
SULEJ  nr  49, grudzień`2011
ISSN 1509-5665

Egzemplarz bezpłatnygrudzień'2011

nr 49
                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Na jesienne wieczory polecam wspomnienia o Obserwa-

torium Astronomicznym na Dobrej Wodzie - tak, tak, w Sulejo-
wie! Dowiadujemy się o nim z listu polskiego odkrywcy kome-
ty - profesora Konrada Rudnickiego, syna Lucjana.

Schodząc trochę bliżej naszego regionu proponujemy ar-
tykuł o Tym, co czaruje w drewnie, a już zupełnie „przy-
ziemną” informacją są dane o wydatkach budżetowych i uli-
cach na Podklasztorzu.

  Teresa Sarlej

W domu tym mieszka³  LUCJAN RUDNICKI. Obecnie siedziba Miejskiego Zak³adu Komunalnego

Listy - K. Rudnicki
Budżet
Urząd Miejski
- wiadomości
U cystersów
Podklasztorze
Jan Milczarek
SP w Uszczynie
Powiat Piotrkowski
Sulejowianie w podróżach
Ciekawostki-złośliwostki
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Ludzie listy pisza...
Z ogromną przyjemnością prezentujemy list

profesora Konrada Rudnickiego, syna wybitnego
sulejowianina Lucjana Rudnickiego.

Przypominaliśmy czytelnikom tę postać, pisa-
rza i działacza rewolucyjnego, w Sulejach nr 39 i 41
z 2009 roku.

List „o Sulejowie, który jest miejscem wspo-
mnień z najlepszych lat” jak to ciepło sformułował
autor, trafił do redakcji dzięki uprzejmości pani Wan-
dy Rożnowskiej, która to z kolei ma koleżankę, któ-
ra… Ale pozwólmy opowiedzieć tę historię od po-
czątku:

Wanda Rożnowska pisze w liście do profesora
- Wszystko zaczęło się dzięki mojej długolet-

niej znajomości z panią Lidią Ryl. Kiedy otrzyma-
ła zaproszenie na sesję naukową poświęconą Pań-
skiemu 85 – leciu prosiła mnie o radę, jaki wybrać
prezent - od razu zaznaczając, że najlepiej aby to
było coś związane z Sulejowem. Natychmiast po-
wstał pomysł, aby wykorzystać wszystko to czym
dysponował Dział Promocji Urzędu Miasta. Dzię-
ki przychylności do tego pomysłu Kierowniczki
Działu Pani Sylwii Miller udało się nam skomple-
tować „małe co nie co”, które przekazałyśmy na
ręce Pani Lidii. Wszystkie trzy ucieszyłyśmy się,
że udało się sprawić Panu trochę radości i wywo-
łać uśmiech zadowolenia.

Szanowna Pani,
Chcę z całego serca podziękować za cenny

i bardzo miły zestaw prezentów, jakie otrzymałem
z okazji sesji naukowej poświęconej mojemu 85-
leciu. Nie przypuszczałem, że oprócz najbliższej*
rodziny mojej i kilku rodzin zaprzyjaźnionych, ktoś
w Sulejowie jeszcze mnie wspomina.

Dla mnie Sulejów jest stale miejscem wspo-
mnień z moich najlepszych lat. Tu wyrastałem, tu
mieszkali moi najbliżsi towarzysze zabaw dziecię-
cych a potem młodzieńczych planów: Władek No-
wicz, który zginął w partyzantce i Dawid Sztybel
zamordowany, jako Żyd przez hitlerowców. Tu prze-
żyłem pierwszą miłość. W obecnym stanie fizycz-
nym (trudności z chodzeniem) rzadko tylko Sule-
jów odwiedzam. Nie zajdę już z miasta ani do lasu
ani nad Pilicę, choć czasem bywam jeszcze u mojej
rodziny i przyjaciół.

Moje główne zajęcie - astronomia - też jest ściśle
związane z Sulejowem. W latach okupacji mój przyja-
ciel Tadeusz Wójcik „założył” (piszę w cudzysłowie,
bo to było trochę dla hecy) instytucję, którą nazwali-
śmy szumnie Obserwatorium Astronomicznym na
Dobrej Wodzie. Będąc z początku po prostu miejscem
obserwacji stała się ona z czasem towarzystwem na-
ukowym, które usiłowało działać jeszcze jakiś czas i po
wojnie. Heca hecą, ale wydawaliśmy w 20 egzempla-
rzach pisanych przez kalkę na maszynie biuletyn za-
mieszczający wyniki naszych obserwacji astronomicz-
nych, a za to hitlerowcy mogli wysłać do lagru. Ale
najważniejsze, że ta instytucja wychowała dwóch pro-
fesorów astronomii. Swoje pierwsze, młodzieńcze ob-
serwacje robił tu śp. profesor astronomii i historyk Je-
rzy Dobrzycki. Drugim jestem ja. Postarałem się swo-
jego czasu, żeby znalazła się ona w Słowniku polskich
towarzystw naukowych. Polskie Towarzystwo Miło-
śników Astronomii myślało swojego czasu o umiesz-
czeniu tablicy pamiątkowej na domu pp. Wójcików,
ale do tego celu trzeba by było wpierw ten dom odno-
wić. Zięć Tadeusza Wójcika, który obecnie zarządza
tym domem nie wyraża skłonności do remontu...

Zewnętrznym wyrazem mojego uczuciowego
związku z Sulejowem są wiszące na ścianie dwa wido-
ki klasztoru, pod którym wychowywał się mój ojciec
i ja oraz to, że jeden z moich synów - muzyk - ma na
drugie imię Sulej. Do niedawna używał tylko pierw-
szego imienia - Dawid, ale ponieważ pojawili się inni
Dawidowie Rudniccy. Więc ostatnio dla odróżnienia
występuje systematycznie, jako Dawid Sulej Rudnic-
ki. Szkoda tylko, że publiczność kojarzy to raczej z ja-
kimś arabskim Sulejmanem niż z Sulejowem.

Za wspaniałe prezenty chciałbym się czymś Mia-
stu odwdzięczyć. W latach sześćdziesiątych miałem
kiedyś spotkanie z uczniami w sulejowskiej szkole,
w czasie stanu wojennego mój przyjaciel Józef Go-
łąb wraz ze swoją siostrą Kazimierą Musiałowiczową
i moja krewną Anną Janikową, (kto ją jeszcze w Su-
lejowie pamięta?) organizował moje - i nie tylko moje
odczyty, prywatnie, a więc wówczas nielegalnie.
Przychodziło na nie po kilkanaście osób. Ale dziś
odczyty wyszły z mody. Kto chce się czegoś dowie-
dzieć, ma Internet, …Więc w ten sposób się Miastu
nie mogę dziś odwdzięczyć. Jako symbol mojej
wdzięczności załączam tylko do tego listu dawną pu-
blikację palomarskiego obserwatorium z dwoma
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zdjęciami mojej komety. Zdjęcia są niepozorne i do
promocji Sulejowa nie na wiele się przydadzą. Ale
co ja mogę zrobić? Mógłbym może jeszcze namó-
wić mego syna Suleja, żeby
w sezonie letniskowym dał
koncert w Sulejowie, w któ-
rym - jakby nie było - spę-
dził w dzieciństwie wiele ra-
dosnych miesięcy. Byłoby
Ładnie: Sulej w Sulejowie.
Ale za wynik namawiania nie
mogę ręczyć. Zapracowany
jest po uszy będąc zatrud-
niony, jako muzyk w dwu in-
stytucjach i współpracując
jeszcze z dwiema innymi.

                Z najlepszymi myślami
Konrad Rudnicki

P.S.
Wśród darów dla mnie znalazł się również nu-

mer SULEJA ze wspomnieniem o moim ojcu. Za to
się należy szczególne podziękowanie. Zabolało mnie
jednak przypuszczenie, że ojciec mógł być członkiem
lub choćby w kontakcie z „polskim rządem” Feliksa
Edmundowicza Dzierżyńskiego. Owszem, ojciec znał
Dzierżyńskiego, a nawet przyjaźnił się z nim, ale dużo
wcześniej, w swoich latach sosnowieckich. Z daw-
nych czasów znał też Marchlewskiego. W roku 1920,
gdy Armia Czerwona parła na linię Wisły, ojciec był
w Warszawie i przeżywał rozterkę. Z jednej strony,
jako komunista (wtedy jeszcze był nim naprawdę)
powinien był uczuciem towarzyszyć zbliżającej się
bolszewickiej armii, ale z drugiej słysząc o „wyczy-
nach” tej armii...

Musiały to być dla niego bardzo trudne psychicz-
nie dni, skoro aż kilka razy w rozmowach wracał do
tego tematu. Z rozterki wyprowadził go historyczny
rozwój wydarzeń.

* Odróżniam rodzinę najbliższą (do wnuków
moich stryjecznych kuzynów włącznie) od pozosta-
łej, bo może dziś już nie, ale jeszcze trzydzieści lat
temu, co trzeci Sulejowianin był jakimś moim krew-
nym. W młodości miałem z tym kłopot, bo krewni
mieli pretensję, że zdzieram nosa i się im nie kła-
niam, a ja ich - biedny - po prostu nie znałem. Na
starość kłopot ustał. Staruszkowi młodsi mogą się
kłaniać pierwsi. Teraz na odmianę mało, kto w Sule-
jowie poznaje mnie.

Trwają prace nad budżetem na rok 2012. Jego bar-
dzo ważnym elementem są coraz wyższe koszty funk-
cjonowania placówek oświatowych w gminie, dlate-
go też powstaje plan ich reorganizacji.

Prezentujemy wydatki na oświatę w latach 2007
– 2011 w rozbiciu na szkoły i przedszkola:

 rok              szkoły                 przedszkola
  środki* środki         środki*       środki

            obce        własne         obce          własne
                           gminy                            gminy
2007     8,4 mln  2 mln        0,3 mln       1 mln
2008    9,3 mln 2,3 mln 0,4 mln 1,3 mln
2009   10 mln 3,6 mln 0,5 mln 1,5 mln
2010   10,3 mln 5,2 mln 0,6 mln 1,7 mln
2011p  10,5 mln 4,2 mln 0,5 mln 1,8 mln
razem  48,5 mln 17,5 mln 2,3 mln 7,4 mln

*Środki obce: subwencja oświatowa, dotacje celo-
we, dochody własne,
p - w roku 2011 są to wydatki planowane

Jak wynika z zestawienia w ostatnich 5 latach do
szkół dołożyliśmy dodatkowo (środki własne gminy)
ok. 17,5 miliona złotych. Przedszkola kosztowały
w tym czasie ok. 7,4 mln, ale jest to zadanie własne
gminy i dlatego środki obce są dużo mniejsze.

Jednocześnie dług Gminy Sulejów na koniec 2011
roku szacuje się na ok. 18 milionów złotych.

informacja na podstawie danych
potwierdzonych przez

skarbnika gminy i księgowego BOJO

Trudny bud¿et

Konrad Maria Paweł Rudnicki (ur. 2 lip-
ca 1926 w Warszawie) – polski astronom, du-
chowny starokatolicki i teolog Kościoła Staro-
katolickiego Mariawitów w RP, profesor astro-
nomii i teologii, antropozof.

W roku 1965, podczas pobytu w amerykań-
skim Palomar Observatory odkrył nową kometę re-
jestrując ją na kliszy. Była to pierwsza kometa od-
kryta przez Polaka po II wojnie światowej. Od na-
zwiska odkrywcy nazwano ją C/1966 T1 Rudnicki.

informacje i zdjęcie ze stron:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Rudnicki
http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/53/01/09.html
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www.sulejow.pl

UM w Sulejowie promował region
gminy Sulejów na Jarmarku Woje-

wódzkim w Łodzi. Stoisko promocji zachęcało koloro-
wymi informatorami o gminie oraz szczegółowymi map-
kami z przebiegiem wszystkich szlaków. Dodatkowo sto-
isko zostało wzbogacone jadłem przygotowanym przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Białej.

2 października w Sopocie odbył się finał ogólnopol-
ski pierwszej edycji turnieju piłki siatkowej „ORLIK
VOLLEYMANIA” pod patronatem Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej. W turnieju udział wzięły drużyny z czterech wo-
jewództw: łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego
i wielkopolskiego. Łącznie 484 drużyny.
W finale woj. łódzkiego w kategorii chłopców I miej-
sce zajęło Gimnazjum z Przygłowa, a w kategorii
dziewcząt II miejsce Gimnazjum z Sulejowa. Finał
ogólnopolski odbył się w Sopocie i po zaciętych wal-
kach drużyny reprezentujące gminę Sulejów zajęły wy-
sokie IV miejsca. Jest to niewątpliwy sukces, ponieważ
rozgrywkach brało udział ok. 120 szkół.

17-18.09.2011r rozegrany został w Sulejowie tur-
niej międzynarodowy piłki nożnej miast partnerskich
Sulejowa: z Czech - Tisnov, Węgier – Heves. Gospo-
darzem była reprezentacja Sulejowa – drużyna Suley.
We zespołach oprócz piłkarzy klubowych grali też sa-
morządowcy. Wszystkie mecze zakończyły się remisem,
a o klasyfikacji zdecydowały rzuty karne.
Wyniki turnieju:
1.Suley Sulejów, 2.Heves Węgry, 3.Tisnov Czechy
Zmagania 2-dniowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem
mieszkańców Sulejowa i gości zaproszonych na dożynki
Powiatowe na 18 września na Podlasztorzu.

24 października w MOKu odbyło się spotkanie po-
święcone wspomnieniom o pani Annie Witczak-Ku-
fel, sulejowiance, która po ukończeniu szkoły podsta-
wowej dalszą edukację kontynuowała w Liceum Pe-
dagogicznym w Inowrocławiu. Następnie podjęła stu-
dia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i roz-
poczęła pracę w Muzeum Warmii i Mazur w Olszty-
nie. Wspomnieniami o pani Annie podzielili się jej wie-
loletni współpracownicy i przyjaciele, którzy zapre-
zentowali dorobek twórczy autorki albumem pt.
„Cyna”. Spotkanie zostało zorganizowane przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Sulejowie przy współ-
pracy z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz
pana Tadeusza Kufla.

W MOKu w Sulejowie odbyła się sesja popularnonau-
kowa „Wojna i okupacja niemiecka w Sulejowie 1939-
1945”, zorganizowana przez IPN Oddział w Łodzi, Klub
Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotr-
kowie Trybunalskim oraz UM w Sulejowie. Rolę gospo-
darza pełnił Burmistrz Sulejowa.

W trakcie sesji wygłoszono cztery referaty, dotyczą-
ce działań wojennych w rejonie Sulejowa, barbarzyń-
skich bombardowań miasta przeprowadzonych przez
niemieckie dywizjony bombowców w pierwszych dniach
września 1939 r., represji niemieckich w stosunku do
aresztowanych żołnierzy ZWZ-AK z placówki w Sule-
jowie oraz zagłady sulejowskich Żydów. Wykładowca-
mi byli dr Jan Góral – z Akademii Świętokrzyskiej Filia
w Piotrkowie Tryb., Antoni Galiński i Adam Sitarek
z IPN Oddział w Łodzi oraz sulejowski historyk-regio-
nalista Krzysztof Bojarczuk.

Wśród przybyłych na sesję należy wymienić m. in.
Przewodniczącą Rady Programowej Klubów im. gen.
S. Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim prof.
dr hab. Marię Blomberg i Prezesa Okręgu Światowe-
go Związku Żołnierzy AK w Piotrkowie gen. bryg. Sta-
nisława Burzę-Karlińskiego.

Wydawnictwo dokumentujące tę sesję ukaże się
prawdopodobnie w 2012 roku.

W październiku w naszym węgierskim mieście
partnerskim odbył się „Jesienny Festiwal w Heves”.
Była to impreza o kulturalno-oświatowo-historycznym
charakterze, na którą zostały zaproszone delegacje z za-
przyjaźnionych miast z Włoch, Rumunii i Słowacji, oraz
z Polski z Sulejowa.

Odbyło się szereg spotkań między burmistrzami
i przedstawicielami miast partnerskich, na których roz-
mawiano o pogłębianiu związków kulturalno-oświato-
wych, o organizacji oświaty, o przeszłości, teraźniejszo-
ści i przyszłości naszych miast.

Delegacja Sulejowa gościła w rejonowej szkole pod-
stawowej i szkole średniej poznając ich kulturę i historię,
podziwiając m. in. występy chóru i zespołu muzycznego
grającego na cytrach. W ramach wizyty zapoznano się
również z pracą i osiągnięciami Domu Kultury w Heves.

Kulminacyjnym punktem wizyty był 23 październi-
ka, jest to dzień obchodów Powstania Węgierskiego 1956
roku, okupionego przez Węgrów wieloma ofiarami.
Rocznicę tę uczczono marszem z pochodniami, a na-
stępnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami po-
wstańców.

Plonem wizyty jest wymiana doświadczeń i pomysłów
w dziedzinie funkcjonowania placówek kultury i oświaty.
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MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE przyznanymi przez Prezydenta RP
odznaczonych zostało 11 par małżeńskich:
Tadeusz i Halina Krzaczyńscy - Uszczyn
Stefan i Wanda Stolf - Sulejów
Władysław i Marianna Kowalscy – Zalesice
Ryszard i Anna Para – Włodzimierzów
Ryszard i Irena Tworek – Włodzimierzów
Marian i Wiesława Stańczyk – Barkowice
Henryk i Teresa Kiełbasa – Łazy-Dąbrowa
Jan i Maria Zielonka – Sulejów
Zygmunt i Ewa Tymanowscy – Sulejów
Józef i Bogumiła Budz – Sulejów
Tadeusz i Alina Kabzińscy – Sulejów.

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury, Turystyki,

Sportu i Informatyki

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE

Podczas Dożynek Gminnych podziękowano
siatkarkom UKS Fuks Sulejów za sukcesy
sportowe,  a głównie za złoty medal
w XIV Mistrzostwach Polski LZS w Siedlcach

Stoisko naszej gminy na
Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi

HEVES - delegacje składają kwiaty pod pomnikami
powstańców, od prawej burmistrzowie: z Sulejowa,

Włoch, Węgier (Heves) i Słowacji.

Burmistrz Stanisław Baryła otwiera sesję
popularnonaukową „Wojna i okupacja niemiec-

ka w Sulejowie 1939-1945”
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U CYSTERSÓW

Op.
Bogumiła  Strojna

KRZY¯

W środę 14.09.2011 r. o godz. 18.00
miała miejsce niecodzienna uroczy-
stość. Mieszkańcy naszego Osiedla
i nie tylko, pragnący pozostać anoni-
mowymi, ufundowali Krzyż, który
został wkopany na ulicy Zamkowej 39
(obok posesji państwa Zielonków).
Właśnie w środę, w dzień Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, została tam
odprawiona Msza św. polowa, na któ-
rej Ojciec Proboszcz poświęcił nowy Krzyż.

Cmentarz na Podklasztorzu
Dobiegły końca prace murarskie przy ogrodzeniu
nowego cmentarza. Została zamontowana brama
wjazdowa od ul. Ustronnej oraz furtka od strony osie-
dla „Podklasztorze”. W przyszłym roku strażacy upo-
rządkują teren cmentarza, posadzą iglaki i krzewy
ozdobne. Całkowity koszt wybudowania nowego
muru cmentarnego zamknął się w kwocie 72 tys. zł.
Parafia sfinansowała zakup materiałów budowlanych
jak i robociznę ze środków pochodzących z kolęd
oraz ofiar mieszkańców osiedla Podklasztorze, Strze-
lec, Owczar i Prócheńska Dużego.

Ojciec Proboszcz informuje, iż nowy cmentarz
będzie zamknięty, aby ograniczyć wyrzucanie śmieci
prywatnych do pojemnika przeznaczonego na nie-
czystości z cmentarza. Nowy cmentarz nie posiada
jeszcze parkingu. Zgodnie z obietnicą Starostwa Po-
wiatowego w Piotrkowie Tryb. i Urzędu Miejskie-
go w Sulejowie, nowy parking zostanie wybudo-
wany przy współudziale finansowym ww. Urzędów
w roku przyszłym. 27.11.2011 r ks. bp. Adam Od-
zimek po uroczystej Sumie o godz. 11.30 poświęci
nowe miejsce pochówku.

Kancelaria prawna w Sulejowie
Ile razy mieszkańcy naszej gminy i nie tylko zostali oszu-
kani przez instytucje, które wykorzystały luki w pra-
wie?. Ile razy, nieświadomi swoich praw i obowiązków
nie tych kościelnych, daliśmy się wciągnąć w tarapaty
i popadliśmy w konflikt z prawem i nie umiemy sobie
z tym poradzić?. A napisanie pozwu to już dla niektó-
rych prawdziwe wyzwanie. Moi drodzy skończyły się
bolączki tego typu. Mamy w Sulejowie kancelarię
prawną z prawdziwego zdarzenia. Adwokat Paweł
Dudkiewicz udziela porad prawnych, sporządza opinie
i umowy oraz podejmuje się zastępstwa przed Sądami

i Urzędami. Jak bowiem wy-
nika z ustawy o adwokaturze
zawód ten polega właśnie na
świadczeniu pomocy prawnej,
a w szczególności na udziela-
niu porad prawnych, sporzą-
dzaniu opinii prawnych, opra-
cowywaniu projektów aktów
prawnych oraz występowaniu
przed Sądami i Urzędami.
Prawo wykonywania zawodu
ma tylko ten, kto został wpi-
sany na listę adwokatów przez

właściwą Okrę-
gową Radę Ad-
wokacką.
Kancelaria ma
swoją siedzibę

w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41, czynna od po-
niedziałku do piątku w godz.  9:00 - 17:00.

W odpowiedzi na list p. J. Millera nawiązujący
do artykułu „Nowy cmentarz” z Suleja 48, który pi-
sze: „co do daty starych grobów (…) nie zgadzam
się, że są najstarsze z 1918 r. W moich zjęciach jest
data grobu 1894 pani K. Szreder (…) a najstarszy
jest z 1853r. p. Majewskich…”

Szanowny Panie Miller
Data na grobie pani Krystyny Szreder jest obecnie nie-
widoczna. Zaś mogiła państwa Majewskich nie jest jak
Pan sugeruje z 1853 r. tylko odpowiednio p. Józefa
Majewskiego z 1963 r. a p. Stanisławy Majewskiej
z 1973 r. Nie jest więc jednym z najstarszych, jak Pan
pisze nagrobkiem. (świadkowie: p. Ptak,
p. Nolberek, p. Strojna zd. Wełpa)
Dziękuję za zainteresowanie moimi
 artykułami.
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  Teresa Sarlejj

Subiektywnym okiem radnej…

PODKLASZTORZE

We wrześniu, wspólnie z Radą Osiedla, zorga-
nizowaliśmy zebranie mieszkańców Podklasztorza.
Celem tego spotkania było omówienie potrzeb in-
westycyjnych naszej dzielnicy w najbliższych latach
i możliwość uwzględnienia ich w projektowanym bu-
dżecie gminy.

Należy podkreślić bardzo liczną frekwencję  -
przybyło około 150 osób – co jest odzwierciedleniem
ciągle rozrastającej się tej części Sulejowa.

Mieszkańcy brali aktywny udział w zebraniu
przedstawiając różne oczekiwania i problemy. Poru-
szano przede wszystkim potrzebę budowy dróg. Osie-
dle Podklasztorze posiada ok. 23% ulic asfaltowych,
pozostałe są piaszczyste, bez chodników czy choćby
krawężników ograniczających utwardzoną kruszywem
nawierzchnię. Po deszczu mamy błoto, a w czasie su-
szy łachy piasku. Takiej ilości piaszczystych ulic jak
na Podklasztorzu nie ma w innych częściach Gminy
Sulejów. Pod względem dróg czujemy się najbardziej
zaniedbanym osiedlem. Potrzeby są ogromne i zrozu-
miałe jest, że ich realizacja musi być rozłożona w cza-
sie, ale w planach budżetu gminy ulic z Podklasztorza
nie ma w ogóle! W mijającym 2011 roku na drogi
gminne przeznaczono ok. 3 miliony 800 tys. złotych,
w tym na podklasztorskie ok. 10 tys. złotych.

Dla mieszkańców sprawa ta jest priorytetowa
i szkoda, że na zebranie nie przybył, mimo zaprosze-
nia, burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła. Urząd Miej-
ski reprezentował zastępca burmistrza Jan Andrzej-
czyk i to na jego ręce uczestnicy zebrania składali
wszystkie postulaty.

Po drogach przyszedł czas na omówienie innych
bolączek, może tańszych w realizacji, ale też ważnych
i dokuczliwych dla mieszkańców. Mówiono m. in.
o budowie chodnika przy ul. Rycerskiej (zwłaszcza
dojście do szkoły), o budowie kanalizacji, miejscu
zabaw dla dzieci, o komunikacji busowej na osiedlu
i odjazdach z przystanku na ul. Ustronnej, oraz o bu-
dowie nowego cmentarza.

Po zebraniu poruszane sprawy złożyłam w for-
mie wniosków w Urzędzie Miejskim i otrzymałam na-
stępującą odpowiedź:

„- UM w Sulejowie przedstawi do budżetu gmi-
ny na 2012r. budowę ul. Zamowej,

- w sprawie komunikacji busowej UM wystąpi
do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotr-

kowie Tryb. w celu
podjęcia stosownych
działań,

- remont chodni-
ka przy ul. Rycerskiej
w rejonie Szkoły Podst.
zostanie przedstawio-
ny do budżetu gminy
na 2012 rok,

- rów odwadnia-
jący osiedle Podklasz-
torze jest obecnie
udrażniany poprzez
wycinanie krzewów
i traw, po tych pracach
jeśli zajdzie potrzeba
będzie oczyszczony
z błota, szlamu itp.”

Następnie UM wystąpił do Nadleśnictwa
Smardzewice w sprawie niedrożności dalszej czę-
ści rowu - w lesie, poza osiedlem, z powodu za-
rwanego przepustu.

W odpowiedzi Nadleśnictwa czytamy: „…Rów
ten jest miejscem bytowania bobra europejskiego –
na jego przebiegu stwierdzono 2 tamy, a gatunek ten
jest pod ochroną.

Zapewniamy, że w wyniku lustracji terenowej
pracowników Nadleśnictwa S. stwierdzono, że rów
ten … jest drożny, a przepust nie jest zarwany. Miej-
scowe spiętrzenia wody powodowane są działalno-
ścią bobrów. … Nadleśnictwo nie widzi możliwości
ingerencji z jakimikolwiek pracami w w/w rów.”

Natomiast w sprawie busów MZDiK w Piotko-
wie Tryb. rozesłał pisma do przewoźników zobowią-
zując ich do przestrzegania rozkładu jazdy. Jedno-
cześnie przedstawiciel firmy „SULbus” zapewnił
mnie, że starają się dostosowywać rozkład do po-
trzeb mieszkańców i proszą o zgłaszanie uwag w tej
sprawie.

Prace nad budżetem na 2012 rok trwają i łatwe
nie są. Miejmy nadzieję, że tak reprezentacyjne miej-
sce naszej Gminy jak Podklasztorze zostanie w nim
uwzględnione.

Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na zebra-
nie oraz mieszkańcom zgłaszającym różne problemy
w rozmowach bezpośrednich.

Tel. kontaktowy 694 970 665,
 e-mail: tsarlej@wp.pl

rzeźba Jana Milczarka
artysty z Białej - str. 8
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nasze sylwetki...

Jan Milczarek

Ten co czarowaæ w drewnie umie…

To nie takie proste jakby się co poniektórym wy
dawało. Zwłaszcza gdy wprzódy widzimy kloc,

pień drewniany, a po jakimś czasie pięknie uformo-
waną rzeźbę, co to właśnie z tego surowego pnia po-
wstała. Mówicie – „nie proste”? – a przecież do tego
tak niewiele potrzeba. Piła mechaniczna bądź ostra sie-
kierka do obróbki zgrubnej, potem kilka dłut rzeźbiar-
skich i młotek (koniecznie drewniany) dla nadania rzeź-
bie obmyślonego kształtu, no i na koniec polerowanie,
czyszczenie, czasem barwienie. Wielkie mi co – łatwi-
zna, powie ten co nigdy nie spróbował tej sztuki, bądź
nie ma wyobraźni. Bo same, choćby najdoskonalsze
narzędzia, nie wystarczą. Trzeba mieć sprawne ręce
i mistrzowskie oko oraz jeszcze to „coś”. To „coś”
jedni nazywają „iskrą Bożą” inni talentem.

U pana Jana Milczarka (ur. 1956r.) praktyczne za-
interesowanie się rzeźbą w drewnie pojawiło się do-
piero jakieś dziesięć lat temu, czyli już w dojrzałym
wieku. Piszę praktyczne, bowiem to wówczas spod
jego ręki wyszła pierwsza praca. Do tej pory groma-
dził i poznawał liczne albumy fotograficzne ilustrują-
ce zbiory ze słynnych galerii sztuki, prace popularno-
naukowe o treściach artystycznych, poradniki. Tego

rodzaju literatury jego prywatna biblioteka jest peł-
na. Jednakże na zapytanie o wykształcenie, pan Jan
odpowiada: - ukończyłem szkołę rolniczą, a później
LO, nie uczęszczałem do żadnej szkoły o profilu ar-
tystycznym, wszystko co wiem o sztuce, a zwłaszcza
o rzeźbie, wynika z samokształcenia i bogatszego
z roku na rok doświadczenia.

Jego rodzinne korzenie sięgają majętności spod
Krakowa skąd jeszcze przed I wojną światową prze-
niesiono się do pod sulejowskiej wsi Biała. Aktual-
nie pan Jan wraz z żoną Elżbietą prowadzą w Sule-
jowie sklep ogrodniczy i prowadzą małe gospodar-
stwo rolne w Białej specjalizujące się głównie
w uprawie zbóż. Wolne chwile, których niestety zbyt
wiele nie ma, poświęcane są rzeźbiarskiej pasji. Po-
dziwiając dzieła artysty nietrudno dostrzec, iż te-
matem wielu prac jest akt kobiecy. Są oczywiście
rzeźby o innej tematyce, np. m. innymi ciekawa pła-
skorzeźba „Orka”, ale piękno ciała kobiecego,
uchwycenie niepowtarzalnego gestu, kompozycji,
jest głównym obiektem zainteresowań rzeźbiarza.

 Natrafiamy także na prace o tematyce sakral-
nej. Nie są to tak często spotykane w twórczości
wielu artystów ludowych tradycyjne świątki, które
pan Jan uważa za zbyt łatwe i proste. Aktualnie kon-
tynuuje pracę nad płaskorzeźbą zatytułowaną „Chry-
stus”. Marzeniem p. Milczarka jest zbudowanie na
swej posesji w Białej pracowni z prawdziwego zda-
rzenia będącej jednocześnie artystyczną galerią. Pra-
ce nad tym projektem już są rozpoczęte, ale do ukoń-
czenia tego pomysłu droga jeszcze daleka, wziąw-
szy pod uwagę choćby koszty takiej inwestycji.

Wiele czasu pochłania udział w licznych plene-
rach rzeźbiarskich, podczas których jest okazja po-
znania wielu innych pasjonatów tej sztuki z całego
kraju oraz doskonalenie warsztatu, a także prezenta-
cja własnych prac, czyli wystawiennictwo. Tylko w sa-
mym 2011 roku było ich kilka. Władysławowo (or-
ganizator- tamtejszy UMiG), Gród Foluszek k/Brod-
nicy (org. Ośrodek Edukacji Historycznej działający
na zasadach społecznych), Wieruszów - warsztaty
pomyślane jako pokaz dla dzieci, oraz spotkania zor-
ganizowane z inicjatywy i pod patronatem Domów
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Andrzej Tymiński

Dostojna „Dwudziestolatka”
W tym roku Szkoła Podstawowa w Uszczynie obcho-
dziła swój jubileusz – 20-lecie oddania do użytku no-
wego budynku szkolnego. Z tej okazji 18 październi-
ka odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klas III
– VI pięknie zaprezentowali się w programie artystycz-
nym pt. ,,Zachować historię – wychować przyszłość”.

Historia Szkoły w Uszczynie sięga okresu mię-
dzywojennego. Mieściła się ona wówczas w kilku
drewnianych budynkach. Dzięki miejscowej społecz-
ności i przy jej walnym udziale w okresie powojen-
nym wybudowano piętrowy, murowany budynek. Pod
koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku społecz-
ność we współpracy z ówczesnymi władzami podjęła
trud budowy nowej szkoły. Wspomnieć tu należy oso-
by, których wysiłek i starania doprowadziły do powsta-
nia nowego budynku szkolnego: kolejni dyrektorzy –
ś.p. Maria Smolarek, pani Teresa Adaszek oraz ów-
czesna Inspektor Oświaty w Sulejowie – pani Janina
Ruszkiewicz, a także ludzie tworzący Społeczny Ko-
mitet Budowy Szkoły: ś.p. Ryszard Kuśnierski – prze-
wodniczący, pan Antoni Samborski, pani Pelagia Ko-
ziorowska, pan Czesław Krupa, pani Jadwiga Kowal-
ska, nauczyciele i sami uczniowie biorący czynny
udział w pracach budowlanych, rozładunkowych, po-
rządkowych.

Dzięki zbiorowemu wysiłkowi lokalnej społecz-
ności, dyrekcji, nauczycieli oraz władz naszej gminy
w roku 1991 oddano do eksploatacji budynek, w któ-
rym szkoła mieści się do dnia dzisiejszego. Był to

duży skok jakościowy w porównaniu z warunkami pa-
nującymi w starej szkole.

Od 1994 roku dyrektorem placówki został pan
Zbigniew Kwiecień. Kontynuując współpracę z Urzę-
dem Miejskim w Sulejowie, sołectwami, a także szko-
łami naszej gminy – poprzez udział w programach unij-

nych – starał się wzbogacać bazę szkoły. Obecnie pla-
cówka ma do dyspozycji 30 komputerów (w tym 2 pra-
cownie, ICIM), 2 kopiarki, 6 drukarek, rzutnik multi-
medialny, i inny sprzęt i pomoce, boisko o nawierzchni
trawiastej. Zmodernizowano system ogrzewania. Po-
przez sponsoring został zainstalowany monitoring.

Jednak rzeczy materialne są tylko oprawą, bo tak
naprawdę szkoła to ludzie, którzy tworzą jej atmosferę,
są jej bijący sercem i siłą. Dzięki temu zespołowi i współ-
pracy z rodzicami placówka osiąga wysokie wyniki
w pracy dydaktycznej i wychowawczej (zajmuje czoło-
we miejsca w powiecie w wynikach sprawdzianu po kl.6
– ostatnio 28,95 p. – średnia w woj. łódzkim 25,36 p.)

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele, a przede
wszystkim dzieci uczęszczające do tej szkoły mają

nadzieję, że placówka ta bę-
dzie funkcjonować i nie
będą podejmowane żadne
próby jej modyfikacji.

Zbigniew Kwiecień

SP
   w  Uszczynie

Kultury: w Łęczycy – „Barwy jesieni”, i w Kutnie -
„Święto róży”.

Wiele cennych rad i wskazówek uzyskuje p. Jan
w toku cotygodniowych spotkań organizowanych
przez Stowarzyszenie Plastyków Amatorów przy
Łódzkim Domu Kultury, prowadzonych przy facho-
wym wsparciu profesora Ryszarda Hugera – pracow-
nika naukowego łódzkiej ASP. Ostatnio twórczością
p. Jana zainteresowało się tomaszowskie Stowarzy-
szenie Miłośników Doliny Pilicy. A w Sulejowie? Z ża-
lem trzeba stwierdzić, iż tutaj mało kto wie o działal-

ności i dorobku artysty z Białej. Aż ciśnie się na usta
porzekadło: - „cudze chwalicie, swego nie znacie”.
Sądzę, że korzystając z doświadczeń i kontaktów p. Ja-
na Milczarka sulejowski plener rzeźbiarski mógłby
być bardzo ciekawą i pożyteczną imprezą artystyczną
popularyzującą nasz gród i region.

zdjęcia rzeźb artysty
na str. 12 i 7
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Kto odœnie¿y?
Gminy Aleksandrów, Gorzkowice,

Rozprza i Moszczenica przejmą na siebie odśnieża-
nie dróg powiatowych w sezonie zimowym. W za-
mian za to Powiat Piotrkowski uzupełni ubytki w na-
wierzchni dróg gminnych. Zgodę na taką współpracę
wyraziła na XI sesji Rada Powiatu Piotrkowskiego.
Prowadzeniem zimowej akcji na drogach powiato-
wych zainteresowane są także gminy Ręczno, Sule-
jów i Wolbórz z tym, że za ich opiekę Powiat Piotr-
kowski już zapłaci. Na obsługę pozostałych gmin:
Czarnocin, Łęki Szlacheckie, Wola Krzysztoporska,
Grabica Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie
ogłosił już przetarg.

 Ponadto na sesji przyjęto
roczny program współpracy
Powiatu Piotrkowskiego z or-
ganizacjami pozarządowymi,
a także przedstawiono infor-
mację z realizacji zadań oświa-
towych oraz aktualnej sytuacji
na rynku pracy i działaniach
Powiatowego Urzędu Pracy w
Piotrkowie.

Miłym akcentem były po-
dziękowania władz dla druha Jana Sachrajdy pre-
zesa zarządu okręgu Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych za wieloletnią służbę i zaangażowanie na
rzecz strażackiej braci.

Akcje poszukiwawcze
Sukcesem zakończyły się akcje
poszukiwawcze na terenie Po-
wiatu Piotrkowskiego. Podczas
spotkania w Państwowej Straży
Pożarnej w Piotrkowie starosta
Stanisław Cubała, cytując słowa
Alberta Einsteina „Tylko życie
poświęcone innym warte jest
przeżycia”, podziękował dwóm leśniczym Jerzemu
Łysoniowi (Leśnictwo Przygłów) i Remigiuszowi
Perkowi (Leśnictwo Żeromin), którzy odnaleźli w le-
sie 6 października 3,5 letniego chłopca, a 18 paździer-
nika 79-letnią kobietę. Za efektywne działania poszu-
kiwawcze leśnikom, ale także strażakom ochotnikom
podziękował również komendant Komendy Miejskiej
Policji Gabriel Olejnik. Mały Dawidek obecny na spo-
tkaniu wraz z mamą otrzymał prezenty.

Du¿y parking
Nie powinno już być trudności z zaparkowaniem
przed Starostwem. Dla interesantów urzędu przygo-
towano dodatkowo ok. 30 miejsc parkingowych.

 - Jestem zadowolony ze sprawnie zrealizowanej
inwestycji - przyznaje Piotr Wojtysiak sekretarz po-
wiatu. - Jednocześnie chcę podkreślić, że naszym
celem była poprawa komfortu obsługi mobilnych in-
teresantów załatwiających sprawę w Starostwie, bo-
wiem mieliśmy od nich sygnały, że tych miejsc jest za
mało. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom uda-
ło się wygospodarować z budżetu powiatu środki na

to ważne zadanie. Mam na-
dzieję, że pozostali nieupo-
ważnieni kierowcy nie będą
wykorzystywać miejsc prze-
znaczonych wyłącznie dla
naszych klientów, bowiem
nie stosując się do oznako-
wania narażą się na koszty
odholowania swojego auta.

 W sumie w pobliżu Sta-
rostwa jest około 80 miejsc
parkingowych, w tym 6 dla
osób niepełnosprawnych.

Szko³a w Internecie
Jak podnieść swoje umiejętności w efektywnym po-

szukiwaniu pracy, jak wal-
czyć ze stresem, jak korzy-
stać z komputera i wszelkie-
go rodzaju programów uła-
twiających i wzbogacają-
cych informatyzację? Wy-
starczy dołączyć do grona
uczestników – internautów
bezpłatnej platformy eduku-
jącej, zwanej e-learnin-

gową. Adresowana jest ona nie tylko do dzieci i mło-
dzieży szkolnej, ale do wszystkich mieszkańców.
W dobie coraz większej dostępności do internetu
warto zatem skorzystać z możliwości bezpłatnego
wzięcia udziału w kursach, które kończą się otrzy-
maniem certyfikatów. W bogatej ofercie e-learningo-
wej znalazły się: kurs pisania CV i listu motywacyj-
nego, kurs walki ze stresem, kurs grafiki komputero-
wej czy obsługi programów WORD, POWER PO-
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INT i EXCEL. „Piotrkowska platforma e-learningo-
wa” to projekt miasta Piotrkowa w ramach środków
UE, a Powiat Piotrkowski jest partnerem tego pro-
jektu. Aby się uczyć należy zalogować się na stronie
www.elearning.piotrkow.pl.

Inspektorat - zmiana!
Informujemy, że od 2 listopada 2011 roku Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie
przyjmował interesantów w budynku przy ul. Sien-
kiewicza 16 A w Piotrkowie, pokój 212. Zmienił się
także numer telefonu placówki. Teraz wszystkie nie-
zbędne informacje uzyskamy pod nr 44 732-78-32.
Inspektorat przyjmuje interesantów od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Konkurs fotograficzny -wyniki
Krzysztof Ostalak za "Jesienny park" w kategorii
Natura światłem malowana i Jerzy Gałas za "Sule-
jów - Podklasztorze" w kategorii Moje miejsca... od-
nalezione to zwycięzcy Konkursu Fotograficznego
„Ziemia Piotrkowska - Moja mała Ojczyzna w obiek-
tywie”. Już po raz siódmy organizatorem konkursu
było Starostwo Powiatowe. Jury przyznało w kate-
gorii Natura światłem malowana II miejsce Inez Ma-
siarek, III miejsce Danucie Pacan, a wyróżnienie Klau-
dii Musialik, natomiast w kategorii Moje miejsca...
odnalezione II miejsce Julii Kołowrotkiewicz, III miej-
sce Annie Gąciarek, a wyróżnienie Teresie Adamus.

 W tegorocznej edycji wzięło udział 32 uczestni-
ków, którzy zgłosili 129 fotografii.

Niespodzianka bankowców
W ramach Światowego Dnia dla Społeczności pra-
cownicy z Łódzkiego Oddziału City Handlowy od-
wiedzili Dom Dziecka w Sulejowie. Wolontariusze po-
malowali pomieszczenia przeznaczone dla wychowan-
ków, zużywając przy tym 300 litrów farby i dużej ilo-
ści pozytywnej energii. Zwieńczeniem trudu było
wspólne obchodzenie Święta Pieczonego Ziemniaka.
W jesiennej aurze biesiadowano przy ognisku. Grom
i zabawom o tematyce ziemniaczanej nie było końca.
Dyrektor Marek Stanik składa serdeczne podzięko-
wania Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenber-
ga przy City Handlowy za niecodzienną inicjatywę na
rzecz naszej małej społeczności.

Jak sprawni niepe³nosprawnych maluj¹....
Ponad 240 prac plastycznych w wykonaniu uczniów
50 szkół podstawowych z terenu Powiatu Piotrkow-
skiego oceniono w konkursie „Mój niepełnosprawny
przyjaciel i Ja”. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu

i wręczenie nagród laureatom odbyło się w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrko-
wie. Atrakcyjne nagrody i dyplomy wręczyli Grzegorz
Adamczyk wicestarosta piotrkowski oraz dyrektor
PCPR Pawe³ Giler. I miejsce zajęła Natalia Fogiel,
drugie przypadło Marii Ostalec, a na trzecim uplaso-
wała się Aleksandra Źródelna. Jury wyróżniło Julię
Ożóg, Martę Kwiecień, Justynę Koch, Huberta Olej-
nika i Katarzynę Wrocławską. (fot. str. 12)

Podziêkowali rolnikom
Rolnicy to w kraju najliczniejsza grupa zawodowa,
dzięki której na polskim stole nie brakuje symbolicz-
nego kawałka chleba. Tym, upieczonym z tegorocz-
nych zbiorów, dzielili po gospodarsku: równo i spra-
wiedliwie Starostowie Dożynek Powiatowych Ma-
ria Gosławska i Adam Kaniowski wraz ze Starostą
Piotrkowskim Stanisławem Cubałą. Tegoroczne Do-
żynki zorganizowano na terenie Opactwa Cyster-
skiego na Podklasztorzu w Sulejowie. Tradycje lu-
dowe były widoczne na każdym kroku. Były wieńce,
częstowanie chlebem i miodem oraz podziękowanie
rolnikom za ich ciężką pracę. Dożynki rozpoczęło
nabożeństwo dziękczynne celebrowane przez o. Au-
gustyna Węgrzyna przeora Klasztoru Opactwa Cy-
sterskiego. Następnie barwny korowód przemasze-
rował na plac dożynkowy. W czasie ceremoniału do-
żynkowego starostę Stanisława Cubałę i Przewodni-
czącego Rady Powiatu Piotrkowskiego Ireneusza
Czerwińskiego młodzież ze szkoły w Sulejowie ob-
darowała wieńcem dożynkowym. Wieniec od Koła
Gospodyń Wiejskich w Kole otrzymali także bur-
mistrz Sulejowa Stanisław Baryła oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Przemysław Majchrowski. Na-
tomiast gospodynie z KGW w Kurnędzu obdarowa-
ły wieńcem o. Augustyna Węgrzyna. Niespodziewa-
nym punktem uroczystości było wręczenie piotrkow-
skiemu staroście chleba upieczonego przez rolników
z partnerskiego Rejonu Równieńskiego na Ukrainie,
który przywiózł zespół SKOLMO.

Sulejowską publiczność do późnych godzin wie-
czornych bawili: Babska Biesiada, Grzmiąca Półli-
trówa i niezaprzeczalna gwiazda tegorocznych do-
żynek zespół SKOLMO z Ukrainy.

Organizatorem Dożynek było Starostwo Powia-
towe w Piotrkowie oraz Urząd Miejski w Sulejowie.
Starosta Piotrkowski Stanisław Cubała oraz Burmistrz
Sulejowa Stanisław Baryła serdecznie dziękują za ak-
tywny udział i pomoc w uatrakcyjnieniu imprezy.

asystent prasowy: 0-44 732 31 29
Aneta Stępień

 (fot. str. 12)
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Sanktuarium
w Kodniu

Starostowie Dożynek Powiatowych Maria Go-
sławska i Adam Kaniowski wraz ze Starostą
Piotrkowskim Stanisławem Cubałą.

Laureaci konkursu Powiatu Piotrkowskiego „Mój niepełnosprawny przyja-
ciel i Ja”, I m iejsce - Natalia Fogiel 

rzeźby
Jana Milczarka - str. 8
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poświęcenie sztandaru

Sanktuarium w Kodniu

Niewiele jest w wielowiekowej historii Kościo-
ła Powszechnego, świętokradczych czynów,
które można nazwać błogosławionymi. Jed-

nakże jedna kradzież obrazu Matki Bożej zyskała
miano „błogosławionej winy”. Ale po kolei.

We wrześniu 2011 roku nasz Ojciec Proboszcz
Augustyn Węgrzyn OCist. wraz z Państwem Jastrzęb-
skich ze Suchedniowa, odbył pielgrzymkę do Sank-
tuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podla-
sia, zwanej również MB Gregoriańską lub Guadalu-
peńską, ponieważ jest wierną kopią figury Matki Bo-
żej z Guadalupe. Kodeńskie Sanktuarium to najcen-
niejsze miejsce Podlasia i jedno z najważniejszych
Sanktuariów Polski. Sam Kodeń, to niewielka wieś
położona w województwie lubelskim, w powiecie
bialskim nad Bugiem przy granicy z Białorusią. Daw-
na posiadłość rodu Sapiehów. W 1629 roku jeden
z właścicieli Kodnia, słynący z religijności, Mikołaj
Sapieha, rozpoczął budowę kościoła pw. św. Anny,
wzorowanego na Bazylice Św. Piotra w Rzymie. Jak
podaje legenda wkrótce poważnie zachorował i w na-
dziei na cudowne wyleczenie udał się z pielgrzymką
do samego papieża Urbana VIII. Papież po ojcowsku
przyjął polskiego magnata i zaprosił go do swojej pry-
watnej kaplicy na Mszę św. W papieskiej kaplicy,
Mikołaj Sapieha modlił się przed cudownym Obra-
zem Matki Bożej Gregoriańskiej i rzeczywiście po
modlitwie i audiencji, ozdrowiał. Popadł jednak w in-
ne kłopoty. Po cudownym uzdrowieniu zapragnął
Obraz przywieść ze sobą do Kodnia. Negatywna od-
powiedź Papieża na jego zamiar zmusiła go do prze-
kupienia zakrystianina i kradzieży Obrazu. Powrót
z wykradzionym wizerunkiem pełen przygód i pogo-
ni trwał trzy miesiące i zakończył się 15 września 1631
roku w Kodniu. Mikołaj Sapieha za swój haniebny
czyn został ekskomunikowany przez Urbana VIII. Fakt
ten nie zmienił jednak jego systemu wartości i zapa-
trywań na wiarę, o czym świadczyła m.in. dzielna
obrona praw Kościoła na Sejmie w 1634 roku. Na
wieść o tym, Urban VIII, cofnął ekskomunikę i ze-
zwolił na pozostanie Obrazu w Kodniu.

Skradziony Obraz Mikołaj Sapieha w obecności
licznie zgromadzonych wiernych oraz wojewody i wo-
jewodziny uroczyście umieścił najpierw w kaplicy zam-

 Sulejowianie w podrózach

Poniższy tekst powstał na podstawie wywiadu udzielonego przez O. Augustyna, oraz z informacji
z folderów i publikacji zakupionych przez Ojca u Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Kodnia.

kowej Sapiehów a następnie, po ukończeniu budowy,
w kościele św. Anny.

Łaskami słynący Obraz Matki Bożej Kodeńskiej
koronowany został koronami papieskimi 15 sierpnia
1723 roku. Koronacji dokonał bp łucki Stefan Rup-
niewski. Cudowny Obraz koił dusze Podlasiaków
w godzinach prześladowań za wierność Kościołowi.
Kiedy w roku 1869 rząd carski w ramach represji po-
powstaniowych, dokonał kasaty parafii, zagarnął kosz-
towności należące do świątyni kodeńskiej, a Obraz
nakazał przewieść na Jasna Górę. Dopiero wskrzesze-
nie diecezji podlaskiej w 1927 roku, i sprowadzenie
do Kodnia, przez ks. bp. Henryka Przeździeckiego,
ordynariusza siedleckiego, Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej pozwoliło na powrót Obrazu. Temu
uroczystemu powrotowi towarzyszyli ówcześni do-
stojnicy państwowi i duchowi m. in. – Marszałek Jó-
zef Piłsudski, Prezydent Ignacy Mościcki, Prymas
Polski, biskupi i arcybiskupi. W niedzielę 4.09.1927
r., Obraz w specjalnej karecie ciągniętej przez 6 bia-
łych koni ze stadniny koni w Janowie Podlaskim, wi-
tany przez ok. 25 tys. wiernych, po uroczystej proce-
sji i Mszy św. został oddany pod opiekę Zgromadze-
niu Ojców Oblatów w Kodniu, gdzie jest do dzisiaj
w kościele pw. św. Anny, który od 1973 roku nosi tytuł
bazyliki mniejszej.

Gospodarze obiektu wraz z władzami samorzą-
dowymi dbają o zagospodarowanie terenu, aby stwo-
rzyć jak najdogodniejsze miejsce modlitwy i odpo-
czynku dla pielgrzymów i gości odwiedzających ko-
deńską bazylikę. Nasz Ojciec Proboszcz zachwycony
wystrojem bazyliki i gościnnością Ojców Oblatów,
obiecał zorganizować w przyszłym roku pielgrzymkę
do Kodnia i nie tylko. W pobliżu jest wiele ciekawych
miejsc godnych zwiedzania – ruiny pałacu Sapiehów,
cerkiew prawosławna, muzeum misyjno-ornitologicz-
ne, stadnina koni w Janowie Podlaskim. Trzymamy
naszego Ojca za słowo.

Bogumiła Strojna

Zdjęcie Sanktuarium w Kodniu pochodzi ze strony:
http://www.koden.com.pl/galeria,s.html
Polecamy ją czytelnikom, gdyż jest tam co oglądać,
a zwłaszcza „Kodeń zimą”, „Wiosna w Kodniu”, oraz
fotoreportaże z uroczystości.
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W poprzednim numerze „Suleja” nieśmiało i z peł-
nym szacunkiem oczywiście, pozwoliliśmy sobie
stwierdzić, że przydałoby się zorganizować wreszcie
w naszym mieście ogólnodostępny plac zabaw dla
dzieci. Jednocześnie (także z pełnym szacunkiem!)
zasugerowaliśmy aby póki co, udostępnić plac i tam-
tejsze instalacje przy sulejowskim przedszkolu samo-
rządowym. Reakcja była nieomal błyskawiczna! Bra-
wo! Przy wejściu do przedszkola wywieszono kolo-
rową, z dala widoczną tablicę z in-
formacją, że… przedszkolny plac
zabaw jest dostępny wyłącznie dla
dzieci uczęszczających do tej pla-
cówki! Wnioski są takie:

1. - Nikt nie będzie nam tu niczego podpowiadał
(czytaj – rządził) – my zawsze wiemy lepiej i basta!

2. - Nie ma co liczyć aby tym problemem w naj-
bliższym czasie zajęto się u nas na poważnie. Są waż-
niejsze sprawy. Chociaż… chodzą słuchy, że sprawa
rekreacji naszych milusińskich ma znaleźć się w rzą-
dowym ogólnopolskim programie – na wzór sporto-
wych „Orlików”. Oby jak najszybciej!

***

Mam pomysł. Ale jak to z pomysłami bywa,
łatwiej o nie o jako takie, trudniej z ich realizacją.
Ten moim zdaniem nie jest zbyt kosztowny i trudny
w wykonaniu, za to pożyteczny dla nas wszystkich
na dziś i przyszłość.

Idzie o szersze pojmowanie promocji naszego
miasta. Wszelkiego rodzaju dotychczas wydawane
promocyjne, foldery, mapki, zdjęcia, gadżety są po-
trzebne i w zasadzie dobrze spełniają swą rolę. To
oczywisty postęp w porównaniu z przeszłością. Jesz-
cze nie tak dawno (kilka lat temu) nie było ich wcale,
bądź prawie wcale. Ale… nie da się ukryć, iż są one
w sumie ulotne, raczej bardziej propagandowe niż po-
pularyzatorskie, zawierające uproszczone, skrótowe,
powielające się informacje, a przy tym mało dostępne
szerszej publiczności.

Uważam, iż nadszedł czas na zrobienie w tej spra-
wie kolejnego kroku. Mam na myśli stworzenie Biblio-
teki Sulejowskiej – nazwijmy ją „ExLibris Sulejovien-
sis”. Według mego zamysłu przynajmniej raz w roku
w ramach tego projektu powinny być wydawane opra-
cowania o charakterze popularno – naukowym, pre-
zentujące udokumentowaną, pogłębioną i poszerzoną
wiedzę na szeroko pojęte tematy sulejowskie. Sądzę,
że autorów nie zbraknie. Mamy już teraz do dyspozy-
cji kilka interesujących prac magisterskich, są wystą-
pienia na sesjach popularno – naukowych, są wśród
nas zawodowi historycy, oraz miłośnicy historii, któ-

rzy są w stanie przedstawić w rzetelny, a jednocześnie
interesujący sposób określone sulejowskie tematy i za-
gadnienia. A wszystko to po to by w efekcie kilku –
kilkunastu lat stworzyć swoistą sulejowską encyklo-
pedię przydatną nauczycielom, uczniom, studentom
i w sumie każdemu, komu wiedza o Sulejowie jest
przydatna. Jest to także dobrze pojęta promocja mia-
sta. Wartało by pokusić się o ujednoliconą formułę ta-
kiego wydawnictwa. Np. jednakowa (może być skrom-

na) obwoluta, logo, ta sama czcionka.
Być może rycina bądź zdjęcie. Strona
graficzna takiego przedsięwzięcia nie jest
najbardziej istotna. Od formy bardziej li-
czy się treść. Tyle na temat tego pomy-

słu. Czy aby nie wymagam zbyt wiele?

***

Zakładam, że moje wymagania nie są zbyt wy-
górowane i nie przerastają realnych możliwości na-
szych władz samorządowych. Idę więc za przysło-
wiowym ciosem i przedkładam jeszcze jeden po-
mysł. Tym razem dotyczy on w zasadzie dwóch
aspektów, czyli takie dwa w jednym. Łączy on bo-
wiem turystykę ze sztuką. Gdy mówi się o walo-
rach turystycznych Sulejowa, to najczęściej wymie-
nia się jego atrakcyjne położenie, klimat, lasy, wody
itp. Ale przecież turysta nie tylko czystym powie-
trzem żyje. Aby zachęcić go do przyjazdu trzeba
stworzyć coś co go do tego skłoni. Nie, nie – nie
zapomniałem. Jest jeszcze zabytek – opactwo cy-
sterskie. I w tym właśnie rzecz. A gdyby tak podjąć
inicjatywę polegającą na ustawieniu na dziedzińcu
klasztornym pomnika. Wyobrażam sobie rzeźbę
przedstawiająca postać księcia sandomierskiego –
Kazimierza Sandomierskiego. To przecież właśnie
jego możemy uznać za założyciela Sulejowa, a już
z całą pewnością jako fundatora cysterskiego opac-
twa. Oczywiście forma dzieła zależy od inwencji
i wizji artysty, ale podpowiadam. Postać księcia
otaczają lwy. To nawiązanie do znanej legendy.

Książę wręcza francuskiemu mnichowi (mni-
chom?) akt lokacyjny. Sądzę, iż takie dzieło w zna-
komitym stopniu wzbogaci wystrój artystyczny
klasztoru, a tym samym przyczyni się do jeszcze
większego zainteresowania obiektem przez zwie-
dzających. No i znów mam odwieczny problem -
pieniądze. Oczywiście bez nich się nie obejdzie. Ale
też nie muszą to być od razu bajońskie sumy. Taka
rzeźba może przecież powstać jako efekt pleneru
zorganizowanego dla artystów amatorów. Co i jak
może nam podpowiedzieć np. pan Jan Milczarek.
Kupił nie kupił, ale spróbować warto!

AT

 ciekawostki
– z³oœliwostki
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Miejski Zakład Komunalny

Terapia w chorobie alkoholowej
SPOTK AN IA  AA

 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

Emeryci polecają pogodny wiersz zawierający
„dobrą radę” - napisany lekkim piórem naszej no-
blistki. Wszakże wszystkim „latka lecą”...

Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję,
grzecznie mu odpowiadam, że „dobrze, dziękuję”.
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,
puls słaby, krew w cholesterol bogata...
lecz dobrze się czuję, jak na moje lata.

Bez laseczki chodzić teraz już nie mogę,
choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę.
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,
ale przyjdzie ranek... i znów dobrze się czuję.
Mam zawroty głowy, pamięć „figle” płata
lecz dobrze się czuję jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi,
że kiedy starość i niemoc nareszcie przychodzi,
to lepiej się zgodzić ze strzykaniem kości
i nie opowiadać o swojej starości.
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
i wszystkich dookoła chorobami nie nudź!

Powiadają, że starość okresem jest złotym,
i kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym...
„Uszy” mam w pudełku, „zęby” w wodzie studzę,
„oczy” na stoliku zanim się obudzę...
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje:
Czy to wszystkie są części, które się wyjmuje?

Za czasów młodości (mówię bez przesady)
łatwe były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił mi pozostało,
żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą...
A teraz na starość czasy się zmieniły,
spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły...

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Niech wstaną rano, „części” pozbierają,
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają,
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują,
To znaczy, że są
ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ.

Wisława Szymborska

Polski Związek Emerytów Rencistów
 i Inwalidów w Sulejowie

X Jubileuszowe Seminarium dla Operatorów Komu-
nalnych „Nowe prawo – nowe wyzwania”

W październiku 2011r. odbyło się jubileuszowe
seminarium operatorów komunalnych współpracują-
cych z Organizacją Odzysku Rekopol.

Rekopol to organizacja zrzeszająca przedsiębior-
ców podlegających obowiązkowi recyklingu odpadów
opakowaniowych oraz firm biorących udział w syste-
mie, którego nadrzędnym celem jest budowa syste-
mu zbiórki odpadów opakowaniowych w Polsce.

Stojące nowe wyzwania pojawiające się w świe-
tle nowego prawa o gospodarce odpadami stały się
przewodnim tematem tegorocznego seminarium.

Najnowsze zmiany prawne dotyczące Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopro-
wadziły do konieczności aktualizacji Planów Gospo-
darki Odpadami. Na mocy wprowadzonych zmian
prawnych od 1 stycznia 2013 roku zacznie funkcjo-
nować nowy system, w którym właścicielem odpa-
dów będzie gmina. Warto w związku z powyższym
skorzystać z doświadczeń innych miast, gmin, które
już dziś sprawują władztwo nad odpadami i mają
w tym zakresie kilkuletnie doświadczenie.

Ukoronowaniem Jubileuszu 10-ciolecia Organi-
zacji Odzysku Rekopol było wręczenie wieloletnim
Partnerom statuetek za wkład w budowę systemu
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Wśród wyróżnionych ,,Statuetką za budowę syste-
mu zbiórki ,odzysku i recyklingu odpadów opako-
waniowych w Polsce” znalazł się również Miejski
Zakład Komunalny w Sulejowie, który od 2007 roku
współpracuje z firmą.

 W imieniu Miejskiego Zakładu Komunalnego sta-
tuetkę odebrała Pani mgr inż. Aleksandra Rytych pro-
wadząca i nadzorująca w zakładzie cały system se-
lektywnej zbiórki na terenie miasta i gminy Sulejów.

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

WTOREK
15.30 Taniec nowoczesny  1
16.30 Taniec nowoczesny 2
18.00 Nordic Walking
19.00 Taniec towarzyski

ŚRODA
16.00 Taniec ludowy
17.00 Nauka gry na gitarze
18.00 Nordic Walking
19.00 Yoga

CZWARTEK
16.30 Zajęcia plastyczne
15.30 Taniec nowoczesny 1
16.30 Taniec nowoczesny 2
18.00 Nordic Walking
19.00 Aerobik

PIĄTEK
18.00 Próba Kabaretu
19.00 Próba zespołu SHADOW

NIEDZIELA
15.00 Brydż

W sulejowskim MOK-u

16 października Ludowy Zespół Ta-
neczno-Wokalny pod kierunkiem p. Mariu-
sza Magiery z MOK-u wystąpił w Woli
Krzysztoporskiej podczas VII Powiatowego
Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Wokalnych, Wokalno - Instrumental-
nych i Tanecznych. Choć był to debiutancki
występ to zwieńczony został specjalnym wy-
różnieniem. Jury, za odwagę oraz poczucie
rytmu, a na szczególne wyróżnienie zasłużył
Jaś Rutowicz. Na uwagę zasługuje fakt, że
taniec ludowy w wykonaniu sulejowskiego
zespołu ma charakter integracyjny. Dzieci
ćwiczą w zespole dopiero od miesiąca, a już
teraz można stwierdzić, że taniec i śpiew lu-
dowy mają we krwi.

Wszystkim członkom zespołu serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Członkowie grup firmy Gamed: „Pi-
liczanki” z Sulejowa i „Aktywni ruchowo”
z Uszczyna z końcem września pożegnali
lato. Impreza rozpoczęła się uroczystym wsa-
dzeniem drzewka pod budynkiem MOKu.
Następnie uczestnicy pomaszerowali na Pod-
klasztorze, gdzie czekało na nich ognisko.
Grupa rok temu zaczęła. „chodzić z kijami”,
a pod kierunkiem doświadczone-
go instruktora Grażyny Gaduli
miłośnicy Nordic Walkingu wy-
konują również ćwiczenia
wzmacniające kręgosłup.

Martyna Rokita to poet-
ka i pisarka z Włodzimierzowa,
której debiutancki tom poezji
ukazał się na początku lipca 2011,
dzięki współfinansowaniu przez
Urząd Miejski oraz MOK w Su-
lejowie. Podczas niedawnego
spotkania autorskiego w MOKu
zaprezentowała publiczności

wiersze z tomu „Tańczę z wia-
trem”, prozę satyryczną oraz kil-
ka utworów literackich.

Autorka o swojej poezji mówi:
– „W moich wierszach metafora
przeplata się z dosłownością. Ba-
wię się słowem, rymem i rytmem.
Inspiracje czerpię oczywiście z ży-
cia, choć nie zawsze własnego.
„Tańczę z wiatrem” zawiera utwo-
ry odwołujące się do krajobrazów
regionu sulejowskiego”

7 października MOK za-
prosił uczniów klas I-III ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana Paw-
ła II w Sulejowie na barwne, in-
teraktywne przedstawienie te-
atralne „Koziołek nie Matołek”
w wykonaniu ART-RE Studia
Małych Form Teatralnych, Sceno-
grafii i Reżyserii w Krakowie.
Dzieci poznały zabawne przygo-
dy znanego i lubianego bohatera
książek i filmów – Koziołka Ma-
tołka, który w tym przedstawie-
niu nie był matołkiem. Komiczne
sytuacje oraz dialogi wywoływa-
ły salwy dziecięcego śmiechu.

 Sylwia Klass




