
bie stanęły trzyosobowe drużyny. Andrzej Niemczyk
i dwie wybrane przez niego zawodniczki oraz trzech
Janków: Jarosiński i dwóch jego wychowanków – Spas
i Kańciak. Świetnie zbijali dwaj pierwsi, ale mecz życia
rozegrał Janek Kańciak, niski jak na siatkarza, ale nie-
samowicie sprawny, tego dnia nie było dla niego stra-
conych piłek. Wygrała obrona, górą byli sulejowiacy.

Zapamiętałem także trzeci mecz z udziałem Pana
Janka. Też w Sulejowie, też na stadionie, też w latach
sześćdziesiątych. Drużynie sulejowskiej, której On był
kapitanem, tego dnia nie szło. Przegrali pierwszego seta,
nie lepiej było w drugim. Wówczas grupka kibiców,
kilkunastoletnich chłopców niewybrednymi uwagami
(ośmieszanie nieudanych zagrań, złośliwe epitety pod
adresem zawodników) zaczęła udanie wybijać z rytmu
drużynę przeciwników. Po kilkunastu minutach tego
dopingu Pan Janek poprosił sędziego o czas, podszedł
do nas i powiedział: „Chłopcy, my bardzo chcemy wy-
grać ten mecz, ale nie w ten sposób … możecie kibico-
wać, ale na pewno nie tak … nie chcemy takiego do-
pingu”. Nie wiem, nie pamiętam, kto wygrał, wiem, że
już od tej pory nigdy i nikt nie musiał mi tłumaczyć na
czym polega w sporcie „fair play”.

Pan Jan Jarosiński urodził się i wychowywał na
Podklasztorzu, które wówczas nie było dzielnicą Sule-
jowa, należało do innego powiatu i województwa. Nie-
mal od początku pracy zawodowej, przez kilkanaście lat
mieszkał i działał w Sulejowie. Wszyscy, z którymi roz-
mawiałem, podkreślają Jego bezinteresowność, zapał
i serce, które wkładał w to, co robił. Praca i życiowa pa-
sja – sport nieodłącznie zespolone w Jego życiu, bez
zbędnego patosu pozwalają stwierdzić, że była to postać
dziś niezmiernie rzadko spotykana – nauczyciela, spo-
łecznika, który pracę traktował jak powołanie, jak misję.

Zrządzeniem losu Jego grób jest na cmentarzu pod
Nowym Dworem Mazowieckim, gdyż w tym mieście
spędził ostatnie lata życia, tam mieszkają Jego żona,
córki i wnuki. Sądzę, że nazwanie jednej z ulic rozbu-
dowującego się już w granicach Sulejowa Podklasz-
torza przywróci Go w jakimś sensie naszemu miastu,
będzie też podziękowaniem za Jego pracę, trud i ser-
ce. Jestem przekonany, że to Mu się należy.
Panie Burmistrzu, Państwo Radni POSTULUJĘ!

Jerzy Podlewski

PS. Dziękuję Paniom: Marii Jarosińskiej (Jego sio-
strze), Barbarze Jarosińskiej (Jego żonie), Annie
Ostrowskiej (byłej siatkarce) oraz Wiesławie i Fran-
ciszkowi Witczakom (jego kolegom i przyjaciołom)
za pomoc w przygotowaniu tego wspomnienia.
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Gmina dziêkuje
Kapituła powołana przez Radę Miejską

w Sulejowie, w której skład wchodzą radni i bur-
mistrz, zaopiniowała pozytywnie kandydaturę

 pana Marka Mazura
do tytułu „Zasłużony dla Gminy Sulejów”.

Nowe w³adze OSP
5 czerwca 2011 roku w Przygłowie odbył się X Zjazd

Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP. Ce-
lem Zjazdu było podsumowanie 5 – letniej  działalności
ustępującego Zarządu, wytyczenie kierunków działania
na następną kadencję oraz wybór nowych władz.

Prezesem Oddziału Miejsko – Gminnego Związku
OSP RP w Sulejowie na lata 2011-2015 wybrano druha
Janusza Błaszczyńskiego, a jego zastępcami zostali druh
Stanisław Baryła i druh Michał Rytych

Zawody Sportowo - Po¿arnicze
Zarząd Odział Gminnego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP w Sulejowie oraz Urząd Miejski
w Sulejowie byli organizatorami miejsko - gminnych za-
wodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się 26
czerwca br. na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sulejowie. W zawodach wzięło udział 19 drużyn. Zwy-
cięzcami w odpowiednich kategoriach zostali: drużyna
chłopców z Przygłowa, drużyna żeńska z Przygłowa, oraz
drużyna męska z Krzewin. W kategorii „oldboy” rów-
nież zwyciężyły drużyny z Przygłowa.

Sulejów moja ma³a ojczyzna
Ukazał się zbiór wierszy „Sulejów moja mała oj-

czyzna". Publikacja ta powstała z 31 wierszy zgłoszo-
nych do konkursu zorganizowanego przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Sulejowie. Niech ta skromna po-
ezja będzie zwiastunem przyszłego poety - powiedział
Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła.
I miejsce w kategorii dorośli zajął Bartłomiej Czerwiń-
ski z Poniatowa
Laureaci w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Aleksandra Kowalska SP nr 1 w Sulejowie
II miejsce Adrianna Szczęsna SP nr 1 w Sulejowie
III miejsce Aleksandra Reszka SP nr 2 w Sulejowie
Wyróżnienia: Oliwia Kraska, Alan Sobos i Adrianna
Krawiec SP nr 1

Koncert organowy
W Gminie Sulejów w okresie wakacji melomani

mogli wziąć udział w koncert ach odby wających się

w ramach VII Festiwalu Muzyki Organowej i Kame-
ralnej 2011. W zaczarowany świat muzyki organowej
wprowadzali zgromadzoną licznie publikę m.in. Jere-
my Joseph z Austrii,  Robert  Grudzień oraz Roman
Szlaużys. Koncerty wzbogacał mezzosopran Anny
Adamiak i Magdaleny Idzik oraz wiersze recytowane
przez ich autorki m.in. Ewę Syska i Marzenę Borowską
(Requiem dla Smoleńska i Okno Jana Pawła II).

Zlot motocyklowy
W dniach 26-28 sierpnia w Sulejowie na terenie

Ośrodka "Dresso" odbył się VII Ogólnopolski Zlot Moto-
cyklowy Lekarzy. W zlocie uczestniczyło ok. 200 lekarzy
z całej Polski. 27 sierpnia odbyła się Parada Motocykli,
która była dużą atrakcją dla mieszkańców miasta i przy-
byłych turystów.

Działający przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi
Motocyklowy Klub Lekarzy "DoctoRRiders" organizu-
je ogólnopolskie zloty od 2005 roku. Honorowy patro-
nat nad zlotem objął Burmistrz Sulejowa .

Nasza Miss Polonia
15 letnia Katarzyna Kowalska z Sulejowa została

Miss Polonią Nastolatek Województwa Łódzkiego 2011
r. W finale w Łodzi pokonała 19 konkurentek.

Kasia jest uczennicą Gimnazjum w Sulejowie. Jej
pasją jest modeling, którym zajmuje się od 2010 roku.
Bierze udział w licznych pokazach i sesjach zdjęciowych.

Kasia jest finalistką castingu, który  odbył się we
wrześniu 2010 r. w Port Łódź. Została wówczas wy-
łoniona spośród 184 kandydat ek p rzez  jury znane
w świecie mody: Agnieszka Maciąg, Karolina Mali-
nowska, Tomasz Jacyków.

W wakacje Kasia wyjechała na zagraniczny 2 mie-
sięczny kontrakt do Mediolanu, gdzie zdobyła nowe do-
świadczenia i realizowała swoje marzenia.

Sulejów ma maskotkê
Celem konkursu na maskotkę Gminy Sulejów było

stworzenie unikatowego produktu promocyjnego, ma-
skotki której wizerunek byłby utożsamiany z Sulejowem,
również poza granicami Gminy Sulejów. Mamy nadzieję,
że wybrana maskotka będzie przypominała o długiej hi-
storii Sulejowa, jednej z najstarszych osad nad Pilicą i na-
wiązywała do jej rycerskich  powiązań – powiedział
Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła.

Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, gdyż wpły-
nęły aż 52 prace uczniów ze szkół z Gminy Sulejów.
Najczęściej pojawiała się postać rycerza (17 razy),  plu-
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szowy miś w stroju rycerskim (14), ale nie brakowało
również baranków i owieczek (5), łosi, wiewiórek, żab
i innych sympatycznych zwierzaków.

Wygrał projekt Urszuli Nowicz z Gimnazjum w Su-
lejowie, który okazał się wyjątkowy, bo jako jedyny nie
skupił się na postaci, czy to ludzkiej, czy zwierzęcej.
Przedstawiał „ rycerską tarczę”, której dodano „uczło-
wieczające” elementy. Nagrodą był wysokiej klasy apa-
rat fotograficzny. Nagrodę wręczył Przewodniczący Sej-

miku Woje-
w ó d z t w a
Ł ód z k ie go
Marek Mazur.

1. miejsce

2. miejsce

Drugie miejsce zajął Patryk Papiernik z Gimna-
zjum w Sulejowie - postać misia w ry cerskiej z broi,
a trzecie  Patrycja Ogrodnik z SP w Przygłowie.

Herb Sulejowa na Placu Stra¿y

W Sulejowie na Placu
Straży  można podziwiać
wizerunek herbu Sulejowa.
Herb o wymiarach 3m x 4 m
powstał z kostki brukowej.
Wokół herbu zasadzono,
w kształcie flag państwo-
wych, biało czerwone
kwiaty.

Projekt nasadz enia
wokół herbu wy konała
Pani Wanda Rożnowska -
prz ewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sulejowie.

Sylwia Miller

3. miejsce

Miss Polnia K. Kowalska
z Burmistrzem S. Baryłą
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nasze sylwetki...

Urodził się 14 marca 1941 roku w Czerniejewi-
cach (pow. Rawa Mazowiecka, woj. Łódź) w rodzinie
chłopskiej z tradycjami patriotycznymi. Mając zaled-
wie 1 rok życia stracił ojca w obozie koncentracyjnym
w Gross –Rozen (Rogoźnica).

Szkołę podstawową ukończył w Czerniewicach,
Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej,
studia na wydziale historyczno – filozoficznym Uni-
wersytetu Łódzkiego.

W 1963 roku po uzyskaniu dyplomu mgr historii
podjął pracę wraz z żoną Lilli Głowacką, w Liceum
Ogólnokształcącym w Sulejowie, a po złożeniu od-
powiednich egzaminów otrzymał nominację na „pro-
fesora szkoły średniej” w 1965 roku.

W 1979 roku ukończył studia podyplomowe
„Organizacja i Zarządzanie Oświatą”. Dalej rozwi-
jał s ię zawodowo i w 1984 r. uzyskał drugi st opień
specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania hi-
storii, a w 1990 r. z dał egzaminy uprawniające do
naucz ania języka niemieckiego.

Od 1975 – 1980 był dyrektorem Liceum Ogólno-
kształcącego w Sulejowie, pełnił także funkcję Miej-
sko – Gminnego Dyrektora Szkół . Później pracował

jako inspektor w Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Piotrkowie Tryb. Ostatnim miejscem pracy Benedyk-
ta Głowackiego był Żarnów, gdzie pełnił funkcję na-
uczyciela pedagoga i z-cy dyrektora gminnego.

W uznaniu za wyniki w nauczaniu (udział uczniów
w olimpiadach, wyniki na egzaminach wstępnych, pra-
ce społeczne itd.) otrzymywał nagrody i dyplomy. Był
cenionym nauczycielem przez władze i przez uczniów.
Pan Głowacki nie tylko uczył, ale także organizował
uczniom wycieczki, obozy wędrowne i zimowiska.

Zawsze był dumny ze swoich absolwentów. Jego
uczniowie ukończyli różne ucz elnie, różne kierunki
i są w wielu zakątkach świata. Po lat ach, w czasie
zjazdów, absolwenci opowiadali swojemu nauczy-
cielowi historii, że na Uniwersytecie Łódzkim jeśli
zobacz yli, że kandydat jes t z Sulejowa, to oznacza-
ło, ż e jest bardzo dobrze prz ygotowany, bo zna na-
wet teksty źródłowe.

Oprócz zajęć zawodowych był zaangażowany
w prace społeczne, a szczególnie upodobał sobie Pod-
klasztorze z zabytkiem klasy „0” (jak się do 1973 r.
określało „najcenniejsze” zabytki). B. Głowacki prze-
wodniczył Towarzystwu Przyjaciół Sulejowa, a póź-

niej od ok. 1990 r. To-
warzy stwu Przyjaciół
Op actwa Cys tersów.
Brał udział w licznych
Forach Gmin Cyster-
skich, skąd przywoził
informacje i p omysły
doty cz ące uzy skania
środków pieniężny ch
dla ratowania zabytku.
W ty m celu również
ukończył kursy: „Jak do-
finansować obiekt y
dziedzictwa kulturowe-
go i infrastrukturę zwią-
zaną z kulturą z fundu-
szy strukturalnych U.E.
w 2004 r.” i „Rozwój lo-
kalny w oparciu o mo-
del Centrum Aktywno-
ści lokalnej” w 2007 r.

Benedykt Głowacki
Nauczyciel, pedagog, miłośnik Podklasztorza, odznaczony „Medalem Komisji

Edukacji Narodowej”

matura 1977 rok
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U CYSTERSÓW

Op.
Bogumiła  Strojna

Zbierał informacje dotyczące Sulejowa, szperał
w Archiwum, zbierał stare zdjęcia i dzielił się swoją
wiedzą również na łamach kwartalnika Sulej. Współ-
pracował z muzeami w Piotrkowie Tryb. i Bełchato-
wie. Przyczynił się do wydania książki o Opatach na
Podklasztorzu i ustawienia kamienia upamiętniające-
go 860 – lecie Sulejowa.

W wieku emerytalnym realizował swoje marze-
nia związane z zobaczeniem miejsc znanych z histo-
rii, kultury i sztuki  – podróżując po świecie.

26 sierpnia 2002 roku otrzymał „Medal Komisji
Edukacji Narodowej” za zasługi dla oświaty i wycho-
wania, a 4 września 2002 roku minister Kultury od-
znaczył Go odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Zmarł 17 maja 2009 roku i pochowany jest na
cmentarzu na Podklasztorzu.

Na podstawie wspomnień małżonki Benedykta Gło-
wackiego – Lilli Głowackiej

opracowała Tesa

Nowy cmentarz
W naszej parafii po wielu latach ruszyła budowa

ogrodzenia nowego cmentarza. Teren obecnego – już
starego cmentarza zajmuje ok. 1 ha i liczy blisko 320
nagrobków. Przed rokiem 1797 parafia nasza należała
do kościoła w dzisiejszym Sulejowie. Więc i zmarłych
mieszkańców chowano na cmentarzu w Sulejowie. Do-
piero, kiedy w 1798 r erygowano przy tutejszym koście-
le parafię, pierwszy proboszcz Konrad Siciński wyzna-
czył miejsce pochówku dla swoich parafian. Zaś mni-
chów, dobrodziejów i osoby zasłużone dla klasztoru
chowano w katakumbach pod kościołem. Jak podaje ks.
Jan Wiśniewski w swojej publikacji „Dekanat opoczyń-
ski”, nasz cmentarz początkowo był
skromny i liczył kilkanaście kwa-
ter. Do dziś nie zachowała się żadna
mogiła z tamtych lat. Najstarsza za-
chowana pochodzi z 1918 i 1919
roku. Spoczywają w niej Władysław i Karol Sitkowscy.

 Na cmentarzu znalazło miejsce spoczynku wielu
byłych uczestników I i II wojny światowej. W zbiorowej
mogile leżą pomordowani w obozach koncentracyjnych
oraz rozstrzelani w Tomaszowie Maz. 18 V 1944 roku
przez okupanta, mieszkańcy Strzelec. Przy głównej alei,
spoczywają doczesne szczątki byłego właściciela daw-
nych, dziś niesakralnych zabudowań cysterskich i przy-
ległych ziem Marcelego Czuprykowskiego (zm. w 1935
r) i jego małżonki Antoniny (zm. w 1931). Spoczywa tu
również rodzina Misiurskich. Stefania Misiurska – or-
ganizatorka i kierowniczka szkoły w Podklasztorzu w la-
tach 40 - tych, Zacheusz Misiurski – założyciel Muzeum
Regionalnego i kierownik szkoły w Podklasztorzu.
W symbolicznej mogile ks. Antoni Misiurski, proboszcz
parafii Podklasztorze, aresztowany i wywieziony do Da-
chał, gdzie zmarł oraz jego brat Stanisław zamordowa-
ny przez Hitlerowców w 1944 r. Miejsce wiecznego spo-
czynku znalazł tu również Konstanty Kowalewski (1873
- 1933) pierwszy nasz Poseł na Sejm Ustawodawczy
(1919 – 1922). Skromny tkacz ze Strzelec, gdzie pro-
wadził własne gospodarstwo rolne. Od 1892 roku zwią-
zany był z ruchem narodowym, członek Towarzystwa

Oświaty Narodowej, a następnie Stronnictwa Narodo-
wo-Demokratycznego. Za dystrybucje czasopisma „Po-
lak” i udział w masówce patriotycznej w 1912 uwię-
ziony został przez władze carskie. Inicjator odbudowy
naszego kościoła, spalonego w 1913 roku.

Wobec potrzeby poszerzenia obszaru cmentarza
O. Proboszcz Augustyn Węgrzyn podjął decyzję o bu-
dowie ogrodzenia dla nowego cmentarza. Do t ego
celu z ostało zakupione 35 ty s. cegieł z cegielni
w Mniszkowie. O dalszych pracach przy ogrodzeniu
poinformujemy Naszych Czytelników i Parafian w na-
stępnym numerze „Suleja”.

Srebrny jubileusz kap³añstwa
15 sierpnia uroczystą sumę odpu-
stową ku czci NMP celebrował
w naszej świątyni Opat z Opactwa
Cystersów w Wąchocku OCist. Eu-
geniusz Augustyn. Skierował do

licznie zgromadzonych wiernych Słowo Boże, a po
Mszy Św. poprowadził procesję Eucharystyczną wokół
kościoła. Dziękował zarazem Bogu za dar 25 - lecia
posługi kapłańskiej. Czcigodny Jubilat pochodzi z Oł-
pin koło Tarnowa, gdzie urodził się w 1954 roku.
W 1979 roku wstąpił do nowicjatu w Klasztorze Cy-
sterskim w Wąchocku. Studia teologiczne ukończył
w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Fran-
ciszkanów w Katowicach Panewnikach. Święcenia ka-
płańskie przyjął z rąk abp katowickiego Damiana Zi-
monia 26 marca 1986 roku. Przez 7 lat był wikariu-
szem w Opactwie w Wąchocku, następnie w latach
1986 – 1994 pełnił funkcję proboszcza w Wąchocku,
a od 1994 r. do 2001 r. był proboszczem i kustoszem
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie na
Dolnym Śląsku. W listopadzie 2006 podczas Kapituły
Zakonnej w Opactwie w Wąchocku mni-
si przynależący do wąchockiego klaszto-
ru wybrali Go Opatem Wąchockim. Uro-
czysta benedykcja miała miejsce 27 stycz-
nia 2011.

foto str. 12

foto: zjazd absolwentów 12 V 2001 - str. 12
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Wiadomości z MOK-u

IMPREZY PLENEROWE
8 maja na Placu Straży  - „Majówka nad Pilicą 2011”
5 czerwca „dzień dziecka” i XII Miejsko – Gmin-
ny Festiwal Piosenki Polskiej „Sulejowskie S łońce,
Sulejowskie Skowronki”

Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęli: Oliwia
Synderecka SP Nr 1 i Daniel Wochyń SP Nr 2 w Sulejowie
15 czerwca  Ognisko integracyjne odbyło się już po
raz drugi, w Pensjonacie „DWA STAWY” (Podklaszto-
rze). W progamie były: bieg  dooko-
ła stawu, przejażdżka na kucyku i na
koniu, dojenie kozy, ognisko i piecze-
nie kiełbasek,
23 czerwca w Parku Straży - „Noc Świętojań-
ska”, a w niej:
- Wieczorny towarzyski spływ rzeką Pilicą
na odcinku Kurnędz – Sulejów zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej Klub Sportowy „AMBER”.
- Konkurs na „Wianek Świętojański 2011”
i  uroczysty korowód z władzami Sulejowa
na czele, który podążył nad rzekę Pilicę, aby
puścić wianki na wodę.
2-3 lipca „Dni Sulejowa 2011” Park Stra-
żacki, a w nich:
- Rodzinny Rajd Rowerowy na trasie Plac Stra-
ży – Łęczno – Kurnędz – Sulejów – Park Stra-
ży, a nagrody w tym otrzymali: Julita Moruś –
najmłodszy uczestnik (2,5 lat); Marian Masia-
rek – najstarszy uczestnik (69 lat); Justyna
Moruś, Jarosław Moruś i Julita Moruś – naj-
liczniejsza rodzina biorąca udział w Rajdzie.
Kamizelki odblaskowe dla uczestników ufun-
dowała Firma Budowlana „TRAN-SDOM”
Grzegorza Górnego.
- Poznański kabaret „Czołówka Piekła”, na-
stępnie zespół „HELOU!” z Częstochowy.
- Gwiazda tegorocznych „DNI SULEJO-
WA” - Andrzej Cierniewski. Artysta dojrza-
ły, obdarzony silnym, ciepłym charaktery-
stycznym głosem.
- Drugi dzień to: blok zabaw dla dzieci, „Kier-
masz Książki”, a dla trochę starszych bezpłat-
ny pomiar cukru, wagi i ciśnienia oraz porady
instruktora „Nornic Walking”. Ponadto zawody sportowo
– pożarnicze okolicznych jednostek OSP, oraz zespół „LI-
BERTY” z Katowic i zespół Disco Polo „EFFECT”
15 sierpnia- I  Średniowieczna Biesiada Rodzinna

Od kilku lat Gmina Sulejów intensywnie powraca
do swoich korzeni historycznych i dlatego w świątecz-
ny dzień 15 sierpnia na Podklasztorzu odbyła się śre-
dniowieczna impreza plenerowa. Projekt współfinanso-
wany był ze środków Woj. Łódzkiego, a organizatorami
byli: Stowarzyszenie Euro-Centrum, UM i MOK

Ważniejsze elementy zabawy:
- Prezentacja i degustacja średniowiecznego jadła przy-
gotowanego przez KGW z gminy Sulejów – z Białej,
Łęczna, Krzewin, Koła i Łazów Dąbrowa. Za najlepszą
potrawę uznano bigos staropolski przygotowany przez
KGW Łęczno, a nagrody ufundował i wręczył Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek
Mazur. W ramach biesiady rozdawano też publikację
z przepisami na średniowieczne jadła.

- Warsztaty rzemieślnicze: garn-
carstwa i kowalstwa, widowisko
jarmarczne „Błazeńskie figle”,

oraz  występy  Drużyny Rycerskiej
NIECZUJA.
- W Kościele św. Tomasza Becket’a na
Podklasztorzu odbył się koncert Fil-
harmonii Łódzkiej w ramach Wędrow-
nego Festiwalu Kolory Polski. W cza-
sy średniowiecznej Hiszpanii prze-
niósł nas zespół Dancerye, słynący
z niezwykle pieczołowitych realizacji
muzyki dawnej. Tym razem usłysze-
liśmy pieśni religijne powstałe w Hisz-
panii w latach 1270- 1282, będące rę-
kopisami króla Alonsa del Sabio.
- Został rozstrzygnięty konkurs na ma-
skotkę Gminy Sulejów.
- Odbyły się pokaz y edukacyjne
z PCK z Piotrkowa Tryb, w scenerii
miast eczka ruchu drogowego - dzie-
ci uczyły się zasad bezpiecznego po-
ruszania się po ulicach, a doroś li,
dzięki specjalnym googlom mogli zo-
baczyć jak wygląda otoczenie po spo-
życiu alkoholu.
- Występ kabaretu Kałasznikow, arty-
ści poruszyli na scenie przede wszyst-
kim wątki damsko – męskie i udowad-
niali zgromadzonym, że „wsz yscy
mają przerąbane”.
- Wieczorem zespół cygański Jamaro
Drom z Piotrkowa Tryb.
- Jako ostatni wystąpił młody zespół
SHADOW z M OKu w Sulejowie,

w składzie: Dawid Dorożyński (lider, wokal, kom-
pozycje, teksty); Patryk Masiarek (gitara elektrycz-
na); Kacper Stawski (gitara elektryczna); Kamil Ma-
siarek (klawisze, kompozycje); Magdalena Kobylarz
(wokal); Łukasz Zatorski (perkusja); Aleksandra Len
(teksty). Współpracują z nimi inni gitarzyści, skrzy-
paczki i wiolonczelistka. Był to debiut tego zespołu
przed tak szerokim gronem słuchaczy. Zaprezento-
wal i oni swoje utwory  min.: Cienie na ścianie, Wa-
kacje jak ich mało.

plan zajęć w rok szk. 2011/12
PONIEDZIAŁEK
16.00 Nauka gry na skrzypcach
18.00 Nordic Walking
19.00 – 20.00 Aerobik

WTOREK
15.30 Taniec nowoczesny
17.00 Nauka gry na gitarze
18.00 Nordic Walking
19.00 Taniec towarzyski

ŚRODA
16.00 Taniec ludowy
18.00 Zajęcia wokalne
18.00 Nordic Walking
19.00 Yoga

CZWARTEK
16.00 Zajęcia plastyczne
15.30 Taniec nowoczesny
17.00 Nauka gry na gitarze
18.00 Nordic Walking
19.00 Aerobik

PIĄTEK
17.00 Próba zespołu SHADOW
18. 00 Próba Kabaretu

NIEDZIELA
15.00 Brydż
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 ciekawostki
– z³oœliwostki

Wakacje wprawdzie już minęły, a sprawa o którą
chcę się upomnieć dotyczy nie tylko letniej kaniku-
ły, ale w zasadzie całego okresu wiosenno – letnio –
jesiennego. Powszechnie popularne od lat jest po-
wiedzenie – „wszystkie dzieci ą nasze”. Wszędzie,
ale niestety nie u nas w Sulejowie. Tak się składa, że
jak do tej pory nikt nie pomyślał o zorganizowaniu
ogólnodostępnego, bezpiecznego i ciekawie wypo-
sażonego placu zabaw dla dzieci. Dla wszystkich.
Tych miejscowych jak i przyjezdnych. Jedyne takie
miejsce, to skromny ogródek z kilkoma huśtawkami
i innymi przyrządami rekreacyjnymi przy przedszkolu
samorządowym. Ale… nawet to miejsce jest niedo-
stępne latem, bowiem jest zamknięte
na cztery spusty na cały okres waka-
cji. Szumnie reklamowany Festyn Ro-
dzinny organizowany przez MOK, or-
ganizowany raz do roku, zdecydowa-
nie nie zaspokaja zapotrzebowania. Cóż pozostaje do
dyspozycji dzieciakom? Rodzinne podwórka i ulice.

Już z góry słyszę głosy: widzieliście, co temu cze-
pialskiemu zachciewa się, do tej pory żadnego placu
zabaw nie było i jakoś się żyło. Inni podniosą argu-
menty kosztów (ponoć kasa miasta pustawa), a do
tego trzeba taki plac dozorować przed wandalami,
dbać o sprawność urządzeń, sprzątać, organizować
gry i zabawy, itp. Oczywiście, że trzeba! Ale czy jest
to aż takie trudne, wręcz niemożliwe, aby nie podjąć
się tego zadania? Wszystkich tych co mają podobne
obiekcje odsyłam do Wolborza. W tym roku tamtej-
sze władze samorządowe zorganizowały pięć placów
zabaw dla dzieci zlokalizowanych przy placówkach
oświatowych w mieście i gminie Wolbórz. Skoro
u nich można, to dlaczego u nas nie?

***
Lubimy chwalić się naszymi, często wielowie-

kowymi tradycjami. Do takich należy m. innymi co-
tygodniowy środowy targ – jarmark. Tłumnie ścią-

Poprzez Staropolską Biesiadę Rodzinną organi-
zatorzy chcą kultywować zanikające t radycje oraz
tworzyć tożsamość kulturową społeczeństwa regio-
nu łódz kiego.
19 sierpnia zorganizowano jednodniową bezpłatną
wycieczkę do „Osady Edukacyjnej” w Kole.
Odbyła się ona dzięki uprzejmości nadleśniczego Nad-
leśnictwa Piotrków Sławomira Nowickiego, a głównym
jej celem było poznanie lasu i jego mieszkańców.
Po leśnej osadzie oprowadzały nas Kamila Kałka
i Karolina Moneta opowiadając dzieciom o zwierzę-
tach tam mieszkających. Wycieczkowicze poznali też
popularne gatunki roślin, owadów i ptaków.

gają nań liczni kupcy, kramarze, handlowcy, no i oczy-
wiście mieszkańcy Sulejowa, oraz (zwłaszcza latem)
przybysze – letnicy. Można tu kupić i sprzedać co
dusza zapragnie, przy tym nie bez znaczenia jest spe-
cyficzny koloryt i atmosfera. Ale z czasem pojawia się
i narasta dolegliwy problem. Aktualnie ludziska stali
się wygodni, i przybywają na zakupy samochodami,
(no patrzcie jacy wygodniccy). Większość terenu zaj-
mują stoiska, kramy i samochody dostawcze. Kupują-
cy kombinują jak koń pod górę. Parkują jak popadnie
i się szczęśliwie uda. Często wymaga to umiejętności
ekwilibrystycznych. Z roku na rok jest coraz trudniej.
Nie powiem, tutejsze władze dostrzegają ten problem,

czego widomym dowodem są niedaw-
no ustawione na okolicznych ulicz-
kach wokół targowiska znaki zakazu
zatrzymywania się. Ażeby było dow-
cipniej - z adnotacją „w środy”. Gra-

tulacje i Nobla za świetny pomysł. A może by tak po
prostu wytyczyć i zorganizować zwykły parking, na-
wet płatny? Czy to też aż taka wielka trudność z ro-
dzaju tych „nie da się”?

***
Mała sprawa a cieszy! Na skarpie przy ul. Targo-

wej (nieopodal targowiska) stoi od lat wielu bardzo
ciekawa pod względem architektonicznym, bardzo
ładna kapliczka. Zawsze zadbana, ukwiecona, co jest
zasługą okolicznych mieszkańców. Z racji swej este-
tyki stanowi jeden z ciekawszych obiektów folklory-
stycznych Sulejowa. Przez wiele ostatnich lat obiekt
ten był zasłaniany co rusz dostawianymi szpetnymi
reklamami. W końcu nie było wiadomo co ważniej-
sze. Reklamy czy kapliczka. Wychodziło na to, że re-
klamy. I wreszcie ktoś myślący i wrażliwy na piękno
(chwała mu za to) zdecydował się powiedzieć stop.
Wszystkie reklamowe paskudy usunięto. Teraz uro-
cza kapliczka widoczna jest w całej swej krasie i cie-
szy nasze (oraz turystów) oczy. Tak trzymać!

AT

Nowe zajêcia w MOK
Od września odbywać się będą zajęcia z  tańca i

śpiewu ludowego. Nabór do z espołu ludowego już
zakończono, odbyło się już także spotkanie organiza-
cyjne z dziećmi i rodzicami oraz z ins truktorem Ma-
riuszem Magierą.

Pieniądze na ten cel pozyskano z funduszy projektu
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Kwota dofinan-
sowania wynosi 24.000 zł, natomiast wartość całego pro-
jektu to ponad 35.000 zł. Dzięki tym pieniądzom udało
się już zamówić 14 strojów tradycyjnych regionu opo-
czyńskiego oraz pianino, akordeon, statywy i mikrofony.

Sylwia Klass
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Nowy parking jesieni¹
Z początkiem września rozpoczną się

prace związane z budową nowego parkingu przy Sta-
rostwie Powiat owym w Piotrkowie. Planowaną na
okres letni inwestycję wydłużyły niezbędne pozwole-
nia, jakie starostwo musiało otrzymać, aby móc ogło-
sić przetarg. Dzięki tej inwestycji zwiększy się liczba
miejsc parkingowych. Zgodnie z projektem będzie ich
27. W tym celu starostwo jeszcze do końca sierpnia
dokona wycinki 14 drzew i przygotuje plac pod nowy
parking. Całkowity koszt realizacji tego zadania to ok.
150 tysięcy złotych. Z nowego parkingu będzie moż-
na korzystać w drugiej połowie października.

„ZIEMIA PIOTRKOWSKA
– moja ma³a ojczyzna w obiektywie”

Przypominamy o siódmej już edycji konkursu fo-
tograficznego trwającego do 15 października. Regu-
lamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie in-
ternetowej www.powiat-piotrkowski.pl.

Gminy zainteresowane wspó³prac¹
Starosta Piot rkowski Stanisław Cubała wraz

z naczelnym kierownictwem urzędu oraz Przewod-
niczącym Rady  Powiatu Ireneuszem Czerwińskim
spotkał s ię z burmistrzami i wójtami gmin Powiatu.
Temat em spotkania był m.in. Powiatowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjęty przez Radę
Powiatu. Sekretarz p owiatu Piotr Wojtysiak pod-
kreślał korzy ści jakie mogą płynąć z opracowań po-
dobny ch programów w poszczególnych gminach,
które dzięki spójności z programem powiatowym
będą miały większe szanse w późniejszym apliko-
waniu o dot acje. Samorządowcy wyrazili swoje
uznanie dla propozycji starosty - wspólnych działań
w tworzeniu gminnych programów - i byli żywo za-
interesowani współpracą ze starostwem. Na tych sa-
mych zasadach, daleko idącej współpracy, opierać
się będzie realizacja Programu Przeciwdziałania
Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie, Szkole i Środowisku Lokalnym. Taki program
przygotował już Powiat Piotrkowski oraz gminy
Łęki Szlacheckie i Aleksandrów. Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy  Rodzinie Paweł Giler
przedstawił szereg inicjatyw, które przy zaangażo-
waniu samorz ądów gminnych mają pozwolić na
kompleksową realizację zaplanowanych działań i być
przy kładem dla tych samorządów, kt óre będą po-
dobny p rogram opracowywać.

 Wspólnie mo¿na wiêcej…
Partnerstwo pomiędzy powiatem a gminami

sprawdziło się także na niwie kulturalno-rekreacyjnej.
Organizowane Dni Rozprzy, Dni Wolborza i Dni
Moszczenicy odbyły się w ramach Dni Ziemi Piotr-
kowskiej. W czasie imprezy rozegrano zawody dru-
żyn strażackich, mecze piłkarskie, rozstrzygnięto kon-
kursy kulinarne i rywalizowano w Powiatowym Tur-
nieju Zmagania Gmin. Pierwsze miejsce wywalczyła
Gmina Wolborz, drugie Wola Krzysztoporska, a Gmi-
na Sulejów zajęła trzecie miejsce.

Święto Powiatu i Gmin uatrakcyjniły lokalne ze-
społy i soliści promując swój dorobek artystyczny
wzbogacony o elementy ludowości. Wspólne inicja-
tywy przyczyniły się do pełnej integracji, nie tylko
społeczności wiejskiej. Dzięki takim gwiazdom jak
m.in: zwycięzca programu X Factor Gienek Loska,
zespół Brathanki i Jose Torres, wszystkie imprezy cie-
szyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Piotr-
kowa czy Tomaszowa.

 Uczestnicy Dni Ziemi Piotrkowskiej mieli oka-
zję przekonać jak prężnie działają Koła Gospodyń
Wiejskich i jak chętnie promują się te, które dopiero
dołączyły do grona organizacji z przesłaniem krzewie-
nia lokalnych tradycji i folkloru. Starosta Piotrkowski
Stanisław Cubała serdecznie dziękuje burmistrzowi
Wolborza Elżbiecie Ościk, wójtowi gminy Rozprza
Januszowi Jędrzejczykowi oraz wójtowi gminy Mosz-
czenica Marcelemu Piekarkowi za otwartą postawę
i zaufanie jakim wykazali się odpowiadając na inicja-
tywę władz powiatowych – organizacji wspólnych
przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Ziemi
Piotrkowskiej. Jednocześnie ma nadzieję, że w przy-
szłym roku do tego grona dołączą kolejne samorządy
gminne. Podziękowania należą się także Markowi Ma-
zurowi Przewodniczącemu Sejmiku Województwa
Łódzkiego, darczyńcom i sponsorom, Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Wolborzu, Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury w Moszczenicy, Kołom Gospodyń Wiej-
skich z terenu powiatu piotrkowskiego, Domowi Po-
mocy Społecznej w Łochyńsku i Domowi Dziecka
w Sulejowie, dyrekcji, nauczycielom i uczniom pla-
cówek oświatowych prowadzonych przez powiat i sa-
morządy gminne, Stowarzyszeniu Powiatowa Rada
Kobiet, Krystynie Wieczorek, reprezentacjom gmin
biorącym udział w Powiatowych Zmaganiach Gmin,
jednostkom OSP z gminy Moszczenica, Wolbórz oraz
Rozprza, Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie
za promocję projektu "Widzę - Reaguję", twórcom
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ludowym, szkole KORAB, motocyklistom i cyklistom,
oraz wszystkim niewymienionym, którzy przyczynili
się do tego, aby Dni Ziemi Piotrkowskiej 2011  na dłu-
go pozostały w naszej pamięci.

Do¿ynki powiatowo - gminne
18 wrzeœnia 2011,  Sulejów - Podklasztorze
program:
13.00 - Msza Święta Dziękczynna- Kościół w Opac-
twie Cystersów na Podklasztorzu
14.30 Ceremoniał dożynkowy, nadanie ty-
tułów honorowych:
„Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego”
„Zasłużony dla Gminy Sulejów”
16.00 - Część artystyczna
17.00 - 20.00 - Zespół „Babska Biesiada”
- formacja składająca się z 4 profesjonalnych
piosenkarek w 3 godzinnym programie bie-
siadnym. W pierwszej części, 60 minutowej,
w strojach szlacheckich panie zaprezentują
pieśni biesiadne i sarmackie. Druga odsłona
koncertu to znane piosenki o tematyce gó-
ralskiej z repertuaru zespołów: Skaldowie,
Brat hanki, Golec uOrkiestra, Kry wań.
III część - w mundurach Armii Radzieckiej z pieśnia-
mi Chóru Aleksandrowa, m.in. Wołga Wołga, Katiu-
sza, Kalinka. A to wszystko z dużą dawką humoru.
20.00 - 21.00 - Występ zespołu "Grzmiąca Półlitró-
wa” z Piotrkowa Tryb.
21 - Zespół muzyczny „Skolmo” z Rejonu Rówień-
skiego na Ukrainie
Imprezy towarzyszące:
prezentacja wystawców i artystów ludowych,
stoiska kół gospodyń wiejskich oraz szkół ponadgimna-
zjalnych ziemi piotrkowskiej,
wesołe miasteczko, pokaz walk rycerskich,
konkurencje sportowo – rekreacyjne – mecz e piłkar-

skie: Sulejów – Miasta Partnerskie,
PCK – pokaz pierwszej pomocy,
Policja – konkurs sprawnościowy w ramach projek-
tu „Widz ę – reaguję”.
Patroni medialni – ZP, TT, Radio Strefa FM, Dziennik
Łódzki, TVP Łódź
Partnerzy : PCK i POLICJA
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian

asystent prasowy: 0-44 732 31 29
Aneta Stępień

 S. Cubała, T. Sarlej, M. Mazur, J. Ciapała
delagacja Sulejowa z nagrodą za III miejsce

Droga do wiedzy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Su-

lejowie wdrożyła projekt „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany
przez Europejski Fundusz  Społeczny i budżet pań-
stwa. Główny m celem było wdrożenie modelu edu-
kacji dost osowanego do p ot rz eb i możliwości
w oparciu o teorię Howarda Gardnera. Szkoła otrzy-
mała bogaty zestaw środków dydaktycznych, na ba-
zie których zostały utworzone dziecięce ośrodki za-
interesowań, w który ch uczniowie mogli rozwijać
własny potencjał intelektualny, rozbudzać zaintere-

sowania i budować właściwą motywa-
cję do nauki.Nauczy ciele edukacji
wczesnoszkolnej z wielkim ent uzja-
zmem przystąpili do realizacji Projek-
tu.Odbywała się ona w trzech etapach.
Nauczyciele realizujący poszczególne
etapy to panie: Agnieszka Adach, Be-
ata Kieruzel i Ewa Zawisza. Efektem
uczes tnictwa dzieci w zajęciach do-
datkowych był pokaz osiągnięć zapre-
zentowany na forum publicznym. Pro-

jekt spotkał się z dużą aprobatą ze s trony uczniów
i rodziców. Wszyscy świetnie współpracowali z na-
uczycielami prowadzącymi zajęcia.

Zdjęcia pochodzą z Prezentacji pt"Kopciuszek",
która odbyła się dnia 1 czerwca 2011roku na zakoń-
czenie III etapu Projektu Ewa Zawisza

Bal
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Podklaszatorze,
15 sierpnia

Zjazd absolwentów Liceum w Sulejowie 12 V 2001

„SHADOW” - MOK

Zaspół SHADOW z MOK

Czarnogóra str.13 
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poświęcenie sztandaru

Drodzy Czytelnicy
Pocz ąwszy od niniejszego numeru „Suleja”

wprowadzamy nową rubry kę zatytułowaną – „Su-
lejowianie w podróżach”. Zamiarem naszym jest po-
pularyzowanie ciekawych wspomnień z wakacyjnych
(i nie tylko)  wędrówek, wycieczek, rodzinnych eska-
pad, tak po Polsce jak i zagranicznych wojaży. Ru-
bryka jest otwarta dla każdego kto umie „machać
piórem”, i zechce podzielić s ię swymi wrażeniami,
spostrzeżeniami, p rzygodami. Być może opisy do-
konane przez  Czytelników będą zachętą, a jedno-
cześnie praktyczną wskazówką dla innych.

Azymut Montenegro – czyli Czarnogóra

W ubiegłym roku (2010) chęć poznania świata po-
gnała nas nad ciepły i słoneczny Adriatyk do przepięk-
nej Chorwacji. Podróżowaliśmy własnymi samocho-
dami, co pozwalało na zwiedzenie co ciekawszych
miejsc po trasie. Najbardziej wspominamy cud przyro-
dy jakim są chorwackie „Plitvickie Jezera”. Arcycieka-
wy zakątek i naprawdę wspaniałe i magiczne miejsce.

Tegoroczna wyprawa różni się od poprzedniej m.
innymi tym, że udział niej bierze 21 osób rozlokowa-
nych w sześciu samochodach, oraz odmienną trasą.
Wiedzie ona prz ez Słowację, Węgry, Serbię, Bo-
śnię i Hercegowinę. „Pasiemy oczy” widokami stro-
mych wzniesień, urokliwych dolin, serpentyn, licznych
tuneli wykutych w masywach skalnych. Szosa w zasa-
dzie niezła, bo asfaltowa, ale… aby dotrzeć do przej-
ścia granicznego z Montenegro w Scepan Polje, trzeba
wprzódy przejechać przez most, a właściwie kilkudzie-
sięciometrowy mostek rozciągnięty nad stromymi brze-
gami kanionu rzeki Pivy. Konstrukcja drewniana, moc-
no nadszarpnięta zębem czasu. Deski pod kołami kle-
koczą, odnosi się wrażenie, że wszystko chybocze.
A w dole, bagatelka – kilkadziesiąt metrów „luftu” –
czyli przepaści. Przejechaliśmy szczęśliwie, ale chyba
wszyscy mieliśmy nietęgie miny.

Druga „atrakcja” związana z trasą, to próba dotar-
cia do jednego z słynnych monastyrów – klasztorów
zwykle położonych wysoko w górach. Naszym celem
był monastyr Ostrog – stara, zabytkowa świątynia –
klasztor wkomponowany, można powiedzieć przyle-
piony do skały. Lecz aby tam dotrzeć trzeba przeje-
chać kilkanaście kilometrów bardzo wąską, ostro pnącą
się w górę szutrową drogą. Z jednej strony skały, z dru-
giej przepaście. O jakichkolwiek barierkach zapomnij!
Jest tak wąsko, że o minięciu się dwóch samochodów
nie ma co marzyć. Po prostu włosy dęba stają ze stra-
chu, a andrealina skacze niczym kurs franka szwajcar-
skiego. Dość. Na dwa - trzy kilometry przed celem z tru-
dem zawracamy. Nie będziemy modlić się w monasty-

rze. Muszą wystarczyć zdrowaśki wymodlone podczas
tego rajdu.

Na długo w pamięci zapadnie nam nocleg już w Czar-
nogórze w gospodarstwie (wg naszego nazewnictwa agro-
turystycznym) u sympatycznego gospodarza – Aleksan-
dra. Skromne, ale zadbane kwatery oraz pole namiotowe
położone są w uroczej dolinie przy rozlewisku na wspo-
mnianej już rzece Pivie. Wokół krajobraz górzysty wręcz
dziki. Gospodarz oprowadza nas po swym mini muzeum.
Pokazuje w księdze pamiątkowej wpis dokonany ręką
Josefa Broz Tito – legendarnego przywódcy jugosłowiań-
skich partyzantów w czasie II wojny światowej, później-
szego wieloletniego prezydenta Jugosławii. Wieczorem
pojadamy tradycyjne „cevapczici” – smakowite grilowa-
ne kiełbaski z mięsa baraniego z dodatkiem różnorod-
nych przypraw. Pychota! Oczywiście nie może obyć się
bez swojskiej mocnej rakiji co to serce i dusze rozgrze-
wa. Nocą z oddali, gdzieś zza wody, od gór, słyszymy
donośne i przeciągłe wycie psów. Ranem pytamy Alek-
sandra co to za psie wycie. Gospodarz szczerzy zęby
w szerokim szelmowskim uśmiechu i tłumaczy: - to nie
psy - to wilki. No tak… nie ma co… miło!

Czarnogóra to w sumie niewielki górzysty kraj. Li-
czy sobie około 650 tysięcy rdzennych mieszkańców,
ale w sezonie gości kilka milionów turystów, którzy przy-
bywają tu latem nad niewątpliwie urokliwe kilkudzie-
sięciokilometrowe wybrzeże położone od Dubrownika
w Chorwacji, po Ulcinj na granicy z Albanią. Nasza kwa-
tera znajdowała się w Buliaricy, zaś jej właścicielami
byli … Polacy! Przyjechaliśmy tu by wypocząć, łyknąć”
słońca, którego tego roku aura tak nam poskąpiła nad
Bałtykiem, i zakosztować kąpieli w ciepłym Jadranie.
Słońca nie brakowało, a trzeba pamiętać, że dla nas lu-
dzi z północy bywa ono niebezpieczne. Łatwo o popa-
rzenia!. Woda w morzu to rarytas! Tak ciepłej i czystej
u nas nie uświadczysz. Tyle, że słowo plaża tu znaczy
tyle co dostęp do morza. Zazwyczaj brzegi są kamieni-
ste, co najwyżej szutrowe. No, ale jeśli ktoś marzy
o „dwa w jednym” – czyli ciepłe morze i piaszczyste

Dlatego też warto zamieścić w nich trasy, opisy
miejsc noclegowych, wskazać na atrakcyjne miejsco-
wości i zabytki godne zwiedzenia, a także ciekawostki
obyczajowe dotyczące miejscowej kultury, przyrody
oraz możliwości aktywnego wypoczynku. Dodatko-
wym atutem będą zdjęcia z podróży, które w miarę
możliwości postaramy się zamieścić jako ilustracje
faktów przytoczonych w tekście. Cykl rozpoczyna-
my opisem wakacyjnej wyprawy jaką zrealizowała
w lipcu 2011r p. Małgorzata Żuk wraz z rodziną i gro-
nem przyjaciół z Sulejowa.

Redakcja
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plaże, to musi wybrać się do Egiptu, bądź do Tunezji.
Pojęcie „wypoczynek” nie oznacza dla nas li tylko

jako plażowanie i kąpiele morskie. Staramy się wypo-
czywać aktywnie. Dużo zwiedzamy. A że jest to kraina
bardzo ciekawa pod względem turystycznym, to taki
wypoczynek jest w praktyce trochę męczący. Niemniej
każdego wieczora gdy wracamy z kolejnej wycieczki
jesteśmy zadowoleni i syci niezapomnianych wrażeń.
Sprzyja temu wspaniały śródziemnomorski klimat i bo-
gactwo przyrody. Nadmorskie bulwary są zazwyczaj
obsadzone palmami, co dla nas przybyszów z kraju so-
sny jest już samo w sobie atrakcyjne. Na skłonach wznie-
sień strzelają w niebo wąskie, wysokie zielone cyprysy.
Wokół charakterystycznych domów prywatnych pysz-
nią się krzewy obsypane girlandami kwiatów o kolorze
wrzosowym. Dorodnie prezentuje się też milin amery-
kański o pomarańczowej barwie kwiatów w postaci lej-
kowatych trąbek. To co u nas hodujemy z niemałym tru-
dem, tu jest niemal powszechne. Mam na myśli krzewy
oleandra, którego kwiatostany roztaczają wokół przy-
jemną woń. Spotkać można rzecz bardzo oryginalną –
są to kwitnące agawy i opuncje. Licznie występują gaje
oliwne, drzewa figowe i nawet kiwi.

Powszechnie wiadomo, że Polak jak głodny, to zły.
Warto zatem posmakować specjałów tutejszej kuchni. Re-
stauracji i restauracyjek, tawern, kawiarń tu bez liku. Po-
cząwszy od tych z „górnej półki” klasy lux , po skromniej-
sze – co niekoniecznie oznacza gorsze. My wybieraliśmy
raczej konoby. Tak nazywają się tu rodzinne „interesy ga-
stronomiczne” o specyficznym klimacie i wystroju, oferu-
jące lokalne specjały. Wśród mięs króluje delikatna młoda
jagnięcina i przyprawiana pikantnie baranina sporządzana
na wiele sposobów. Nie należy obawiać się ostrych przy-
praw, bowiem zawsze można (a wręcz trzeba) przepłukać
gardło doskonałym winem. W końcu jak na nadmorskie
jadłodajnie przystało, stałym punktem jadłospisów są ryby
i owoce morza. Można najeść się smacznie i do syta, nie-
koniecznie za wielkie pieniądze. Szczególne wrażenie robią
wieczorami lokale przy promenadach, bulwarach i portach
jachtowych, jakich tu wiele. Barwnie oświetlone, gwarne,
często z charakterystyczną dla Bałkanów muzyką. Życie
toczy się tu do późnej nocy.

Podobnie rzecz się ma gdy idzie o wybór miejsca
pobytu. Czarnogóra oferuje przybyszom pobyty w eks-
kluzywnych (i drogich) hotelach. Ale turyści o skrom-
niejszych zasobach finansowych mają do dyspozycji
wiele kwater prywatnych, apartamentów o co prawda
skromniejszym, ale także przyzwoitym standardzie. Ten
kto preferuje spokój wybierze zapewne mniejsze miej-
scowości (czasem są to wioski rybackie) np.. Miszici,
Sutomore, Krstac.

Trudno sobie wyobrazić pobyt w tym regionie bez
choćby skromnej wycieczki stateczkiem po morzu. Po dro-
dze do portu w Tivat , vis a vis Budvy pyszni się piękna

wysepka św. Stefana. Z lądem stałym łączy ją most. Jesz-
cze do niedawna była ona atrakcją uwzględnianą w tutej-
szych programach turystycznych. Niestety od kiedy kupił
ją jakiś multimilioner – prawdopodobnie arabski szejk,
jako teren prywatny nie jest ona dostępna dla osób po-
stronnych. Już sama pławba po spokojnym morzu przy
pięknej słonecznej pogodzie to przyjemność sama w so-
bie. Jest ona zwielokrotniona poprzez liczne ciekawe
obiekty jakie mogliśmy zwiedzać. Pierwszy to miasto
Herceg Novi. Zabytkowe stare miasto z wąskimi ulicz-
kami robi wrażenie, ale jeszcze większy zachwyt wzbu-
dza górująca nad miastem średniowieczna twierdza Kani
Kula (Krwawa Wieża) i cytadela pamiętające jeszcze
czasy gdy panowała tu Republika Wenecka, a później
należąca do Imperium Tureckiego. Ze szczytu twierdzy
roztacza się wspaniała panorama. Łatwo się o tym pisze,
ale aby tam wejść trzeba pokonać „schody słońca” liczą-
ce ponad 400 stopni! Bagatela! Wpływamy do Zatoki
Kotorskiej . Jest ona jest często porównywana do norwe-
skich fiordów. Sympatyczny przewodnik (swobodnie po-
sługujący się kilkoma językami, w tym i polskim) twier-
dzi, iż jest to fiord najbardziej wysunięty na południe
Europy. Zwiedzamy sztuczną wyspę Perast. Powstała ona
poprzez zatopienie wokół skały licznych wraków. Na
skale, w podzięce za szczęśliwe powroty marynarzy zbu-
dowano kościół, którego patronką jest Matka Boża na
Morzu. We wnętrzu kościoła liczne wota, ikony, obrazy.
Jeden z nich imponuje swą wielkością. Jest długi na 16
metrów, a jego autorem, jak twierdzi przewodnik, był
czternastoletni utalentowany chłopiec samouk. Jest tam
też interesujący obrazek Matki Boskiej utkany ze srebr-
nych i złotych nici oraz włosów.

Po drodze zatrzymujemy się w Błękitnej Jaskini, do
której dostęp jest możliwy tylko od strony morza.  Jaski-
nia tworzy rzadko spotykaną scenerię i właściwie jest na-
turalnym krytym basenem, z czego skwapliwie korzy-
stają amatorzy kąpieli. Ostatnim etapem wycieczki jest
Kotor – nazywany nie bez racji perłą Czarnogóry. Stare,
typowe dla południowej Dalmacji zabudowania, urokli-
we zaułki z licznymi sklepikami, kawiarniami i tawerna-
mi. Powoli zapada wieczór. Od południowej strony ry-
suje się w zachodzącym słońcu potężny masyw górski
Lovczen z dwoma szczytami (1749 i 1657 m). Czas na
kolację. Próbujemy krewetek, raków, langust i innych
morskich przysmaków. Czarnogórcy to spokojny i ser-
deczny, a przy tym wesoły naród. Z wielu knajpek docie-
ra do nas muzyka i śpiewy rozbawionych gości.

Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy i trze-
ba wracać do Kraju. Żal, że to już koniec,
ale litościwe bogi ułatwiły nam pożegna-
nie, bowiem niebo zaciągnęło się ciemny-
mi chmurami, począł padać deszcz.

opracował
Andrzej Tymiński
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CHOROBA EMOCJI
Czy osobowość człowieka powoduje że sięga po

alkohol, czy może to alkohol
zmienia osobowość człowie-
ka. Na to pytanie trudno jest
jednoznacznie odpowiedzieć
ponieważ jedno i drugie jest
prawdą. Istnieje wiele powo-
dów sprzyjających sięganiu
po alkohol. Wśród dorosłych
jest to zazwyczaj depresja,
kło poty  dnia co dziennego,
pragnienie ucieczki po ciężko przepracowanym dniu,
mniejsze lub większe tragedie. Młody człowiek z kolei
sięga po używki, aby poczuć się bardziej dorosłym, aby
odstresować się po ciężkim egzaminie lub jeszcze przed
egzaminem. Wzloty i upadki są również powodem się-
gania po alkohol. Młodzi ludzie piją, ponieważ nie chcą
odstawać od innych rówieśników, którzy już rozpoczęli
przygodę z alkoholem. W ten sposób zostaje zainfeko-
wany. Początkowo mogą pojawić się przykre dolegli-
wości ze strony fizycznej organizmu, ale jego umysł od-
czuwa przyjemność po spożyciu. Alkohol na początku
jest źródłem przyjemności, dlatego że redukuje przykre
emocje i uczucia. Tak jak kiedyś już pisałem jest depre-
santem, usypiaczem. Dla przykładu - odczuwamy od-
wagę, ponieważ alkohol wyeliminował strach itp..Zarów-
no u dorosłych jak i u młodzieży istnieją pewne czynniki
psychologiczne które ułatwiają sięganie po alkohol takie

jak: niskie poczucie własnej wartości, niedojrzałość emo-
cjonalna, pesymistyczne nastawienie do życia, brak na-
turalnej skłonności do bycia radosnymi. Wszystko to ra-

zem jest „doskonałym funda-
mentem” aby dać się złapać
w pułapkę uzależnienia. Wie-
lu alkoholikó w niepijących
nawet kilka lub kilkanaście lat
zapytanych czy ich teraźniej-
sza osobowość jest taka sama
jak przed wpadnięciem w na-
łóg nie potrafi jednoznacznie
odpo wiedzieć.  W iększo ść

pamięta jakimi byli dziećmi, wszyscy pamiętają jakie
mieli marzenia i plany na życie w wieku dorastania ale
nikt w stu procentach nie potrafi powiedzieć jaki był.
Alkohol ich zmienił. Czym wcześniej zaczynali pić tym
większe straty ponieśli. Alkohol spowalniał lub hamo-
wał ich rozwój emocjonalny, pozbawiał naturalnego roz-
woju. Kiedy zaczynali pić w wieku dorosłym cofali się.
Alkohol regulował ich emocje, zabierał naturalne ich
przeżywanie. Po pewnym czasie nie potrafili śmiać się
ani płakać bez niego. Tak zwana pustka emocjonalna,
aby coś poczuć trzeba się napić. Dlatego tak często al-
koholizm nazywany jest chorobą emocji. Jeżeli czło-
wiek w naturalny sposób nie nauczy się radzić sobie
z nimi i przeżywać ich w naturalny sposób, a odkryje
fałszywą „magię” alkoholu to po jakimś czasie całko-
wicie zatraci zdolność do ich przeżywania.

Marcin AA

Linia sortownicza do segregacji odpadów
Na terenie Oczyszczalni Miejskiej w Sulejowie trwa

obecnie rozruch technologiczny linii sortowniczej do se-
gregacji odpadów komunalnych ze zbiórki selektywnej.
Linia obejmuje 4 stanowiska pracy dla sortowaczy, po-
siada wentylowaną i ogrzewaną kabinę.

Praca na linii p olegać będzie na wyselekcjo-
nowaniu następujących asortyment ów odpadów
komunalnych zebranych selekty wnie: butelki pla-
st ikowe PET w trzech kolorach, plast ik twardy,
op akowania z  folii it p.

Docelowo w okresie październik 2011 – marzec
2012 linia przejdzie na segregacje w/w asortymentów
oraz szkła i makulatury. Zadanie to realizowane ze
środków europejskich oraz UM stanowi kolejny ele-
ment w realizacji modernizacji sytemu zbiórki i prze-
twarzania odpadów komunalnych w gminie Sulejów.
Ma również bezpośredni związek z planowanym za-
mknięciem składowiska miejskiego w 2012 r. oraz za-
bezpieczeniem składowiska zewnętrznego dla zbie-
ranych odpadów komunalnych z wcześniejszym z nich
odzyskiem maksymalnych ilości do powtórnego prze-

S PO TK ANI A
 Terapeuta w każdą środę w godz. 16.15 – 19.45
Prawnik w środy co 2 tyg. w godz. 13.15 – 16.15
Psycholog w środy co 2 tyg. w godz. 13.15 – 16.15
Terapeuta oraz grupa wsparcia dla osób uzależ-

nionych w każdy piątek w godz. 17.30 – 21.00
Spotkania AA w każdy wtorek w godz. 18.00 – 20.00
Tel. informacyjny 44 6162659 we wtorki w godz.
17.00 – 20.00 oraz piątki w godz. 17.00 – 19.00

robu. Jest to również  przygot owanie do wdroż enia
założeń nowej ,,Ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie”.

Modernizacja linii energetycznych
W lipcu trwały prace z wiązane z modernizacją

sieci energetycznej. Dla MZK stanowiły szczególne
obciążenie związane z wielogodzinnymi brakami zasi-
lania w obiektach komunalnych - w przepompowniach
ścieków i oczyszczalni miejskiej. Najbardziej nieko-
rzystny wpływ miały na produkcję wody, objawiający
się przerwami w jej dostawach oraz spadkami ciśnie-
nia, co było znaczącą dolegliwością dla mieszkańców
zasilanych z ujęcia wody ,,Barbara”.

Prace modernizacyjne zakończono, a Urz ąd
Miejski jako właściciel oraz MZK jako zarządca
obiektów, zyskał dużo bardziej bezpieczne zas ila-
nie dwustronne gwarantujące w przyszłości zas ila-
nie w energię elektrycz ną bez przerw.

Ireneusz Czerwiński

Miejski Zakład Komunalny
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SIATKÓWKA
Siatkarki UKS „FUKS” Sule-
jów najlepsze

W Letnich Igrzyskach Zrzeszenia LZS 5 czerw-
ca 2011r. w Ręcznie, udział wzięło 16 drużyn. Po bar-
dzo wyrównanych i emocjonujących pojedynkach
zwyciężyły siatkarki z Sulejowa. Wygrywając obro-
niły tytuł Mistrza Województwa.

Zwycięska drużyna grała  w składzie: Maja Da-
leszczy k, Izabela Stobiecka, Agnieszka Wach i Mo-
nika Nowak.

Na zdjęciu wśród najlepszych siatkarek z Su-
lejowa, Kietlina i Żarnowa s toją: z lewej strony
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Marek Mazur, a z prawej Burmistrz
Sulejowa Stanis ław Baryła.

Wakacyjnych wspomnieñ czar...
W dniach od 22 do 31 lipca siatkar-

ki UKS „Fuks” były na obozie w Głu-
chołazach.

Już dzisiaj siatkarki zadeklarowały chęć wyjazdu
na obóz sportowy nad Morze Bałtyckie, ale ceny w se-
zonie „rzucają na kolana” przeciętnego mieszkańca
Gminy Sulejów. Bez pomocy sponsorów, Kuratorium
Oświaty i dobrej woli Radnych jest to
marzenie nie do zrealizowania. Może
już dzisiaj warto pomyśleć o podzię-
kowaniu wielokrotnym Mistrzyniom
Województwa Łódzkiego i uczest-
niczkom Mistrzostw Polski za wło-
żoną ciężką pracę w promowanie na-
szego pięknego miasta?

Słowa zachęcają przykłady po-
ciągają – niech przykład siatkarek, ich
ciężkiej i mozolnej pracy treningowej,
pociągnie za sobą inne dziewczęta do
jeszcze wyższego stawiania sobie po-
przeczek w drodze do kształtowania
ludzi z charakterem.

Siatkarki UKS „FUKS” Sulejów
dziękują za ułatwienie wyjazdu na
obóz sportowy:
1. Swoim wspaniałym Rodzicom.
2. Kuratorium Oświaty w Łodzi.

SPORT
3. Władzom Urzędu Miasta w Sulejowie.
4. Władz om Uczniowskiego Klubu Sp ort owego
„FUKS” Sulejów.
5. Sponsorom upominków Państwu Katarzynie i Sła-
womirowi Laszczykom.

Obóz w Rêcznie
W dniach od 15 do  28 sierpnia siatkarki UKS

FUKS przebywały na obozie w Ośrodku Sportowo –
Szkoleniowym w Ręcznie. 20 zawodniczek naszego
klubu trenowało pod okiem instruktorów: Grzegorza
Rucińskiego i Rafała Nowosielskiego.

Zarząd UKS FUSK Sulejów dziękuje Przewod-
niczącemu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi
Markowi Mazurowi  za s finansowanie poby tu

uczestników obozu oraz: Dyrekto-
rowi Biura Obs ługi Jednos tek
Oświatowych Jackowi Wachowi,
Kierownikowi Referatu Promocji,
Kultury, Sportu, Turystyki i Infor-
m at y k i

Sylwii Mil ler oraz firmie
AVOLLEY.p l z a p omoc
w organizacji obozu.

W.Wieczorkowski

27 sierpnia siatkarki zdobyły
ZŁOTY MEDAL

na Mistrzostwach Polski
 Zrzeszenia LZS w Siedlcach!




