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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi - APEL
Wszystkich naszych czytelników - mieszkańców, turystów,

wczasowiczów, gości i sympatyków prosimy:
WŁĄCZCIE SIĘ w sulejowską akcję obrony naszej

przyrody!
Zatrzymajmy zagrożenie skażenia środowiska!
Listy protestacyjne są wyłożone m. in. w sklepach. Jeżeli

ich nie znajdziecie, piszcie na adresy naszej redakcji (pocz-
towy i mailowy na str. 16), śledźcie informacje na ten temat
na stronie urzędu (www.sulejow.pl).

Bądźmy razem! (więcej na str. 3 i 10).
  Teresa Sarlej

Sulejów, opactwo cysterskie, ok. 1925 r. Na pierwszym planie most na Radoñce .
Rysunek na podstawie ryciny z książki „Cysterskie opactwo w Sulejowie” Jerzego Augustyniaka, 2005
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 Wspomnienia sulejowskie
Konrad Rudnicki

Przepaœæ
Przed wojną Sulejów miał trzy główne dzielnice:

„przy Rynku”, „koło Kościoła” i „u Pieców”, czyli za
ulicą Garncarską, gdzie w małych piecach wykopanych
w kruchych pagórkach wypalano rzemieślniczo drew-
nem znakomitej jakości słynne sulejowskie wapno (lep-
sze i odpowiednio droższe niż z murowanych wapien-
ników) używane do szlachetnych tynków. Dalekie po-
sesje na ulicy Koneckiej w zasadzie do żadnej z tych
dzielnic nie należały, więc o ile mieszkająca na ulicy
Częstochowskiej moja rodzona babcia Klementyna
z Okrasińskich Rudnicka mieszkała zdecydowanie „koło
Kościoła”, to dom jej siostry, mojej ciotecznej babci
Cecylii z Okrasińskich Staniewskiej był po prostu
„u Krzyża”, choć formalnie stał przy ulicy Koneckiej.

Wszyscy, w każdym razie wszyscy rodowici sule-
jowianie mieszkający „z tej strony” Pilicy wiedzieli,
gdzie jest Przepaść. Dziś gdy rozmawiam z mieszkań-
cami mojego miasta, nie mogę znaleźć nikogo, komu
by ta nazwa coś mówiła. No tak, ludzie dziś nie chodzą
po chrust do lasu, a nawet na leszczynę się rzadko wy-
puszczają, to i skąd mają wiedzieć. A muszę się po-
chwalić, że odkryliśmy z kolegami Przepaść samodziel-
nie, zanimeśmy się dowiedzieli jak się ona nazywa i skąd
się wzięła. A było to tak. Gdy się pójdzie ulicą i dalej
szosą Konecką w kierunku Jaksonka, to najpierw po
minięciu bloków mieszkalnych i szkoły, bo dziś nieste-
ty już nie dom babci Staniewskiej jest ostatni na tej uli-
cy, jest lasek, którego ścieżki służyły mi do pierwszych
jazd rowerowych. Gdy się tam udawałem z kolegami
lub z rowerem wystarczyło zameldować mamie, że idę
do lasu. Żeby się zapuścić dalej musiałem już dostać
specjalną zgodę, i to nawet gdy byłem już dużym chłop-
cem zapisanym do szkoły. Mama upewniwszy się że
idę w rozsądnym towarzystwie, na przykład Władka
Nowicza i Dudka Sztyblana na ogół dawała nam bez
oporu trzy jabłka na drogę i pozwolenie.

Za opisanym laskiem, który rośnie w tym samym
miejscu do dziś, rozciągały się uprawne pola. Dawno tam
nie byłem, bo po ukończeniu 80 lat mam kłopoty z cho-
dzeniem. Podobno teraz jest tam sporo odłogów i za-
drzewień, ale dalej dziś - tak jak dawniej - szosa wpada

w środek lasu, który był wówczas nazywany „Rządowym”.
Rów stanowił solidną granicę pomiędzy państwowym la-
sem a polami obywatelskimi (broń Boże nie chłopskimi, my
Sulejowianie uważaliśmy się za lepszych). W czasie jednej
z naszych wypraw doszedłszy do lasu Rządowego a było to
bardzo daleko, z półtora kilometra od miasta, zastanowili-
śmy się, gdzie się skierować dalej. Leszczyna jeszcze nie
miała dojrzałych orzechów, więc zamiast zagłębić się w las,
poszliśmy jego brzegiem w prawo. Linia graniczna była dość
prosta w jednym, tylko miejscu wkraczająca w pola. I idąc
dalej napotkaliśmy kilka metrów od tej linii coś, co z daleka
wyglądało po prostu na dziwnie gęstą kępę niskich drzew
rosnącą po środku łanów zboża. Doszliśmy do niej miedzą
i zatrzymali się na brzegu parumetrowego urwiska. Mały
obszar ziemi okolony ze wszystkich stron tym urwiskiem
leżał po prostu niżej od otaczającego go poziomu. Rosnące
na dole drzewa, inne niż w lesie, wyrastały koronami nad
otoczenie, tworząc dość niecodzienny widok. Baliśmy się
zejść na dół nie z powodu stromizny, ale że tam cała prze-
strzeń pomiędzy drzewami była gęsto zarośnięta podszy-
ciem, dziwnie zielona, straszna.

Ojca właśnie nie było w domu. Mama, urodzona ra-
domianka od paru dopiero lat zamieszkała w naszym no-
wym sulejowskim domu, wysłuchała opowieści, ale ni-
czego nie wiedziała. Pobiegłem do babci Staniewskiej,
bo właśnie miała świeżo upieczony chleb, lepszy nawet
niż od Mrozowej (słynna żydowska piekarnia w Sulejo-
wie specjalizująca się w wypieku gryzek), więc chciałem
jak zawsze dostać od niej spory płat skórki od świeżego
chleba, tej białej, ze strony obficie posypanej mąką. Ach
jaka to była skórka! Przy okazji opowiedziałem o naszym
odkryciu. Babcia powiedziała po prostu.

- No to byłeś u Przepaści.
- Ale u jakiej przepaści? Tam nie było żadnej przepaści

tylko dół, a na dole były dziwne rzeczy. Baliśmy się zejść.
- A toście rozsądni chłopcy, bo na dole są rozmaite

węże. Jadowite żmije…
- A co to właściwie jest?
- Ja to już nie wiem, czy to prawda. Ale starzy lu-

dzie opowiadali, że w połowie drogi pomiędzy Sulejo-
wem i Jaksonkiem stała kiedyś karczma. Tam się dzia-

ły bardzo złe rzeczy. Pan Bóg ze-
słał karę i wszystko wraz z grzesz-
nikami przepadło pod ziemią. Stąd
nazwa Przepaść.

* * *
Przepaść odwiedzałem potem wie-

lokrotnie sam i w towarzystwie, rów-
nież po wojnie, w wieku studenckim.
I ani ja ani nikt inny nie odważył się
choćby i w wysokich „antyżmijowych”
butach zejść na dół. Tam wiało grozą.

Dziś wspominając to wszystko nie
wiem czy Przepaść jeszcze istnieje. Po

Sulejowianie po wielu latach opowiadają o daw-
nym życiu w naszym mieście. Dziękujemy im za to,
że właśnie nasz regionalny kwartalnik otrzymał
w prezencie teksty, które przywodzą przed oczy
uśpioną przeszłość Sulejowa z lat przedwojennych.

Dzisiaj opowieść profesora Konrada Rudnickie-
go o tajemniczej „Przepaści” i kontynuacja wspo-
mnień profesor Mirosławy Dąbrowy-Bajon (cz. 2).

Cecylia Staniewska
w ostatnim roku życia
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sulejowskich polach jeździły w ciągu powojennych dzie-
sięcioleci koparki, spychacze... A Przepaść nie jest wiel-
kim obiektem. Może splantowano? Gdyby tak ktoś po-
szedł wzdłuż granicy jaksonowskiego lasu na prawo od
szosy Koneckiej. I napisał czy spotkał ten piękny, a tajem-
niczy obiekt przyrody, czy też już go zniszczono...

Dziś jest dla mnie oczywiste, że jest (był) to obiekt
krasowy. Takich krasowych osobliwości spotkałem w wa-
piennych okolicach Sulejowa sporo. Dość geometrycz-
ny, prostokątny kształt Przepaści, przy niewielkich roz-
miarach całości mimo woli nasuwa myśl o jakimś za-
padniętym budynku. A może rzeczywiście ciężar jakiejś
budowli spowodował zapaść, przepraszam - Przepaść.

Wtedy zastanawiało mnie dlaczego babcia mówi
o starych ludziach, gdy przecież sama jest stara. Dziś
rozumiem, że słyszała o powstaniu Przepaści od bę-
dących starymi w czasach gdy ona była młoda. Ale
od kogo słyszeli ci starzy?

A ponadto wspomnienia o Przepaści doprowadziły
mnie do wspomnień gryzek od Mrozowej. To jest zupeł-
nie nie na temat. Ale myślę - skąd taka nazwa? Wspomi-
nam smak i konsystencję tych gryzek. Coś jakby z bar-
dzo grubej (razowej?) mąki i smak zgoła nie porówny-
walny z czymś innym. A może to były bułki wypiekane
z grysiku i nie nazywały się pierwotnie gryzki, tylko gry-
siki albo gryski? Jeśli jakiś piekarz, albo polonista lub
jeszcze kto inny wie, niech napisze.

Mirosława Dąbrowa-Bajon
BRAT- S£AWEK (cz.2)
Urodził się 13 lutego 1938 roku. Poród odbywał

się w domu. Odbierała go pani Staniewska. Doświad-
czona akuszerka, odbierała również mnie i wszystkie
inne przychodzące w Sulejowie na świat dzieci, gdyż
nikogo innego kto byłby równie dobry w tym fachu nie
było w całej okolicy. Sławek rodził się pośladkami i miał
szyjkę owiniętą pępowiną. Był to bardzo trudny poród,
ale dzięki umiejętnościom pani Staniewskiej zakończył
się pomyślnie. A przecież nie było tam lekarza, warun-
ki domowe były dość prymitywne, nie było bieżącej
wody ani kanalizacji.

Panią Staniewska podczas niemieckiego nalotu bom-
bowego we wrześniu 1939 roku rozerwała bomba.

Ja podczas porodu Sławka, który trwał przez kilka
godzin byłam oddana pod opiekę pana Rudnickiego.
Zabawiał mnie wytrwale oglądaniem albumów co mnie
w owych chwilach raczej mało interesowało. Cieka-
wość moja oczywiście była ogromna, nie wiedziałam
bowiem czy będę miała siostrzyczkę czy braciszka.
O badaniach USG w owych czasach nikomu się nie
śniło. Około godziny 13 pojawiła się ciocia Jasia i wy-
krzyknęła radośnie: Mireńko, masz braciszka.

Dalsze wspomnienia to już lata wojenne.     cdn j

Subiektywnym okiem radnej…
CZYM ¯YJE SULEJÓW

W maju życie w naszej gminie nabrało bardzo szyb-
kiego, a wręcz agresywnego tempa. Skumulowały się
ważne problemy dnia dzisiejszego, na których rozwią-
zania niecierpliwie czekamy. Tekst ten powstaje 30 maja
i być może, kiedy gazeta zostanie wydrukowana ok.
15 czerwca będzie już wiadomo więcej.

Najważniejszą sprawą, bo być może sięgającą daleko
poza naszą gminę, jest groźba powstania składowiska od-
padów niebezpiecznych w dawnych zakładach wapien-
niczych. Jest to blisko obszaru Natura 2000 i rzeki Pilicy.
Nietrudno sobie wyobrazić, że szczelne pojemniki mogą
jednak kiedyś pęknąć, że ktoś nie odda w porę do utyliza-
cji zgromadzonych odpadów i w końcu niebezpieczne tru-
cizny popłyną z rzeką do morza… „Czarnych” scenariu-
szy powstaje w głowach zaniepokojonych mieszkańców
coraz więcej i miejmy nadzieję, że się nigdy nie spełnią.
Trwa spontaniczna akcja zbierania podpisów pod prote-
stem przeciwko uruchomieniu tej działalności. Również
władze „wertują” przepisy, aby na gruncie prawa zapo-
biec zagrożeniu. Powstaje strona internetowa, pojawiły
się artykuły w prasie i Internecie. Ile to potrwa?

Problem kolejny - szkolnictwo. Na przyszły rok szkol-
ny przygotowywane są reorganizacje placówek oświato-
wych spowodowane w dużym stopniu niżem demogra-
ficznym. Ogłoszono konkursy na dyrektorów. Zmiany do-
tykają szkołę w Klementynowie – czy zniknie, czy jej tra-
dycje przejmie stowarzyszenie? Wieści z ostatniej chwili
mówią, że właśnie w tej formie placówka będzie konty-
nuowała swoją kilkudziesięcioletnią tradycję.

No i największa inwestycja gminna ostatnich lat –
budowa kanalizacji (na Podklasztorzu) i przebudowa
oczyszczalni ścieków. Właśnie rozpoczęła się procedu-
ra odbioru tej inwestycji i potrwa ok. 2 tygodni. Będzie
polegała na sprawdzeniu odtworzenia ulic, a potem tło-
czeniu wody nowymi kanałami ściekowymi i analizie
poprawności ich działania.

Czy przy tak poważnych sprawach zauważamy lokal-
ne uciążliwości i awarie? One też są ważne dla grup miesz-
kańców i trzeba im się przyglądać. Np. na ulicy Zamkowej
„utwardzono” nawierzchnię kamieniem wapiennym! Oczy-
wiście się zlasował i pyli niemożliwie na okna, samochody
itp. Na innych ulicach, na szczęście, posypano już innym
kruszywem. Spóźnia się trochę wykoszenie głównego pla-
cu osiedla, mamy do remontu chodnik na ul. Rycerskiej
i wiele takich spraw w całej gminie. Dziękuję wszystkim,
którzy mi zwracają uwagę na to, czemu się
przyjrzeć i o co zadbać.

Miejmy nadzieję, że nasze sprawy
pójdą w dobrym kierunku i będziemy
mogli o tym napisać.

tel. kontakt. 694 970 665,  tsarlej@wp.pl
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WIADOMOŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

1. W warszawskim Teatrze Kamie-
nica swoją twórczość poetycką miała oka-

zję zaprezentować Martyna Rokita, poetka z Włodzimie-
rzowa z gminy Sulejów. Martyna Rokita jest dziennikarką.
Jej pasja i sposób na życie to pisanie poezji, czego zna-
komitym dowodem jest tom wierszy „Tańczę z wiatrem",
zawierający m.in. utwory związane z regionem sulejow-
skim („Nad Pilicą, „Przedwiośnie w Przygłowie", „Ko-
ronkowe brzegi Luciąży"). Obiecująca artystka czytała
wiersze zawarte w tomie „Tańczę z wiatrem", wydany
przez UM. Występ Martyny Rokity zapowiedział sam
Emilian Kamiński - znakomity aktor i reżyser, dyrektor
i założyciel Teatru Kamienica.

2. W marcu br. w sali Gminnego Centrum Informa-
cji w Sulejowie we współpracy z UM zrealizowane zo-
stały przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy bezpłatne warsz-
taty rzeźbiarstwa. Działanie skierowane było do wszyst-
kich zainteresowanych  tworzeniem w drewnie. Wszel-
kie niezbędne narzędzia i materiały zapewnił prowadzą-
cy warsztaty - znany instruktor sztuki ludowej, mieszka-
niec Sulejowa p. Stefan Piekarz. Wystarczyła jedynie
odrobina chęci, a warsztaty stały się okazją do odkrycia
drzemiącego talentu. Niniejsze zajęcia prowadzone były
w ramach cyklu szkoleń „Ocalmy od zapomnienia”.

Stowarzyszenie zorganizowało również warsztaty
z zakresu rzeźbiarstwa w drewnie i glinie dla uczniów
Szkoły Podstawowej w  Łęcznie. Zajęcia prowadził
rzeźbiarz -  Jan Milczarek, mieszkaniec Białej. Jest to
artysta o bogatym dorobku (sylwetka Suleja 49). Stwo-
rzył rzeźby przedstawiające piękno kobiecego ciała, za-
interesowany jest także sztuką sakralną. Uczestniczy
w licznych plenerach rzeźbiarskich, w całym kraju.
Uczniowie mieli zatem możliwość spotkania z cieka-
wym człowiekiem, absolwentem szkoły w Łęcznie, któ-
ry przekazał im wiedzę o rzeźbiarstwie i pomógł stwo-
rzyć pierwsze samodzielne prace.

3. „Stawiam na Narnię!” to kolejna propozycja kon-
kursu czytelniczego, zorganizowanego przez Filię Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Uszczynie, skierowana do
dzieci i młodzieży na temat „Opowieści z Narnii”. Spo-
śród 15 uczestników konkursu największą wiedzą  wy-
kazali się:  I miejsce: Julia Mika (kl. IV),  II miejsce
Kamil Klamerski (kl. VI), III miejsce Emil Szopa (kl.V),
IV miejsce Kinga Szopa (kl. III). Wyróżnienia przyzna-
no Antoniemu Krupie oraz Bartoszowi Klamerskiemu.

4. W Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii w Łęcz-
nie odbyło się podsumowanie konkursu poetyckiego
dla uczniów klas  IV-VI szkoły podstawowej „Najcie-
kawszy wiersz o bibliotece”. I miejsce zajęła  uczeni-
ca kl. IV  - Katarzyna Grzywacz :

„Nasza Biblioteka”
Wychodzę ze szkoły i idę tam,
do tajemniczego świata bram.
Otwieram drzwi i wchodzę.

Już czuje zapach książek i miękki dywan na podłodze.
W czytelni zostawiam plecak, kurtkę
i idę otworzyć baśniową furtkę.

Małe pomieszczenia, regały równo ustawione,
a na nich książki, jedna na drugą postawione.
Tutaj baśnie, bajeczki, po prostu wszystko dla dzieci,
a stąd do głowy nam trochę wleci.

Gdy się zgubisz troszeczkę,
zawsze o pomoc możesz poprosić bibliotekareczkę.
Ona służy radą, zawsze miła, uśmiechnięta,
nie tylko w dni robocze, ale i od święta.

Przytulne miejsce, ale czas szybko leci.
Bibliotekarka mówi:” Pora do domu kochane dzieci”.

Wybieram więc książkę, zakładam kurtkę
i  z niechęcią zamykam do tego wspaniałego świata furtkę.

 5. Miłość to jedno z najpiękniejszych uczuć w życiu
człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin, aż do
śmierci. Aby zrozumieć i docenić piękno tego uczucia
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zorganizowa-
ła konkurs recytatorski pt. „Miłość niejedno ma imię”.
Główną ideą konkursu była różnorodna interpretacja tego
uczucia. W konkursie wzięło udział 23 uczestników.
Wykazali się oni dużymi zdolnościami recytatorskimi oraz
wrażliwością.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
zaś laureaci nagrody książkowe. Spotkanie umilił słodki
poczęstunek.

6. W Sulejowie obchodzono 221 rocznicę Konsty-
tucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła msza św. w inten-
cji ojczyzny, następnie na Placu Straży wysłuchano prze-
mówienia burmistrza Sulejowa Stanisława Baryły. Pod-
kreślił on m.in. znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Pola-
ków oraz jej wpływ na dalsze losy kraju. Konstytucja
z 1791 roku, jak zaznaczył, była odważnym, klarownym
programem dla Polski. Warto - zwracając się ku współ-
czesności - wykorzystać ciągle aktualne nauki i inspira-
cje sprzed 221 lat... Burmistrz podziękował wszystkim
zgromadzonym za udział w tej patriotycznej uroczysto-
ści: radnym Rady Miejskiej, przedstawicielom placówek
oświatowych, pocztom sztandarowym OSP, służbom
mundurowym, Polskiemu Związkowi Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, Związkowi Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych, orkiestrze dętej z Przygłowa
oraz pozostałym osobom. Wysłuchano też patriotycznych
pieśni oraz poezji w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum
w Sulejowie, złożono kwiaty i zapalono znicze.



SULEJ  nr  51, czerwiec`2012

– 5 –

Dla podkreślenia znaczenia święta rozda-
wano czapeczki w barwach flagi Sulejowa
oraz ciasteczka.

7. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sulejowie zaszczycił swoją obecnością Mistrz
Europy, wielokrotny reprezentant Polski, cztero-
krotny Mistrz Polski, zawodnik zespołu SKRY
Bełchatów Michał Bąkiewicz. Swoją wizytę, pro-
mującą najpiękniejszą z gier zespołowych, roz-
począł od serdecznego przyjęcia przez Dyrekcję
szkoły oraz wpisu do kroniki szkoły. Odbyło się
również spotkanie gościa z uczniami szkoły, na któ-
rym zainteresowanie i ilość zadawanych pytań prze-
szła wszelkie oczekiwania. Dzieci rządne były in-
formacji ze wszystkich
dziedzin życia naszego
gościa. Pan Michał Bą-
kiewicz okazał się osobą
bardzo wyrozumiałą
i cierpliwą, nie zostawił
żadnego pytania bez od-
powiedzi. Po zakończe-
niu spotkania był czas na
pamiątkowe zdjęcia i au-
tografy.

8. Uroczystą mszą
świętą w Kościele Para-
fialnym pw. św. Floriana w Sulejowie
strażacy jednostek OSP gminy Sulejów
z udziałem orkiestr dętych rozpoczęli
świętowanie tegorocznych dni ochrony
przeciwpożarowej. Dziekan  ks. Zyg-
munt Czyż – gminny kapelan strażaków,
otrzymał okazjonalną stułę ufundowaną
przez Gminny Związek OSP.

Następnie obchody przeniesiono
do Parku Straży, gdzie został poświę-

cony i oficjalnie przekazany samochód ratowniczo –
gaśniczy MAN jednostce OSP w Krzewinach oraz wrę-
czono odznaczenia dla zasłużonych strażaków.

Aby uhonorować  najbardziej zasłużo-
nego działacza OSP w Krzewinach Pana Ju-
liana Gosławskiego, nowe auto będzie no-
siło imię JULIAN. Chrzestnymi pojazdu zo-
stali: Burmistrz Sulejowa  Stanisław Bary-
ła i Sekretarz Zarządu Gminnego Halina
Kowalska.

   Prowadzącym przebieg uroczystości
był Komendant Gminny Związku Druh Sta-

nisław Chmielewski.

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury, Turysty-

ki, Sportu i Informatyki

6.

8.

5.

7.

2.
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DZIEŃ KOBIET 10 marca: był „show” barma-
nów, karaoke, i gwiazda wieczoru zespoł „ŁZY”.
NASZE ZESPOŁY
W Powiatowym Przeglądzie

Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Wokalno-Tanecznych, Tanecznych, Wokal-
nych, Wokalno-Instrumentalnych 22 kwietnia 2012
r.  w Wolborzu wystąpili:
• Ludowy Zespół Taneczno-Wokalny „Czerwone Ja-
błuszko” pod kierunkiem instruktora Mariusza Ma-
giery- I miejsce w kat. zespół wokalno-taneczny
• zespół tańca nowoczesnego „Akcent” ”- instruktor
Maja Markiewicz -I miejsce w kat. zespół taneczny
• zespół tańca nowoczesnego „Akcencik”- instruktor
Maja Markiewicz-II miejsce w kat. zespół taneczny
• Cheerleaderki z zespołu tanecznego „Żelki” pod
okiem Izabeli Kowalskiej.

Zespół Czerwone Jabłuszko z sulejowskiego
MOK miał pierwszy ważny występ 12 maja 2012 roku
podczas II Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów
Folklorystycznych Dzieci i Młodzieży "Pasiaczek".

W Festiwalu Tańca o „Złote Baletki” pod pa-
tronatem Burmistrza Opoczna udział wzięła grupa
tańcząca „Akcent” zajmując w swojej kategorii
IV miejsce (rywalizowało ok. 300 zespo-
łów z całej Polski).

W VII Ogólnopolskim Turnieju For-
macji Tanecznych Suchedniów 2012
wśród 62 zespołów nasz „AKCENT”
zajął III miejsce w kategorii widowisko
taneczne 11-13 lat z układem tanecznym
„Uliczne rajdy”.
VII KONKURS PALM I PISANEK.

Do konkursu zgłosiło się 8 placówek:
Przedszkola Samorządowe z Sulejowa,
Przygłowa i Poniatowa, SP nr 1 im. J.P. II
w Sulejowie, SP w Przygłowie, SP w Klementyno-
wie, Gimnazja z Sulejowa i Przygłowa. Uczniowie
zaprezentowali przygotowane przez siebie ekspozy-
cje wielkanocne, a oceniało ich Jury w składzie: Te-
resa Sarlej - Przewodnicząca, Nina Stańczyk - czło-
nek, Aleksandra Grzywacz – członek. Każda placów-
ka oświatowa została nagrodzona, a pracownicy MOK
przygotowali wielkanocny poczęstunek.
MAJÓWKA NAD PILICĄ 2012 odbyła się

w niedzielne popołudnie 6 maja na Placu Straży w Su-
lejowie. Stowarzyszenie Integracji Europejskiej „EU-
ROCENTRUM” przeprowadziło zabawy dla dzieci,
a panie z KGW z Białej rozdawały zupę grochową.

Wystąpił zespół „DOBRY TEMAT” z Tomaszo-
wa Mazowieckiego grający autorskie przeboje
w stylu Reggae/Dub. Wieczorną część poprowadził
zespół METIUS.

 XIII Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki Pol-
skiej „Sulejowskie Słońce, Sulejowskie Skowronki

2012”. Rywalizowało 42 uczest-
ników w trzech kategoriach wie-
kowych. Każdy z przedszkolaków

dostał taką samą nagrodę, a wręczył je Burmistrz
Sulejowa Stanisław Baryła. Pozostałym uczestnikom
jury w składzie Zdzisław Miękus i Sylwia Miller
przyznało następujące miejsca:
klasy 0-III
1. Julia Piekarz - „Jamniczek” SP nr 1 w Sulejowie
2. Natasza Bartłomiejczyk - „A ja mam psa” SP w Przy-
głowie, 3. Dominik Kołodziejski - „Polka kompute-
rowa” SP w Łęcznie
klasy IV-VI
1. Klaudia Leszto - „Czerwone korale” SP w Łęcznie
2. Ola Nowak - „Modelka” SP nr 2 w Sulejowie
3. Daniel Wochyń - „Szczęśliwej drogi już czas”
SP nr 2 w Sulejowie
gimnazjaliści
1. Kasia Kowalska i Ania Laszczyk - „Powrócisz tu”
Gimnazjum w Sulejowie

W sulejowskim MOK-u

W Gimnazjum w Przygłowie, odbyło się uroczy-
ste podsumowanie realizacji projektów edukacyjnych
„Mój Region-moje miejsce za Ziemi”.

Uczniowie przygotowali prezentacje multimedial-
ne, wystawy zdjęć, albumy, informator szkolny i książ-
kę kucharskę. Atrakcją były pyszne dania regionalne.

 Dużo więcej informacji na stronie www.gimprzy-
glow.edu.pl.

Koordynator projektów
Marcin Para

Gimnazjum
w
Przyg³owie
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 ciekawostki
– z³oœliwostki

Z uporem maniaka chcę jeszcze raz (pokornie in-
formuję, iż czynię to po raz ostatni), wrócić do sprawy
placu zabaw dla dzieci w Sulejowie. Mimo upływu kil-
ku miesięcy od czasu podjęcia tego tematu, nic się nie
zmieniło. Jak takowego praktycznie nie było tak nadal
nie ma. I nie będzie,
nawet w planach. Idą
wakacje i taką funkcję
mógłby (skromny, bo
skromny, ale funkcjo-
nujący), plac zabaw przy tutejszym przedszkolu. Mógł-
by, ale nie może. Na furtce wiodącej do przedszkola
nadal widnieje tablica informacyjna, iż z przedszkol-
nego placu mogą korzystać wyłącznie „nasze” dzieci.
Inne nie są już „nasze”. O zasadności takiego posta-
wienia sprawy cisza. No bo po co i komu trzeba się
tłumaczyć. Nie i basta! Może zmianę takiego stano-
wiska mogłaby spowodować zmiana kierownictwa.
Może. Ale i to nie jest takie pewne.

* * *
Jakieś dwa tygodnie temu miałem okazję gościć

w jednej z posesji przy ulicy Kopalnia Dolna na osie-
dlu „Na skarpie”. Piękny, ciepły majowy wieczór, a go-
spodarze przyjmują w salonie przy oknach, jak to
mówią Rosjanie, „zakrytych na zimu”, tj. szczelnie za-
mkniętych. Powód? Niemożebny fetor, smród ciągną-
cy się od pobliskiego wysypiska śmieci. Tak jest od lat
i jakoś nikomu (z wyjątkiem mieszkańców osiedla) to
nie przeszkadza. Może nie tak do końca z tym prze-
szkadzaniem, ale w tej sprawie poraża niemoc i niepo-
radność. Mijają kolejne terminy zamknięcia i rekulty-
wacji wysypiska, a ono nadal w najlepsze funkcjonuje.
Jak długo? Tego nie wie nikt. Nie ma tego złego co by
na dobre nie wyszło – jak mówi znane powiedzenie.
Poszukajmy pozytywów. Sulejów, jak to wszem i wo-
bec wiadomo, jest miejscowością wypoczynkową, żeby
nie powiedzieć kurortem. Jak przystało na taki status,
może warto by pomyśleć o nałożeniu na mieszkańców
osiedla „Na skarpie” taksy klimatycznej. Wąchają „fioł-
kowe” zapachy za darmochę. Jak najszybciej trzeba na-
prawić to karygodne przeoczenie!

* * *
Dwa lata temu sulejowski samorząd podjął uchwa-

łę o ustanowieniu honorowego symbolu w postaci fla-
gi miasta. Od tej pory eksponowana jest ona na obiek-
tach o charakterze publicznym podczas świąt państwo-
wych, obchodów rocznicowych, Dni Sulejowa, itp.
Jako ten, który deklaruje się jako lokalny patriota
i mieszkaniec Sulejowa, pomyślałem sobie, iż i ja wy-
wieszę tę flagę na swym budynku. Czy jest to możli-
we? Odpowiedź jest na tak. Pod warunkiem jednak-
że, iż najsampierw wystąpię do Urzędu Miejskiego
z formalnym (na piśmie!) wnioskiem o wyrażenie
zgody i dopiero po uzyskaniu takowej dane jest mi

prawo do zrealizowania swego zamiaru.
O naiwności! Bowiem ja durny myślałem, iż komu

jak komu, ale właśnie włodarzom miasta winno szcze-
gólnie zależeć na integracji mieszkańców poprzez m.
innymi upowszechnienie obyczaju wywieszania flagi
Sulejowa na budynkach prywatnych. Bez zbędnych
obwarowań formalnych. Mam dylemat. Czy aby nie
popełniam wykroczenia corocznie wywieszając
(z okazji 3 Maja i 11 listopada) biało – czerwoną fla-
gę państwową bez zgody Prezydenta RP!?

Pomnik dla ksiêcia

Jak do tej pory mamy w Sulejowie kilka miejsc
będących upamiętnieniem ważnych wydarzeń histo-
rycznych, (zwłaszcza z okresu II wojny światowej),
oraz tablic poświęconych ludziom, którzy w szcze-
gólny sposób zasłużyli się dla miasta. Kultywowanie
pamięci o tych zdarzeniach i ludziach, jest nie tylko
naszym moralnym obowiązkiem, ale również jest to
patriotyczny przekaz adresowany do następnych po-
koleń. Wiadomo, iż bliższa koszula ciału, czyli co-
dzienna troska o nasze sprawy bytowe, ale wiadomo
też, że nie samym chlebem człowiek żyje. Istnieją po-
trzeby wyższego rzędu dotyczące historii i szeroko
pojętej kultury. To właśnie one przede wszystkim
kształtują naszą świadomość i tożsamość narodową.
Ten fakt doceniają wszystkie społeczności, dla któ-
rych konsumpcjonizm jest ważny, ale nie najważniej-
szy i nie stanowi jedynego celu istnienia.

Te kilka zdań powyższego wstępu niech posłuży
do zaprezentowania następującej inicjatywy podjętej
przez Towarzystwo Przyjaciół Sulejowa. Z całą pew-
nością możemy uznać postać księcia Kazimierza  Spra-
wiedliwego, za ojca – założyciela Sulejowa. To wła-
śnie dzięki jego decyzji sprzed kilkuset lat o sprowa-
dzeniu nad Pilicę z Francji zakonników – ojców cy-
stersów, oraz dzięki hojnemu ich uposażeniu, Sule-
jów z małej osady stał się niebawem miastem. Jestem
głęboko przekonany, iż przedstawiony powyżej fakt
w pełni uzasadnia pomysł – projekt ufundowania Ka-
zimierzowi Sprawiedliwemu pomnika. Spełniać on
może kilka zasadniczych funkcji :

- jak już uprzednio wzmiankowałem, będzie on
wyrazem wdzięczności

i hołdu dla władcy, który odegrał znaczącą rolę
w historii Polski;

- za jego czasów i dzięki jego działaniom może-
my mówić o zalążkach miasta Sulejowa ;

- pomnik może być symbolem intelektualnej łączno-
ści ludzi, którzy na przestrzeni wieków służyli idei two-
rzenia historii materialnej i kulturowej miasta;

- będzie on także istotnym elementem służącym
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Zgodnie z zapowiedzią w tym numerze SULEJA
przedstawię Wam jak to z cystersami w Polsce było.

Jednym z zasadniczych pytań, które od wielu
lat przewija się w polskiej historiografii, jest kwe-

stia związana
z  p r z y c z yn ą
sprowadzenia
cystersów do
Polski. Jaki był
sens powołania

tego zakonu na nasze ziemie? Dlaczego cieszyli
się oni w pierwszym okresie swojej obecności
w Polsce tak dużą popularnością i uznaniem?
Wśród tych pytań szczególnie jedno zasługuje na
baczniejszą uwagę. A mianowicie: kto był inicjato-
rem i dlaczego sprowadził cystersów do Polski?
Cystersów w Europie Zachodniej przedstawiano,
jako mistyczną elitę społeczeństwa chrześcijań-
skiego, stanowili oni, jak to określił Augustyn Cie-
sielski OCist - „przyboczną straż, świtę, korpora-
cyjną organizację żołnierską w służbie Chrystusa,
której głównym celem jest hasło ora et labora”.

Proces fundacji klasztorów cysterskich
na ziemiach polskich
W czasie, gdy na ziemiach polskich podejmowano

zamysły o sprowadzeniu cystersów, w wielu krajach Eu-
ropy Zachodniej byli oni już dobrze znani. Do Polski
cystersi zawitali w pierwszej połowie XII wieku. Na
piastowskie ziemie zaprosił ich biskup wrocławski Jan
Gryfita i jego brat Klemens. Pierwsza grupa białych mni-
chów przybyła nad Wisłę z burgundzkiego opactwa Mo-
rimond – czwartej filii Citeaux i osiedliła się w Jędrze-
jowie koło Kielc w 1140 roku. Odtąd cystersi zaczną
wznosić w Polsce swoje liczne klasztory. Od połowy
XII do końca XIII wieku w obrębie dzisiejszych granic
Polski zostało ufundowanych 25 klasztorów męskich.
W 1176 r. przybywa do Sulejowa konwent dwunastu
mnichów z burgundzkiego Morimond, zaś do Wąchoc-
ka w 1179 r. Dużo później, bo z początkiem XIII wie-
ku, sprowadzono do Polski cysterki. W Polsce pierw-
szy klasztor cysterek ufundował w Trzebnicy w 1202
roku książę śląski Henryk Brodaty, mąż Jadwigi zwa-
nej Śląską. Dziś cysterek w Polsce nie ma.

Proces fundowania opactw rozłożony był w czasie –

kształtowaniu wśród obywateli miasta (a zwłaszcza
wśród młodzieży) postaw upowszechniających
i ugruntowujących ideę „małej ojczyzny” ;

- stanowić on będzie niewątpliwie artystyczną
atrakcję turystyczną służącą promocji Sulejowa.

Mam nadzieję, iż przedłożone powyżej argumen-
ty w pełni i w sposób przekonywujący uzasadniają ini-
cjatywę TPS. Gdy idzie o sprawy związane już  z prak-
tyczną realizacją zamierzenia, to w mym przekonaniu
powinny one spełniać następujące założenia:

- pierwszym krokiem powinno być powołanie
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Księcia
Kazimierza Sprawiedliwego w Sulejowie;

- skład osobowy powinien wynikać z możliwie
szerokich konsultacji społecznych i w jego gremium
winni wejść ludzie aktywni i przedsiębiorczy oraz
członkowie honorowi i wspierający;

- po ukonstytuowaniu się Komitetu, czyli powierze-
niu konkretnym osobom funkcji Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika i opra-
cowaniu statutu, komitet powinien być formalnie zare-
jestrowany w właściwym urzędzie administracyjnym.

- następnym krokiem powinno być wystąpienie do
Urzędu Miejskiego o wyrażenie zgody przeprowadze-
nie przez Komitet zbiórki pieniężnej. Środki finanso-
we niezbędne dla realizacji zamierzenia mogą pocho-
dzić z następujących źródeł - dobrowolne składki –
darowizny od osób fizycznych, instytucji, przedsię-
biorstw, dofinansowania ze strony Urzędu Miejskie-

go, Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego, itp.
- każdy darczyńca powinien otrzymać okoliczno-

ściową „cegiełkę” potwierdzającą jego wkład, zaś fir-
ma, przedsiębiorstwo czy instytucja stosowny dyplom.

- Zasadnym jest uhonorowanie wszystkich dar-
czyńców poprzez publikację ich nazwisk bądź nazw
w kwartalniku TPS „Sulej”. Oczywiście pod wa-
runkiem, iż wyrażą oni na to zgodę.

Najbardziej dogodnym i  właściwym miejscem loka-
lizacji pomnika jest niewątpliwie teren przy zabytkowym
kościele p.w. św. Tomasza Becketa na Podklasztorzu. For-
ma pomnika stanowi oczywiście przedmiot do dyskusji,
ale jako jedną z propozycji warto rozważyć kompozycję:

- postacią centralną jest sylwetka księcia Kazimie-
rza Sprawiedliwego. U jego boku stoi lew - jako na-
wiązanie do legendy o cudownym uratowaniu księ-
cia. Przed księciem klęczy mnich odbierający z jego
rąk akt erekcyjny cysterskiego klasztoru.

Zarys pomysłu budowy pomnika wraz z omówie-
niem jego formy i spraw organizacyjnych został skon-
sultowany Burmistrzem – Stanisławem Baryłą, Prze-
wodniczącym Rady – Przemysławem Majchrowskim
i księdzem – o. cist. Augustynem. Opinie są pozytyw-
ne, co dobrze rokuje projektowi. Czy zamiar ten sta-
nie faktem to już zależy przede wszyst-
kim od poparcia i ofiarności mieszkań-
ców Sulejowa oraz sprawności organiza-
cyjnej Komitetu Budowy Pomnika.

Andrzej Tymiński

CYSTERSI
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począwszy od prośby o wydanie zezwolenia na dokona-
nie fundacji, a skończywszy na konsekracji kościoła, mo-
gło upłynąć nawet 100 lat. Niektóre z klasztorów uległy
translokacji z miejsca pierwotnego założenia.

Fundatorami klasztorów cysterskich w XII i XIII wie-
ku w Polsce byli duchowni, książęta świeccy i możno-
władcy. Zapraszali oni chętnie cystersów do swoich po-
siadłości, a czynili to zarówno z pobudek religijnych jak
i gospodarczych. Otrzymaną w darowiźnie ziemię zakon-
nicy umiejętnie uprawiali, przyczyniając się do podniesie-
nia poziomu gospodarczego danego regionu, a pozycja
księcia czy biskupa wzrastała, jeśli w jego dobrach znaj-
dował się klasztor białych mnichów.

W XIII wieku w każdym klasztorze cysterskim w Pol-
sce było przeciętnie około czterdziestu – pięćdziesięciu
mnichów. Do XV wieku większość z nich stanowili cu-
dzoziemcy, głównie Francuzi. Jednak na sejmie piotrkow-
skim w 1537 roku zatwierdzono ustawę otwierającą Po-
lakom drogę do klasztoru, zaś stanowisko opata zastrze-
gła sobie szlachta. Kiedy przyszedł rok 1819, Kongres
Wiedeński powołuje do życia Królestwo Polskie, w któ-
rego rządzie znaleźli się ludzie będący wyraźnie pod wpły-
wem idei oświecenia. W ich programie reformy Kościoła
polskiego znajdowała się na pierwszym miejscu kasata
zakonów uważanych za nieużyteczne dla społeczeństwa.
Reformy Kościoła nie udało się przeprowadzić, ale kasatę
zrealizowano do końca. Zorganizowała ją Komisja Rzą-
dowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, czyli
ówczesny resort wyznań. Ofiarą kasaty padły te wszyst-
kie domy zakonne w Królestwie, które posiadały większe
dobra ziemskie i reprezentowały określoną siłę ekono-
miczną. Wśród najbardziej poszkodowanych znaleźli się
kartuzi, karmelitanki i cystersi, ponieważ nie zostawiono
im ani jednego domu. Zniesiono wszystkie opactwa. Cy-
stersi utracili kościoły, zabudowania klasztorne i gospo-
darcze, folwarki z ziemią uprawną, lasy, ale również sprzę-
ty liturgiczne, archiwa i biblioteki.

Tradycja i ciągłość istnienia zakonu cystersów na
naszych ziemiach zostały zagwarantowane dzięki prze-
trwaniu dwu klasztorów: w Szczyrzycu i w Mogile,
leżących w obrębie zaboru austriackiego. Losy tych
opactw nie były też łatwe. Ich dobra i majątki zinwen-
taryzowano Władze austriackie zabrały wówczas
z klasztoru drogocenne precjoza, wota, zaś książki z bi-
blioteki wywieziono do Lwowa, gdzie spłonęły w 1848
roku. W 1820 r. w klasztorze w Szczyrzycu mieszkało
10 zakonników. Podobnie sytuacja wyglądała w klasz-
torze mogilskim. Po 1885 roku liczba zakonników
w tych klasztorach stale malała.

Kolejne osłabienie kondycji obydwu klasztorów na-
stąpiło w wyniku pierwszej wojny światowej. Klasztor
szczyrzycki wyszedł z niej w miarę obronną ręką.
W okresie od 1918 roku średnio zamieszkiwało tam od
7 do 12 zakonników. W lipcu 1918 na mocy dekretu pa-

pieskiego klasztor w Szczyrzycu został podniesiony do
rangi opactwa. Druga wojna światowa przyniosła kolejne
straty personalne w klasztorach. Zakonnicy zostali wy-
wiezieni do obozów koncentracyjnych lub zginęli pod-
czas działań wojennych. Po zakończeniu wojny niektórzy
zakonnicy ze względu na swoją działalność w ruchu opo-
ru byli prześladowani przez władze państwowe w Pol-
sce. Niektórzy musieli uchodzić nawet za granicę. Pomi-
mo różnych trudności już w roku 1945, staraniem opata
szczyrzyckiego o. Benedykta Birosa, podjęto działania
związane z odbudową sieci klasztornej w Polsce. Jed-
nym z pierwszych kroków w tym kierunku było sprowa-
dzenie i ponowne osadzenie cystersów w Jędrzejowie.
Uroczysta ingresja cystersów do klasztoru odbyła się
23 września 1945 roku.

Mimo wszelkich trudności, w latach pięćdziesiątych
podjęto działania o wznowienie działalności Polskiej Kon-
gregacji Cystersów. Punktem wyjścia tego przedsięwzię-
cia była odbudowana częściowo sieć klasztorna.

Działania z tym związane podjęto w 1950 roku na
kapitule generalnej w Casamari we Włoszech. Brali w niej
udział przedstawiciele klasztorów w Szczyrzycu i Mogi-
le. Delegat opata szczyrzyckiego poprosił kapitułę o utwo-
rzenie nowej kongregacji – Kongregacji Polskiej. Pełno-
mocne erygowanie Polskiej Kongregacji Cystersów na-
stąpiło w 1953 roku. W momencie utworzenia Kongre-
gacji Polskiej w jej skład wchodziło 5 placówek: opactwo
w Mogile z opatem o. Augustynem Ciesielskim, opactwo
w Szczyrzycu z opatem o. Stanisławem Kiełtyką, klasz-
tor w Wąchocku, w Jędrzejowie oraz przeorat zwykły
w Oliwie. Zgodnie z literą prawa, powołana do życia w
1954 roku, Kongregacja Polska Cystersów została następ-
nie zatwierdzona przez Świętą Kongregację dla Zakonni-
ków przy Stolicy Apostolskiej dekretem z 6 stycznia 1964
roku. Potwierdził go bullą papieską papież Jan Paweł II
16 lipca 1987 roku. Kongregacja polska jest jedną z dwu-
nastu Kongregacji Cysterskich na świecie.

Jak pamiętamy cystersi do naszego klasztoru za-
witali ponownie w 1986 roku i służą nam posługą ka-
płańską do dziś.

Na świecie istnieje 190 klasztorów cysterskich, w któ-
rych według stanu z maja 1993 roku żyło na świecie 1925
cystersów (mnichów, kleryków, konwersów, nowicjuszy
i oblatów), w 1997 roku – 1389, a w 2003 roku liczba ta
wynosiła 1457 mnichów. Według stanu z 1998 roku w Pol-
sce żyło 130 zakonników, w tym 104 księży. Z kręgu zako-
nu cystersów wywodzi się 35 świętych, 41 błogosławio-
nych 3 papieży, 44 kardynałów, 598 biskupów i 1 doktor
Kościoła – św. Bernard z Clairvaux.

W kolejnym numerze SULEJA opo-
wiem Wam o działalności cystersów, która
stała się dziedzictwem kultury i gospodar-
ki europejskiej.

Op. Bogumiła  Strojna
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OSP w Kole na szóstkê
Działania Zarządu OSP w Kole zostały wysoko
ocenione przez uczestników walnego zebrania
sprawozdawczego. Na spotkanie zaproszony zo-
stał także Starosta Powiatu Piotrkowskiego Sta-
nisław Cubała, który pogratulował i podzięko-
wał za wyróżniającą się pracę prezes OSP Be-
acie Brzezińskiej. Potencjał, który w pełni wy-
korzystuje Zarząd OSP, zaowocował wspania-
łymi inicjatywami integrując mieszkańców i bu-
dując w nich potrzebę współdziałania dla wspól-
nego dobra. Starosta przekazał jednostce spe-
cjalną odzież, która służyć będzie druhom w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych.

Ruszy³ konkurs fotograficzny
„ZIEMIA PIOTRKOWSKA – MOJA MAŁA
OJCZYZNA W OBIEKTYWIE” to już VIII
Konkurs otwarty dla wszystkich fotografujących,
bez ograniczeń wiekowych. Celem konkursu jest
pokazanie najciekawszych zakątków powiatu
oraz odkrywanie nowych miejsc, a także nowe
spojrzenie na to, co z pozoru wydaje się codzien-
ne i opatrzone. Kategorie konkursu:

1. powiat w moich oczach
2. wydarzenia zatrzymane w kadrze
Zgłoszenia do 15 października 2012 r. Regu-

lamin na stronie  www.powiat-piotrkowski.pl.

Merytorycznie na forum so³tysów
Prawie 100 sołtysów wzięło udział w organizowa-
nym przez starostę powiatu Stanisława Cubałę
Forum Sołtysów Ziemi Piotrkowskiej.

Podczas spotkania poruszano tematykę ubez-
pieczeń zdrowotnych rolników (KRUS) środków
unijnych, środków ochrony roślin oraz zmian we
wnioskach o dopłaty.

Reaktywowano Powiatową Radę Sołtysów w skła-
dzie: Józefa Ścieszko i Mirosław Stępnicki z gminy
Czarnocin, Krzysztof Trajdos i Zbigniew Nowak z gmi-
ny Gorzkowice, Katarzyna Wocheń i Józef Pirek z gmi-
ny Grabica, Agnieszka Jończyk i Beata Ryszka z gminy
Łęki Szlacheckie, Agnieszka Janiec i Jan Dąbrowski
z gminy Moszczenica, Małgorzata Gruszczyńska i Bo-
żena Rudecka z gminy Ręczno, Elżbieta Piątek i Józef
Kotas z gminy Rozprza, Aleksandra Korek-Rycerz i Ar-
kadiusz Brzeziński z gminy Sulejów, Barbara Jagodziń-
ska i Ryszard Jaśkowski z gminy Wolbórz, Elżbieta
Wójcik i Dorota Grącik z gminy Wola Krzysztoporska.

Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Udany zlot w Sulejowie
Gmina Wola Krzysztoporska najlepsza wśród gmin bio-
rących udział w XIII Ogólnopolskim Zlocie Sporto-
wo - Rekreacyjno – Ekologicznym „SZLAKIEM
NADPILICZNYM ”. Do Ośrodka Wczasowego
„Dresso” w Sulejowie przyjechało ponad 200 uczestni-
ków z 6 województw: warmińsko-mazurskiego, lubel-
skiego, podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz
kujawsko-pomorskiego. Od sześciu lat imprezie patro-
nuje śp. Wiesław Gajzler – przewodniczący Rady Po-
wiatowej Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Tryb., którego
podczas uroczystości otwarcia reprezentowali: żona
Wanda i syn Włodzimierz. Uczestnicy zlotu zmierzyli
się w takich konkurencjach jak konkurs wiedzy „Z eko-

OŚWIADCZENIE
Starosty Powiatu Piotrkowskiego

w sprawie wydania zezwolenia
na prowadzenie zbierania odpadów niebezpiecznych

w Sulejowie przy ul. Podkurnędz 27a
Uprzejmie informuję, że osobiście nie podjąłem i nie
podpisałem decyzji o wydaniu zezwolenia na prowa-
dzenie zbierania odpadów niebezpiecznych w Sulejo-
wie przy ul. Podkurnędz 27a. O jej wydaniu dowie-

działem się podczas sesji Rady Powiatu w dniu
27 kwietnia 2012 r. z interpelacji złożonej przez rad-

nych powiatowych z Sulejowa, już po podpisaniu
decyzji przez kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochro-

ny Środowiska, który, tak jak pozostali kierownicy
wydziałów, posiada ogólne upoważnienie starosty do

podpisywania decyzji. W związku z niepokojącymi
sygnałami, jakie otrzymałem od mieszkańców i rad-
nych z tego terenu, postanowiłem osobiście zająć się

bulwersującą społeczeństwo Sulejowa sprawą i zarzą-
dziłem kontrolę wewnętrzną w urzędzie. Kontrola ma

na celu sprawdzenie czy zastosowano wszystkie
obowiązujące przepisy i procedury niezbędne do

podjęcia takiej decyzji. Jednocześnie podkreślam, iż
zgodnie z misją Starostwa Powiatowego w Piotrkowie

zależy mi na skutecznej realizacji zadań powiatowej
administracji samorządowej określonych w przepisach

prawa, które mają służyć przede wszystkim dobru
mieszkańców ziemi piotrkowskiej. Zapewniam, że
dołożę wszelkich starań, aby mieszkańcy Sulejowa

mogli czuć się bezpiecznie.
Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Stanisław Cubała
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logią na ty oraz walory przyrodnicze i turystyczne Zie-
mi Piotrkowskiej”, rzut lotką, pieszy tor przeszkód, wy-
cieczka meto-
dyczno - krajo-
znawcza oraz
wędkowanie.

KLASYFI-
KACJA GMIN
1.Wola Krzysz-
toporska

2. Moszczenica
3. Sulejów
4. Rozprza
5. Z³ota
6. Kalinowo

Gminę Sulejów reprezentowały Szk.  Podst. nr 1 i 2.
Organizatorami zlotu byli: Woj. i Pow. Zrzeszenie

LZS, Starostwo PP oraz UM w Sulejowie.

Moszczenica mistrzem Zmagañ Gmin
Jeden punkt zaważył o zwycięstwie w IV Powiatowych
Zmaganiach Gmin w ramach Dnia Ziemi Piotrkowskiej.
Najlepszą gminą została Moszczenica. Radość była tym
większa, że turniej rozegrano na stadionie GLKS Włók-
niarz w Moszczenicy, a zatem zawodnikom przez cały
czas towarzyszył wspaniały doping publiczności. II miej-
sce zajęła drużyna z Wolborza, a III miejsce - Sulejów.
Kolejne miejsca przypadły gminom Wola Krzysztopor-
ska, Powiat Piotrkowski, Gorzkowice i Rozprza.

Swoje 20-lecie obchodziła Państwowa Straż Pożar-
na, a strażacy ochotnicy świętowali Powiatowy Dzień
Strażaka. Z tej okazji wręczono odznaczenia , listy gra-
tulacyjne oraz zegarki: starszemu kapitanowi Stanisła-
wowi Głowackiemu oraz aspirantowi sztabowemu
Grzegorzowi Dratwie i druhom ochotnikom: Beacie
Brzezińskiej z OSP w Kole oraz Cezaremu Szmichowi
z OSP w Lubiaszowie.  Wspaniałych emocji dostarczy-
ły publiczności konkurencje Turnieju Gmin zwłaszcza
przeciąganie liny i konkurs drwala. W tym czasie na sce-
nie malowano karykatury i prezentowano programy ar-
tystyczne. Nie zabrakło także profesjonalnych koncer-
tów Kapeli Tolka Gałązki, Zespołu POTEM ze szkoły
w Wolborzu i Zespołu BAŁAGAN z Łowicza. Ten ostat-
ni bawił publiczność do późnych godzin wieczornych.

Organizatorami imprezy byli: starosta powiatu piotr.
Stanisław Cubała, wójt gminy Moszczenica Marceli Pie-
karek, komendant miejski PSP Włodzimierz Kapiec oraz
prezes Związku OSP Tadeusz Karcz.

asystent prasowy  -44 732 31 29
Aneta Stępień

5. ROCZNICA
17 maja w Szkole

Podstawowej Nr1 im.
Jana Pawła II w Sulejo-

wie odbyły się uroczystości związane z piątą rocz-
nica nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Rozpoczęły się one Mszą Świętą celebrowaną
przez księży: Zygmunta Czyża – kanonika i probosz-
cza parafii św. Floriana, Augustyna Węgrzyna –
przeora i  proboszcza parafii św. Tomasza w Sule-
jowie-Podklasztorzu i gościa specjalnego Księdza
Infułata Józefa Fijałkowskiego- Wikariusza Bisku-
piego d/s Katechizacji.

Pani Dyrektor Danuta Gielec serdecznie powitała
m. in.: przybyłych księży, Przewodniczącego Rady Mia-
sta p. Przemysława Majchrowskiego i Zastępcę Bur-
mistrza p. Jana Andrzejczyka, Radnych Powiatowych:
p. Tomasza Michalczyka oraz Członka Zarządu Powiatu
p. Zbigniewa Sarleja, dyrektorów placówek oświato-
wych- Dyrektora Gimnazjum p. Krzysztofa Morynia
wraz z zastępcą p. Dyrektor Haliną Rutowicz oraz Dy-
rektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwi-
gi w Sulejowie p. Teresę Zajączkowską.

Część artystyczna poświęcono pamięci patrona,
jego nauczaniu i przesłaniu, jakie pozostawił nam
wszystkim. Scenariusz akademii opracowała mgr Bo-
żena Pawlik, o oprawę muzyczną zadbali: mgr Mariusz
Magiera, mgr Beata Skawińska i mgr Dominika Ma-
giera. Nad projekcją multimedialną czuwał mgr Mar-

cin Pączyński, a de-
korację wykonały:
mgr Violetta Bin-
kowska i mgr Daria
Morawska. Na za-
kończenie wystąpił
dziecięcego zespo-
łu ludowy z MOK.

Bożena Pawlik
foto str.12

SPw Sulejowie
Nr 1

DrużynaSzkoły Podst. Nr 2
 PODKLASZTORZE

na Zlocie
Nadpilicznym

Zmagania gmin
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USA
sulejowianie w podróży
foto J. Łukasik

Sedona
sekwoja

kasyno
Las

Vegas

Wędkarze od lewej: Agata Szmigulska, Krzysztof Szcze-
pocki, Krzysztof Szmigulski, Bogdan Kubat, Łukasz
Ciupa, Marcin Gadomski, Jacek Wroniszewski, Piotr
Wroniszewski, Hubert Różycki, Andrzej Kubat, Irene-
usz Kuczyński, Michał Kubat

Zespoły z MOK w Sulejowie

Szkoła Podstawowa  Nr 1 - 5. rocznica patrona.

fasolka
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poświęcenie sztandaru

Nie zastąpi telewizja w ciekawych reportażach, ani fotografie, książki i albumy, tego, co się zobaczy na
własne oczy i dopiero wtedy w pełni upajamy się widokiem, jaki natura może stworzyć. Wielu sulejowian
zwiedza piękne zakątki świata i być może zachcą podzielić się swoimi wrażeniami.

Dziś autorka zabiera nas w swoją, do niedawna niewyobrażalną podróż, (a jednak!) do USA.

USA - wielki kraj,
bogaty w dary natury zarówno na wschodnim jak

i zachodnim wybrzeżu.
NIAGARA – pobudka o świcie, 8 godz. jazdy i wiel-

ka woda. Spacer wzdłuż szerokiej, spienionej w biało-
niebieskiej kolorystyce rzeki. Do mocnego szumu rzeki
dołącza coraz mocniejszy huk – odgłos spadających wód.
Jesteśmy nad ogromnym wodospadem nie tylko wyso-
kim, ale bardzo szerokim. Jest to zbiór wody z trzech
szerokich rzek, które z wielkim hukiem z wysokości 50,
58 i 56 m spadają do jednej wielkiej zlewni gdzie bierze
początek rzeka Niagara. Płyniemy statkiem w płaszczach
przeciwdeszczowych (spadająca woda rozbija się o ka-
mieniste dno tworząc wysokie odpryski zalewające tury-
stów) pod wodospady. Jedziemy przez Most Tęczowy
do Kanady – tu dopiero piękny widok sił natury – woda
koloru turkusu, białe bałwany trzech rzek tworzą półokrą-
głe wybrzuszenia na ok. 2 m. W obejmie pełnej tęczy
u góry i jej odbicia w wodzie codziennie od świtu do nocy
cieszą oczy wielonarodowych turystów.

WASZYNGTON - robi wrażenie – potężne, rozło-
żyste gmachy, ale nie wieżowce gdyż budynki nie mogą
być wyższe od Kapitolu – siedziby Kongresu Stanów
Zjednoczonych, który pięknie prezentuje się w przestrze-
ni ulicznej patrząc z terenu Białego Domu – siedziby
Prezydenta USA. Widok na gmach Pentagonu zbudo-
wanego na planie pięciokąta, siedziby Departamentu
Obrony Sił Zbrojnych USA. Z centrum w kierunku
Cmentarza góruje Iglica Pomnik Weteranów Wojny Ko-
reańskiej i Pomnik Weteranów Wojny Wietnamskiej.

Cmentarz Arlington położony na wzgórzu ma po-
nad 4 tys. ha. Idziemy dość wysoko na miejsce spoczyn-
ku Prezydenta J. Kennedyego gdzie pochowana jest rów-
nie żona i syn, który zginął tez tragicznie. Po drodze
mijamy wiele tablic upamiętniających polaków zasłu-
żonych na przestrzeni setek lat dla USA.

NOWY JORK – wszystko najwyższe, najnowocze-
śniejsze i nas szokujące. Przejazd autokarem z prze-
wodnikiem Polką na zwiedzanie miasta. Rejs statkiem
na wyspę Staten Island gdzie góruje Statua Wolności od
1886 r – dar Francji. Niesamowite widoki: z jednej strony
Manhattan bardzo wysokie drapacze, iglice w stonowa-
nej seledynowej kolorystyce a po drugiej stronie Stan
New Jersey równie okazałe budynki. Powrót i zwiedza-
nie Dolnego Manhattanu – spacer po Broadway, Wall
Street. Zatrzymujemy się chwilę przy Grand „0” (Stre-
fa „0”) gdzie 2 wieże zamieniono w gruz, miejsce kaźni
3 tys. ludzi. W 10. rocznicę 11.09.2011 r. zostało uro-

 Sulejowianie w podrózach
czyście otwarte National Memorial Plaza – Miejsce
Pamięci Narodowej.

Most Brooklinski zaliczony do 7 cudów świata, zbu-
dowany w drugiej połowie XIX w przez niemieckiego ar-
chitekta, który pod koniec stracił wzrok i kończył budowę
oczami żony. Kościół Św. Trójcy wg przewodnika zbudo-
wany w 1600 r. niesamowita data jak na warunki Amery-
ki. Podziwiamy Metropolitan Operę.

V Aleja/50 ulica Centrum Rockefellera – 12 drapa-
czy chmur, szkło białe, czarne, granity, marmury, złoto,
aluminium. Wjazd na taras widokowy – panorama No-
wego Jorku z 67 piętra Empire State Building. Tu widać,
że Nowy Jork jest wyspą dookoła otoczony wodą rzeki
Hudson, która wpada do oceanu. Naprzeciwko Katedra
Św. Patryka a wewnątrz, poza przepięknymi bogatymi
witrażami i freskami, popiersie Jana Pawła II i Kaplica
Matki Boskiej Częstochowskiej.

Na V alei znajdują się m.in. Time So Near, centra
handlowe świata, banki, redakcje i mnóstwo firmowych
salonów i sklepów oraz rzeźby i pomniki w tym mosiężny
byk naturalnej wielkości – symbol bogactwa.

Pobyt w Nowym Jorku kończymy spacerem po
Central Park gdzie są liczne pomniki m.in. Władysła-
wa Jagiełły.

CHICAGO – 2,5 godz. samolotem (autem 22 godz.)
i jesteśmy w najbardziej polskim mieście w USA położo-
nym nad jeziorem Michigan wielkości Bałtyku.

Zwiedzamy centrum Down-Town nocą. Oglądamy pa-
noramę miasta z najwyższego w USA 103 piętra. Punkt
widokowy w Sears Tower. Niesamowite wrażenie robią
szklane, wysunięte na ok.2 m tarasy. Nocą podziwiamy fon-
tannę królewską Buckingham, która tworzą naturalnej wiel-
kości rekiny, krokodyle, delfiny, hipopotamy itp. tryskające
wielkimi strumieniami wody, a to wszystko bajkowo pod-
świetlone. Następnego dnia zwiedzamy centrum, gdzie ewe-
nementem światowym jest Fasolka ze szkła lustrzanego wiel-
kości kilku pięter. Spacer Aleją Solidarności gdzie znajduje
się pomnik T. Kościuszki i M. Kopernika.

Wieczorem spacerujemy po promenadzie przy jezio-
rze, gdzie są restauracje, kawiarnie z ogródkami w otocze-
niu zieleni, a o godz. 21,30 w każdą sobotę i środę jest 30 min.
pokaz sztucznych ogni podziwiany przez tłumy ludzi.

Kolejnego dnia oglądamy panoramę miasta z 93. pię-
tra w kawiarni obrotowej Honck Cok.  Zwiedzamy ko-
ściół polski Św. Jacka i dużą dzielnicę Jackowo – wszyst-
ko polskie i po polsku. Idziemy do oceanarium m.in.
podziwiamy delfiny, ale głównie oglądamy film w 4 D –
woda na nas pryska, delfiny dotykają płetwami w plecy.
I tak minął 1 tydzień w Chicago.
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Czas na zachodnie wybrzeże. Z Hartford – stolica
Stanu Conectieut– 5 godz. lotu - LAS VEGAS w Stanie
Nevada. Zbudowane na pustyni miasto hazardu, rozryw-
ki, przepychu, olbrzymich neonowych wielokolorowych re-
klam i głośnej muzyki. Szerokie dwu kierunkowe, wielo-
pasmowe arterie, wysadzone szpalerami palm różnych
wysokości i odmian w urokliwych kompozycjach.

Pogoda nam sprzyjała, wszędzie było przyjemnie
ciepło, ale tu od świtu 42oC. Uzgadniamy, że w dzień
zwiedzamy, noce spędzamy na ulicach miasta i w kasy-
nach, a jest co oglądać.

Wypożyczonym autem o 7.00 ruszamy przez pusty-
nię do granicy Nevady z Arizoną, gdzie w głębi skalistych
grzbietów Black Monntain jest jedna z najwyższych na
świecie ZAPORA HOOVERA na rzece Colorado. Niesa-
mowite wrażenie – wielkość, parkingi, tarasy widokowe
w granicie, marmurze + nikiel i złoto. Schodami ruchomy-
mi ostro w dół zjeżdżamy do Muzeum Budowy Zapory.
Wśród  turystów spotykamy studentów z Częstochowy.

Przed nami 200 mil (300 km) do kolejnego „cudu natu-
ry”. Jechaliśmy słynną drogą 66 (od Chicago do Los Ange-
les), wzdłuż torów kolejowych z piosenki M. Rodowicz, przez
miasta i miasteczka dotarliśmy w Arizonie do:

CANION COLORADO-GRAND - szokująco
wstrząsające widowisko. To wielka, szeroka rozpadlina
miejscami do ponad 100 m w dół. Niewyobrażalna ko-
lorystyka i rzeźby natury, które podziwialiśmy idąc
wzdłuż barierek i ścieżek widokowych ok.6 km wśród
rzeszy turystów z całego świata.

70 mil (ok.100 km) od kanionu, a wg koneserów
turystyki – tam trzeba być, jest najpiękniej położone mia-
sto całej ameryki – po drodze zwiedziliśmy Rezerwat
Indiański MONTE ZUMA

SEDONA – zjeżdżamy do m.Sedony z wys. 2250 m
n.p.m. (wyżej niż Rysy), mocno kręta, stroma droga + desz-
czyk zajmuje nam ok. 5 godz. Już zmierzch, nocujemy
w motelu. O świcie, w promieniach słońca, niesamowite
widoki – Kraj Czerwonych Skał tworzą ogromne mesy
z czerwonego piaskowca. Najpiękniej na wzgórzu zbudo-
wana Katedra Św. Krzyża w półkolu otoczona górami wy-
rzeźbionymi przez naturę kształtami, które otrzymały na-
zwy i my też to widzimy- Matka Boska z Dzieciątkiem
Jezus, Św. Józef z osiołkiem, twarze trzech biskupów, dziób
orła, dzwon – w panoramie wielkie masywy – budynek
sądu, teatr, katedra, grający na organach i inne.

Wracamy przez Góry Skaliste – miasta Jerome, Jero-
mino, Prescott, Ash Fork, King Man – były naturalną sce-
nerią filmów o Indianach i kowbojach.

Wieczorem do godziny 2, zwiedzamy LAS  VEGAS –
spacer od kasyna do kasyna, jeździmy po ulicach schodami
ruchomymi i platformami, kolejką nadziemną. Wiele państw
ma tu swoje kasyna np. Egipt – piramida Cheopsa, Francja
– Łuk Triumfalny i Wieża Eiffla, Nowy Jork – Statua Wol-
ności. Przy kasynie Bellagio podziwiamy pokaz fontann gra-
jących, sięgających kilkunastu pięter.

My też gramy - ze zmiennym szczęściem.

7.00 – kierunek Parki Narodowe Kalifornii.
Przez miasto Pahrump, Dolinę Piaskową, Pustynię

Amargosa docieramy do Doliny Śmierci DETVALI. Taras
widokowy – bardzo gorąco – miejsce najwyższych temp.
46oC- widok na wyrobiska kopalni boraksu (mnóstwo lu-
dzi zmarło pracując w tak wysokich temp.).

Jedziemy depresją – 60 m p.p.m. - Solnym Wąwo-
zem KEELER wzdłuż wyschniętej rzeki, którą znaczy
wstęga białej soli, po drugiej stronie wyschnięte duże
jezioro – tylko sól.

W około Góry Sierra Nevada niżej Dolomity, przez
niebezpieczne serpentyny wysokich gór do Parku Naro-
dowego Drzew Sekwoi. Wieczór – nocleg w THEREE
RIVERS w motelu serdecznie przyjmuje nas wnuczka
Polaka – przyniosła fotografie dziadka, ale po polsku mówi
tylko „proszę”, „dziękuję”.

Park Narodowy YOSEMITE na liście dziedzictwa
UNESCO – wysokie ściany dolin, kaniony, wodospady
i KINGS KANION – kanion Królewski oraz SEKWOJE
– najstarsze drzewa świata 2600-2700 lat, do 100 m wys.
40 m obwód, 14 m szer., gładkie, bez kory w kolorze beżu
i małe szyszki. W głębi parking, restauracja i poczta –
obsługuje Polak z pochodzenia.

Powrót Doliną Pomarańczową – akurat czas zbio-
rów (pyszne, soczyste, inny smak!), plantacje borówek,
Pustynię MOJAVE do Parku Narodowego Drzew JOZU-
EGO w południowej Kalifornii.

Niesamowite widoki wielkich ponad 4,5 metrowych,
rozłożystych juk; liczne odmiany kaktusów i oaz palmo-
wych wśród pryzm granitowych. Już wieczór – ciąg dalszy
spacerów, zwiedzania i grania do 3. nad ranem.

I tak minął 1 tydzień w Las Vegas.
ATLANTIC CITY – ładne, czyste miasto w Stanie New

Jersey położone nad otwartym Oceanem Atlantyckim. Zwie-
dzamy miasto w niedzielę – spacer po Bulwarze i molo –
sklepy, sklepy i kafejki. Liczne wieżowce to kasyna, a naj-
większe i najbogatsze to CASINO TRUMP TAJ MAHAJ
gdzie zatrzymujemy się na dłużej.

13.09. - 4 godziny jazdy autem do:
PLYMUTH w Stanie Massachusetts niedaleko Bo-

stonu. Ładne miasto nad zatoką Oceanu Atlantyckiego,
gdzie na przystani woduje łódź o wdzięcznej nazwie
CLASS LADY, którą wypływamy z prędkością 40 mil
– ok.60 km/godz. na otwarty ocean. Wkoło bezkres
wody, a my 2 godziny słuchamy opowieści o sukcesach
połowów – dorsza, tuńczyka, rekina. Na tarasie przy-
brzeżnej restauracji kapitański obiad – slimsy (krewet-
ki) wielkości rogali, homary.

PLYMUTH to miasto znane w USA. Tu przybyli
pierwsi angielscy osadnicy (w zatoce okręt, którym
przypłynęli) wycieńczeni, a od głodu uratowały ich dzi-
kie indyki – to początek narodowego Święta Dziękczy-
nienia zawsze w ostatni czwartek listopada.

I tak minęło 5 tygodni w USA.
              Jagoda Łukasik
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TRZEŹWIENIE ZACZYNA SIĘ ZA DRZWIAMI

Co oznacza określenie – Trzeźwy alkoholik. Otóż nie
wiem. Nie spotkałem jeszcze takiego człowieka na swojej
drodze od kiedy nie piję. Znam natomiast bardzo wielu trzeź-
wiejących alkoholików. Różni-
ca jest taka jak zdrowiejący
i zdrowy. Trzeźwość w alko-
holizmie jest czymś więcej niż
brakiem alkoholu w organi-
zmie. Osoba nieuzależniona
może powiedzieć – jestem
trzeźwy, natomiast alkoholik nie. Chociaż spotkałem wie-
lu, którzy określają się mianem trzeźwych alkoholików. Wy-
nika to jedynie z ich nieznajomości choroby alkoholowej
lub z pragnienia bycia trzeźwym. Na czym polega różnica.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowie-
ka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa. Nastę-
puje degradacja psychiczna, duchowa, moralna i religij-
na. Picie powoduje stopniową utratę wolności i odpowie-
dzialności. Zostają zaburzone więzi interpersonalne oraz
normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Nie
wystarczy przestać pić aby ten nieład naprawić. Trzeba
zacząć samemu to wszystko odbudowywać. Osobie zdro-
wej czyli w tym przypadku nieuzależnionej może wyda-
wać się to błahostką, ale nie alkoholikowi. Ten latami bę-
dzie uzupełniał deficyty w każdej ze sfer. Będzie uczył się
wielu rzeczy od nowa. Do tego potrzebna jest wytrwałość,

ponieważ każda porażka może okazać się końcem jego
abstynencji. Musi wierzyć, że ma szansę powrotu do spo-
łeczeństwa. Musi odzyskać zaufanie, szacunek zarówno
na płaszczyźnie społecznej jak i rodzinnej. Musi zacząć
radzić sobie z problemami bez alkoholu, a nie jak do tej

pory z jego „pomocą” uciekać
od nich. Musi odnaleźć warto-
ści, które wyznaczały cel w jego
życiu zanim alkohol je zdomi-
nował. To będzie trwało latami.
Kiedy będzie można powie-
dzieć, że odniósł sukces? Cięż-

ko odpowiedzieć na takie pytanie. Na pewno samo pod-
jęcie abstynencji jest już sukcesem, a jak on ten sukces
wykorzysta zależy tylko od niego. Dodam jedno, że z al-
koholikiem który przestał pić i nie poddał się procesowi
trzeźwienia bardzo trudno się żyje.

Kiedy spotykam się z osobami uzależnionymi w Klu-
bie AA jestem tam bezpieczny. Wszyscy jesteśmy tam rów-
ni, nieważne czy ktoś nie pije miesiąc czy dziesięć lat.
Rozmawiamy o trzeźwieniu ale czy tam trzeźwiejemy tego
nie wiem. Moim zdaniem trzeźwienie zaczyna się kiedy
opuszczamy pomieszczenia klubu. Zaczyna się dopiero
za drzwiami kiedy stamtąd wychodzimy. Wracamy aby
porozmawiać o swoich sukcesach i porażkach. Podpatru-
jemy swoje reakcje i wymieniamy się doświadczeniami.
A wszystko po to aby za drzwiami było nam łatwiej.

Marcin AA

DYŻURY
 środy w godz. 13.15 – 16.45 terapeuta
 piątek 12.00 – 15.00 prawnik lub psycholog
piątek 17.30 – 21.00 terapeuta i grupa wsparcia
 wtorek w godz. 18.00 – 21.00 spotkania AA

Wêdkarze
31 marca na starorzeczu rzeki Pi-

licy zwanym potocznie „Pociosek”
odbyły się zawody wędkarskie, któ-
re otworzyły sezon spławikowy na

tym zbiorniku. Pomimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych do walki o puchary i cenne nagrody
stanęło 11 zawodników w tym powracająca do czyn-
nego udziału w konkursach Nasza zawodniczka - ko-
leżanka Agata Szmigulska.

Zawody trwały 3,5 godziny. Większość zawodników
nastawiła się już tradycyjnie na „płotkę dość kapryśną
tego dnia, nieliczni od początku zaczęli łowić ukleję,
której aura nie przeszkadzała w żerowaniu.

Kolejne zawody odbyły się w kwietniu na Zalewie
Sulejowskim był to konkurs w wędkarstwie grunto-
wym. Pogoda dopisała, nastroje były wspaniałe, a na
ustach wędkarzy gościł uśmiech. Szkoda, że nastroju
panującego na brzegu nie podzielały ryby, które nie-
zbyt mocno były zainteresowane ”współpracą”. Pierw-
sze miejsce zajął Hubert Różycki, drugie kolega Ire-
neusz Kuczyński, trzecie miejsce kolega Łukasz Ciu-
pa. Wszystkie ryby złowione podczas zawodów zo-
stały wypuszczone do wody.

W maju odbyły się zawody w wędkarstwie spinnin-
gowym z łódek, w których mistrzem został Hubert Ró-
życki. Niestety tym razem nie wszyscy wędkarze mogli
pochwalić się swoimi zdobyczami. Drugie miejsce zdo-
był Ireneusz Kuczyński, trzecie Krzysztof Szmigulski
czwarte Łukasz Ciupa razem z kolegą Andrzejem Ku-
batem. Słoneczko dopisało. Tradycyjny poczęstunek po
wędkarskich zmaganiach dostarczyły koleżanki: Marze-
na Wiączek i Grażyna Szczepocka za co serdecznie
dziękujemy. Było pyszne.

Kolejny konkurs, w drużynach dwuosobowych, od-
będzie się 30-06-2012, informacje i zapisy w stałych
miejscach.

Przy-
gotował:

Łukasz
Ciupa

rów-
nież
foto
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Najbliższe imprezy plenerowe:

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 23.06.2012
18.15 - Występ zespołu Czerwone Jabłuszko
19.15 - Przemarsz nad Pilicę-  puszczanie wianków
19.45  - biesiada z zespołem KWANT
20.00 – „Wieczorny spływ kajakowy Pilicą
21.45 – przepłynięcie kajaków o zmroku z pochod-
niami pod mostem w Sulejowie
22.00 – 24.00 - zespół KWANT

DNI SULEJOWA 24.06.2012
15.05 - Pokaz sikawek strażackich
16.05 - Rajd rowerowy,  zabawy dla dzieci
17.00 - Występ zespołów z MOK
18.30 - Wręczenie nagród-Turniej
Brydża Sportowego, Rodzinny
Rajd Rowerowy
19.00 - KABARET
20.00 - Zespół CHWILA
21.00 - Gwiazda wieczoru
             UNIVERSE
22.30 - 2400 Dyskoteka

Przy okazji imprezy Miejski
Zakład Komunalny planuje akcję
zbiórki zużytego sprzętu rtv, agd.
Każdy będzie mógł za darmo od-
dać niepotrzebne urządzenia do
punktu znajdującego w Parku
Straży w niedzielę 24 czerwca.
W zamian będzie można dostać krzewy, drzew-
ka, torby ekologiczne itp.

II ŚREDNIOWIECZNA
BIESIADA RODZINNA

15.08.2011 r. (środa)
12.00 Msza Św. w Kościele Św.Tomasza
           na Podklasztorzu,
od 14.15 Prezentacja średniowiecznego jadła,
kuglarze, walki rycerskie, średniowieczne warsz-
taty rzemieślnicze, Koncerty Akordeonistów
19.30 Koncert zespołu „SIEROCINIEC”
20.30 Koncert zespołu GOLDEN LIFE
22.00 Koncert zespołu z HOTELU PODKLASZTORZE

14 kwietnia 2012 roku
jednostka OSP Podklaszto-
rze, młodzież z osiedla
i wszyscy chętni sadzili
drzewa na na nowym cmen-

tarzu, pod kierunkiem księdza proboszcza o.c. Augu-
styna i fachowym okiem leśniczego Andrzeja Ferta.
Dziękujemy za sadzonki p. A. Fertowi i S. Rekowi.

                       
 Tesa

Fraszki ze zbiorku „Dialogi u bram raju” cz.2
 Stefana  Lermickiego

Podklasztorze - sadzenie drzew

Osamotniony
Został na lodzie
Gdy przestał być w modzie.

Ostrożnie !
Smarując – uważaj,
Byś nie wpadł  poślizg.Roztropny

Ja to postępuję roztropnie:
Podkładam się,
Bo leżącego u swoich stóp
Nikt nie kopnie.

Pęd do wiedzy
(rzecz nie dotyczy tylko studentów)
Niejeden, mając  niewiele,
Chciałby mieć więcej w głowie,
Więc czasem dopije sobie.




