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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Wrzesień dla Polaków to smutne rocznice związane z II Wojną Światową, dla Sulejowa przede

wszystkim tragincze wspomnienie bombardowania w czwartym dniu wojny. Odchodzą już świadkowie
tamtych dni i aby uchronić od zapomnienia naszą regionalną historię drukujemy opowieść o ocaleniu
Jana Pańskiego - „żyda w szafie” - jak opowiadają w rodzinie Balińskich z pokolenia na pokolenie.

Początek jesieni, to również czas wakacyjnych wspomnień sulejowian z podróży - tym razem
pracowników i emerytów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie.

 Teresa Sarlej
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Jan Pański - ocalenie cz. 1

Wstęp
Wychowałem się w domu, w którym ukrywał się Jan
Pański, wśród ludzi będących uczestnikami i świad-
kami wydarzeń rozgrywających się nieopodal ówcze-
snego Sulejowa siedemdziesiąt lat temu. Opowieść
o Żydzie ukrywającym się w szafie towarzyszyła mi
od najmłodszych lat i do niedawna powracała we
wspomnieniach mojego ojca Zdzisława Balińskiego
i jego młodszego brata Michała.

Jan Pański pochodził z bogatej rodziny piotrkow-
skich Żydów, posiadającej jedno z najstarszych
żydowskich wydawnictw w naszym
regionie. We wspomnieniach o nim
przewijał się też istotny z naszego
punktu widzenia szczegół - Jan Pań-
ski był ożeniony z Polką i był katoli-
kiem - przechrztą, jak nazywali go
opowiadający.

Prapoczątek historii
Jeszcze na początku dwudziestego
wieku, przy moście1 łączącym brze-
gi Pilicy w pobliżu Barkowic, stała
żydowska karczma, a tuż obok niej
chałupa Nikodema Balińskiego.
Miejsce to, chociaż atrakcyjnie po-
łożone, miało bardzo uciążliwą przy-
padłość - było zalewane przez okre-
sowo wzbierającą rzekę. Prawdopodobnie z tego
powodu, w 1911 roku, przy drodze wiodącej z Pod-
klasztorza do Barkowic (dziś ul. Rycerska) syn Ni-
kodema, Sylwester, wybudował duży, jak na ówcze-
sne, lokalne standardy, drewniany dom, którego przy-
najmniej połowę przeznaczył na wynajem letnikom.
Wśród odwiedzających go gości była rodzina Pań-
skich. Dziś już nie jest możliwe ustalenie w jakich
latach i ile razy Pańscy wczasowali u Sylwestra, pew-
ne jest jednak, że znał się on dobrze z ojcem Jana
i zapewne znajomość ta została zawarta przed ro-
kiem dwudziestym ubiegłego wieku.

Z tamtego okresu zachowała się ciekawa anegdota.
Jednym z zajęć gospodarza, jak większości mieszkań-
ców okolicznych terenów, było rybołówstwo. Pewnego
razu, gdy złapał rybę, zapewne aby dłużej zachować ją
żywą, czyli świeżą, wrzucił ją do studni. Żydzi, którzy
nie chcieli pić tak zanieczyszczonej wody, wykopali so-
bie dół na skarpie w pobliskich Borkach2, spod której,
tak jak obecnie, wybijały liczne źródła i wstawili do środka
beczkę. Od tamtej pory z niej czerpali czystą wadę.

Początek wojny
Trudno powiedzieć kiedy tak naprawdę Jan Pański
zaczął ukrywać się u mojego pradziada. Wszyscy opo-
wiadający wspominali o jego obecności tuż po wy-
buchu wojny w 1939 roku. Jednak, jak podkreśla je-
den z ostatnich świadków tamtych wydarzeń, Michał
Baliński (wówczas 13 letni), nie wiadomo czy moż-
na w tym momencie mówić już o ukrywaniu się, czy
raczej o kolejnych wakacjach na wsi, bądź o uciecz-
ce przed zamieszaniem panującym w przejętym przez
okupanta mieście. Na którąś z tych możliwości wska-
zywałoby to, że w tym czasie Pański chodził regular-
nie, zupełnie nieskrępowany, wraz z dwiema towa-
rzyszącymi mu kobietami, (prawdopodobnie żoną
i matką(?)), do kościoła na Podklasztorzu (Wydaje się

to możliwe, gdyż w tym okresie, o czym
rzadko się wspomina, polscy Żydzi nie
dostrzegali zagrożenia w niemieckiej
okupacji. Najeźdźcę traktowali jak
nową, legalną władzę). Później cała trój-
ka gdzieś zniknęła, po czym, po niedłu-
gim czasie, pojawił się już sam Pański.
Mógł to być rok czterdziesty i od tego
momentu już możemy mówić o jego fak-
tycznym ukrywaniu. Chociaż, jak to za-
raz się okaże, i to może znacznie odbie-
gać od powszechnego wyobrażenia
o nim.

Uciekinier
Dom Sylwestra Balińskiego nadawał się
doskonale na kryjówkę. Stał na uboczu,

na otwartej przestrzeni uprawnych pól, zamkniętej od
północnej strony ścianą lasu, od wschodu Skrzekiem2,
a od zachodu Borkami. Z południowego okna rozcią-
gał się doskonały widok na oddalone o ok. ćwierć kilo-
metra Piaski3.

Nigdy nie dowiemy się, co sprawiło, że Sylwester
przyjął byłego letnika pod swój dach i czy był wów-
czas świadomy możliwych konsekwencji, ale do pod-
jęcia takiej decyzji mógł przyczynić się fakt, że Pań-
ski prawdopodobnie za swój pobyt u niego płacił lub
obiecał, że zapłaci.

Dom mojego pradziadka nie był jedynym miejscem,
w którym przebywał uciekinier. Z tego co mi wiadomo,

Aby uczcić wrześniowe rocznice wojenne
prezentujemy historię ukrywania Żyda, Jana Pań-
skiego, przez rodzinę Balińskich z Podklaszto-
rza. W trakcie jej pisania zmarł ojciec autora i w tej
chwili pozostał już tylko jeden autentyczny świa-
dek tamtych wydarzeń, brat ojca, Michał Baliń-
ski, przez bratanków zwany wujem Irkiem.

Wspomnienia sulejowskie

Sylwester Baliński



SULEJ  nr  56, wrzesień`2013

– 3 –

 

bywał również m.inn. na Obdzierzu3 u Majdzików, na
Piaskach u Wiączków i ponoć, w co aż trudno uwie-
rzyć, w oddalonych o około dwa kilometry Owcza-
rach Małych, u syna Sylwestra, Kazimierza Balińskie-
go. Miał też w lesie wykopaną ziemiankę i z pewno-
ścią z niej korzystał, ponieważ, jak wspomina Michał
Baliński: „Jak Pański gotował sobie herbatę, to z dale-
ka widać było dym nad młodnikiem, bo tam wtedy
rósł taki młody las”. Ziemiankę wykopał Pańskiemu
partyzant z AK, Stanisław Cichoń - tak w każdym ra-
zie twierdził mój ojciec, dodając, że za tę pracę Pań-
ski mu zapłacił. Człowiek ten miał też rzekomo spra-
wować nad ukrywającym się Żydem jakąś formę opie-
ki, ale nie wiem na czym ona mogła polegać.

Okup
Piaski i Obdzierz były bardzo małymi wsiami, razem
liczyły nie więcej niż dwadzieścia kilka kominów.
Wszyscy się dobrze znali, trudno więc było obcemu
pozostać tutaj niezauważonym. Tym bardziej, że sam
zainteresowany, jak wcześniej wspomniałem, specjal-
nie się o to nie troszczył. Jednak szybko okazało się,
że poczucie bezpieczeństwa, jakie dawało to ustron-
ne miejsce, było bardzo złudne.

Pierwszy niepokojący incydent miał miejsce praw-
dopodobnie już zimą czterdziestego bądź czterdzie-
stego pierwszego roku. Na Piaskach pojawiło się kil-
ku granatowych policjantów z Błogiego, gdzie był
wówczas posterunek, i chodząc od domu do domu,
zaczęło wypytywać o Pańskiego. W końcu go znaleźli
i „w jednym kożuchu” wywieźli gdzieś saniami.

 Po kilku dniach Pański jednak wrócił, a ludzie
zaczęli spekulować, że chodziło o okup. Takie pró-
by wyłudzania haraczu od Pańskiego powtarzały się
jeszcze co najmniej kilkakrotnie, jednak najbardziej
dramatyczne wydarzenie rozegrało się kilka lat póź-
niej, w roku 1943. Cdn.

Zdjęcie Sylwestera Balińskiego udostępniła
praprawnuczka Ewa Witczak

Historia jest podana po prostu, z punktu widzenia
członków mojej rodziny, chociaż starałem się pozostać

obiektywnym narratorem.
Leszek Baliński

przypisy:
1 Most ten w okresie międzywojennym corocznie budo-
wali strażacy na 15 sierpnia i w dzień odpustu na Pod-
klasztorzu pobierali opłatę od przechodzących nim przez
Pilicę mieszkańców Barkowic, Nowej Wsi i dalszych miej-
scowości leżących po drugiej stronie rzeki.
2 Borki i Skrzek są lokalnymi nazwami podmokłych, po-
rośniętych drzewami i krzewami terenów. Borki ciągną
się od dawnych Piasków prawie do samego lasu wzdłuż
zachodniej strony ulicy Rycerskiej, a Skrzek na podob-
nym odcinku, od wschodu, wzdłuż tejże ulicy.

3 Piaski i Obdzierz są nazwami miejscowości leżących na
północ od ówczesnego Sulejowa, za Podklasztorzem. Pia-
ski stanowią dziś część ulicy Rycerskiej, a Obdzierz leżał
na zachód od niej, pomiędzy Borkami a nadpilicznymi
mokradłami.  

Kocham Pilicę, jestem z Sulejowa – takimi słowa-
mi zaczyna się list do redakcji, w którym jest m. in. wiersz
prezentowany poniżej. Szanowna czytelniczko i sulejo-
wianko, bardzo prosimy o kontakt! Oczywiście tylko do
wiadomości redakcji. Nie publikujemy tekstów niezna-
nych nam autorów, ale tym razem robimy wyjątek.

Redakcja
Ziemia kochana, sercu memu bliska
To miasto Sulejów – rodzinne ognisko
Tyœ Króla Kazimierza od lwów ratowa³a
I klasztor cystersów w nagrodê dosta³a
Tu Lucjan Rudnicki w swym Starym i Nowym
Napisa³ o Tobie, toæ dzieckiem by³ Twoim
Ty karmi¹c Konrada rzuci³aœ sonety
By patrzy³ na gwiazdy, policzy³ komety
I œwiatu przekaza³ tê wielk¹ machinê
To Twoje jest dzie³o, on Twoim jest synem
Mieczys³aw Rysiñski na wszech krañcach œwiata
Rozs³awi³ Twe imiê, Twój syn –dyplomata
Za ¿ycie oddane, za walkê, za mêstwo
Dziœ pomnik dopieszczasz na lewej swej piersi
Tyœ moje jest miasto wynios³e i dumne
Od pradziadków dziejów
Kochane me miasto - imieniem Sulejów

RAM - i nie chcę rozgłosu
bo jestem znana

pozostać chcę w cieniu
nierozpoznana

Ci, których kochamy, odchodząc na zawsze,
na zawsze pozostają blisko

Rodzinie naszego wieloletniego Kolegi
Stanisława Białkowskiego
wyrazy głębokiego współczucia składają:
Zarząd i Członkowie P. Z. E. R i J- Rejon

w Sulejowie.
Odszedł jeden z ostatnich, którzy pozostali

wierni swoim zasadom:
miłości, przyjaźni, uczciwości, pracowitości

 i ludzkiej dobroci.
Tak dużo z siebie dałeś,

a tak mało chciałeś dla siebie.
Stasiu - odpoczywaj w pokoju.
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Wiadomoœci z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

Delegacja Z Tisnov w Sulejowie
W czerwcu gościliśmy miasto partnerskie z Republiki
Czeskiej z Tisnov. Omówiono perspektywy rozwoju,
współpracy i wymiany doświadczeń na kolejne lata.

Delegacja z Tisnov zintegrowała się z mieszkańca-
mi Sulejowa podczas Dni Sulejowa. Znikły bariery kul-
turowe i językowe. Aplauz publiczności wywołał wy-
stęp dyrektora szkoły muzycznej z Tisnov Tomáša Zo-
uhar oraz z-cy przewodniczącego Rady Miejskiej w Su-
lejowie Jacka Ciapały. Wykonali oni piosenkę „Hej so-
koły” przy akompaniamencie skrzypiec przywiezionych
przez Pana Zouhara.

Podziêkowania dla proboszcza
28 lat ksiądz kanonik Zygmunt Czyż (od red. - sylwet-
ka Suleja 47) był proboszczem parafii pw. św. Floriana
Męczennika i św. Leonarda Wyznawcy w Sulejowie.
Z dniem  1 lipca 2013 r., decyzją księdza arcybiskupa,
ten zasłużony kapłan odszedł na emeryturę.

30 czerwca stał się dla parafii smutnym świętem.
Parafianie tłumnie przybyli do świątyni na uroczystą
mszę świętą, aby swoją obecnością podziękować od-
chodzącemu na emeryturę Księdzu Proboszczowi Zyg-
muntowi Czyżowi. Burmistrz Sulejowa Stanisław Ba-
ryła podsumował pracę Księdza i podkreślił jego za-
sługi – dostrzegalne nie tylko w wymiarze material-
nym, ale i duchowym.

Od dnia 1 lipca 2013 proboszczem został ks. Ka-
rol Olczyk.

Uroczystoœci w USC
Dnia 16 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Sulejowie dokonano wręczenia „Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie” oraz Listów Gratula-
cyjnych za 60 lat Małżeństwa „MEDALAMI ZA
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” przy-
znanymi przez Prezydenta RP udekorowane zostały
n/w pary małżeńskie:
 - Eugeniusz i Rozalia Byczek - Sulejów
- Mieczysław i Helena Sychowscy – Sulejów
- Marian i Maria Lachowscy – Sulejów
- Henryk i Elżbieta Joachimowscy - Sulejów
- Edward i Leokadia Dziubałtowscy – Włodzimierzów
- Wojciech i Danuta Byczek - Włodzimierzów
- Czesław i Janina Lenarcik – Włodzimierzów
- Wacław i Zofia Kołek – Kurnędz
- Kazimierz i Helena Bies – Zalesice-Kolonia
- Józef i Anna Laszczyk – Sulejów
- Stanisław i Albina Piechura – Kłudzice

LISTY GRATULACYJNE za 60 lat pożycia małżeń-
skiego otrzymali:
- Eugeniusz i Krystyna Nowicz – Łęczno
- Adam i Halina Godlewscy – Sulejów.

Koncert dzieci Suzuki
24 sierpnia w Ośrodku Wczasowym „DRESSO” w Su-
lejowie odbył się, pod honorowym patronatem Burmi-
strza Sulejowa Stanisława Baryły, przepiękny, pobudza-
jącym emocje koncert skrzypcowy „DZIECI SUZUKI”
w wykonaniu 60 małych wykonawców.

74 rocznica bombardowania Sulejowa
W Sulejowie 4 września uczczono 74 Rocznicę Bom-
bardowania Sulejowa. Po mszy korowód przeszedł na
Plac Straży, gdzie pod pomnikiem „Cześć i Chwała Bo-
haterom...” złożono kwiaty i zapalono znicze.
Chylimy głowy w wielkiej wdzięczności i szacunku dla
patriotyzmu i poświęcenia ofiar II wojny światowej.

Plac zabaw dla dzieci
Gmina Sulejów w trosce o potrzeby najmłodszej grupy
mieszkańców zrealizowała inwestycję obejmującą budo-
wę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Su-
lejowie przy ul. Koneckiej 29, na placu Samorządowego
Przedszkola. Środki własne Gminy oraz wsparcie ze-
wnętrzne uzyskane dzięki pomocy Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi w kwocie 25.000,00 zł pozwoliły na re-
alizację tak ważnej dla rozwoju dzieci inwestycji.

Powstały plac zabaw wyposażony został w zestaw
zabawowy, podwójną huśtawkę, sprężynowiec pojedyn-
czy, sprężynowiec kwiat. Przypominamy, iż plac zabaw
dostępny jest nie tylko w godzinach porannych dla przed-
szkola, ale również dla wszystkich najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy w godzinach popołudniowych.

Gminne Do¿ynki
Uroczystości 22.09 rozpoczęła msza święta polowa w in-
tencji rolników celebrowana przez księdza Karola Ol-
czyka, proboszcza parafii p.w. św. Floriana w Sulejo-
wie z udziałem Orkiestry Dętej z Witowa.
Przy dźwiękach dożynkowej pieśni "Plon niesiemy plon”
w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Łazy Dą-
browa, starostowie dożynek – Pani Dorota Komisarczyk
oraz Pan Dawid Matuszczyk z miejscowości Biała wrę-
czyli Burmistrzowi Sulejowa Stanisławowi Baryle dożyn-
kowy bochen chleba. Każdy z gości miał okazję posmako-
wać pokrojonego chleba z dodatkiem miodu z pasieki mi-
strza pszczelarskiego Antoniego Milczarka z Kałku.



SULEJ  nr  56, wrzesień`2013

– 5 –

Wieńce dożynkowe, które zachwycały
pomysłowością i oryginalnością, z rąk
KGW z Gminy Sulejów otrzymali: Bur-
mistrz Sulejowa Stanisław Baryła, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Przemysław
Majchrowski w imieniu którego wieniec
odebrał v-ce przewodniczący Jerzy Bal-
cerzyk, Marek Mazur – Przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego, Stanisław Cubała -
starosta powiatu piotrkowskiego w imieniu któ-
rego wieniec odebrała członek Zarządu Powiatu
Piotrkowskiego Agata Wojtania, Ireneusz Czer-
wiński – przewodniczący Rady Powiatu Piotrkow-
skiego. Kosze dożynkowe otrzymali posłowie Elż-
bieta Radziszewska oraz Artur Ostrowski.

Burmistrz Sulejowa podziękował rolnikom za ich
ciężką pracę, za determinację, wytrwałość, miłość do
ziemi, za kultywowanie tradycji dożynkowych.

Po części oficjalnej ruszył blok artystyczny, odbył
się też Turniej Sołtysów, a I miejsce zajął Uszczyn.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji
uroczystości należą się sponsorom:

Sklep PSB Mrówka w Sulejowie,
Piekarnia „Michaś" w Sulejowie,
Centrum Ogrodnicze Podklasztorze Sulejów,
Mistrz pszczelarski Pan Antoni Milczarek z Kałku.

Organizatorzy dziękują za pomoc i przychylność wo-
bec przedsięwzięć podjętych w celu zorganizowania
uroczystości:

Gospodarzowi terenu – dyrekcji i pracownikom Szkoły
Podstawowej w Uszczynie, Sołtys Uszczyna, Orkiestrze
Dętej z Witowa, Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy
Sulejów, sponsorom i darczyńcom, OSP z gminy Sule-
jów, Pocztom sztandarowym, Komendzie Miejskiej Po-
licji w Piotrkowie Tryb. oraz Komisariatowi Policji w Su-
lejowie za zabezpieczenie imprezy. Mediom za nagło-
śnienie imprezy, pracownikom UM w Sulejowie oraz

MOK w Sulejowie.
Sylwia Miller

Referat Promocji, Kultury, Turystyki,
Sportu i Informatyki

4 września

D O ¯ Y N K I

Uroczystości w USC

Z. Czy¿

Delegacja
z TISNOV
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SP 2 ma nowego dyrektora

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
2013/1014 obowiązki dyrektora Szkoły Pod
stawowej nr 2 na Podklasztorzu objął pan

mgr Mariusz Rutowicz. Przybliżmy Czytelnikom jego
sylwetkę. Jest młodym człowiekiem legitymującym się
11 letnim stażem w pracy peda-
gogicznej. Do niedawna pracował
w Szkole Podstawowej w Kle-
mentynowie.

Studia wyższe ukończył na
Uniwersytecie im. Jana Kocha-
nowskiego w Piotrkowie Trybu-
nalskim Specjalność – polonisty-
ka oraz historia. Ukończył także
studia podyplomowe z zakresu in-
formatyki. Dyrektorowanie
w SP 2 to pierwsza funkcja kie-
rownicza w jego karierze nauczy-
cielskiej.

Byłem bardzo ciekaw jak sam
p. Mariusz widzi siebie w roli dy-
rektora, jakie wyznacza sobie
i swojej szkole cele, do czego za-
mierza dążyć i poprzez jakie dzia-
łania owe zamierzenia chce osią-
gnąć. Poprosiłem więc p. dyrek-
tora o spotkanie i krótką rozmowę. Muszę przyznać, iż
pierwsze wrażenie odniosłem nader pozytywne. Pomi-
mo stosunkowo młodego wieku, mój rozmówca okazał
się osobą bardzo konkretną, a jednocześnie mającą wi-
zję nowoczesnej szkoły. Może zabrzmi to zbyt górno-
lotnie, ale szczególnie utkwiła mi w pamięci odpowiedź
p. Mariusza na zapytanie - czym kierował się biorąc na
swe barki kierowanie szkołą. Odpowiedź brzmiała na-
stępująco – „przede wszystkim chciałem zrobić coś
pozytywnego dla lokalnego środowiska”.

W toku dalszej rozmowy okazało się, iż „świeżo
upieczony” p. dyrektor doskonale orientuje się w zada-
niach i funkcjach jakie winna spełniać szkoła środowi-
skowa. To nie tylko dydaktyka, ale również fachowy,
doskonalący swe umiejętności zespół nauczycielski, gro-
no ściśle współpracujących ze szkołą rodziców i sym-
patyków. Oczywiście najważniejszym zadaniem jest
osiąganie przez uczniów jak najlepszych wyników w na-
uce, ale również ważna jest sprzyjająca temu atmosfera
panująca  w szkole. Idzie o swoistą harmonię na linii
uczeń – nauczyciel – rodzic. Jestem świadom, że wiel-
kie znaczenia dla szkoły, ma życzliwe wsparcie ze stro-
ny tutejszych władz samorządowych i mam nadzieję,
iż możemy na nie liczyć przy realizacji naszych wspól-
nych inicjatyw. Wspólnych to znaczy, iż dążyć będzie-
my do integracji środowiska w imię zasady, że jest to

„nasza szkoła”, czyli wspólnoty uczniów, grona nauczy-
cielskiego i środowiska rodzicielskiego.

Nie od razu Kraków zbudowano. Na początek w ra-
mach wspomnianej wcześniej integracji, w toku roku
szkolnego zamierzamy zorganizować Turniej Rodzinny
jako szkolną imprezę rekreacyjną oraz rajd rowerowy.
Mieszkańcom Podklasztorza, ale oczywiście nie tylko,

chcemy zaoferować cykl spotkań z cie-
kawymi ludźmi. Liczymy w tym
względzie na współpracę Miejskim
Ośrodkiem Kultury. W dalszej per-
spektywie warto zastanowić się nad
zbudowaniem na szkolnym terenie
„miasteczka ruchu drogowego”. O ile
mi wiadomo istnieje możliwość pozy-
skania na ten cel unijnych funduszy.

Na koniec rozmowy padło z ust
p. dyrektora stwierdzenie graniczące
z marzeniem. Może za kilka lat, gdy
rodzice z centrum Sulejowa docenią
fakt wysokiego poziomu nauki

w naszej szkole, troski o dobro
i bezpieczeństwo uczniów, atrakcyjno-
ści zajęć pozalekcyjnych służących
wszechstronnemu rozwojowi naszych
wychowanków, zaczną zapisywać swe
pociechy do SP 2 na Podklasztorzu?

Muszę się przyznać, iż reda-
gując rubrykę „Ciekawostki –
złośliwostki” napotykam co-
raz częściej na pewien kłopot.
Polega on tym, że coraz wię-

cej poruszanych tematów kwalifikuje się jako typowe
„ciekawostki.” Z „złośliwostkami” jest trudniej. Czym
jest to spowodowane? Czyżby sprawy w naszym mie-
ście miały się aż tak dobrze, że nie ma się do czego przy-
czepić? A może po prostu, zwyczajnie starzeję się i wraz
z wiekiem zęby stają się tępe i nie ma czym już kąsać?
Po zastanowieniu doszedłem do wniosku, iż żaden z po-
wyższych powodów nie do końca jest prawdziwy. Za-
tem co? Codzienna rzeczywistość, podobnie jak każdy
medal, ma swój awers i rewers. Czyli składają się na nią
zjawiska wymagające krytyki, a z drugiej strony doko-
nania godne pochwały. Tym razem opiszmy trzy tematy
z tej drugiej, czyli pozytywnej półki


Jak zapewne niektórzy Czytelnicy pamiętają

w „Ciekawostkach – złośliwostkach” w poprzednich
numerach „Suleja”. bez powodzenia poruszałem spra-
wę udostępnienia wszystkim dzieciom placu zabaw
przy tutejszym przedszkolu samorządowym. Reakcja

 ciekawostki
bez z³oœliwostek
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była nieoczekiwana i nie ma co ukrywać kuriozalna.
Na furtce wiodącej do przedszkola zawisła sporej wiel-
kości tablica informująca, że plac zabaw jest dostęp-
ny tylko dla dzieci uczęszczających do przedszkola!
Aż dziw, że jakoś nikt nie wpadł na pomysł by sprawę
upublicznić np. w którymś z telewizyjnych progra-
mów społeczno – interwencyjnych. Nie przyniosłoby
to chwały naszej miejscowości. No i wyobrażam so-
bie jak wiele osób zapałałoby świętym oburzeniem.
Uznałem, że skoro moje spostrzeżenia i uwagi w tym
temacie przypominają przysłowiową rozmowę dzia-
da z obrazem, więc obiecałem już nigdy więcej nie
poruszać tego tematu. Okazuje się jednak, że praw-
dziwe jest powiedzenie iż nigdy nie należy mówić
„nigdy”! We wrześniu bieżącego roku na placu samo-
rządowego przedszkola przy ul. Koneckiej 29 otwar-
to nowo urządzony plac zabaw dla dzieci.

W numerze „Ziemi Piotrkowskiej”: z 19 września
2013r. czytamy wypowiedź p. Stanisława Baryły – Bur-
mistrza m. Sulejowa – „Podkreślam, iż plac zabaw do-
stępny jest nie tylko w godzinach porannych dla uczniów
przedszkola, ale również dla wszystkich najmłodszych
mieszkańców naszej gminy w godzinach popołudnio-
wych”. A więc jednak można! Zwyciężył zdrowy roz-
sądek i dobra wola. Zgodnie z powszechną i jakże praw-
dziwą tezą, iż „wszystkie dzieci są nasze”. Jednakże
podobno jedna jaskółka wiosny nie czyni, a wraz z je-
dzeniem apetyt rośnie. Uczyniono krok w dobrą stronę,
poczyńmy dalsze. Może warto zastanowić się i poczy-
nić odpowiednie kroki by w najbliższej przyszłości ta-
kie place zabaw powstały na osiedlach Na Skarpie i Pod-
klasztorzu?


Nie od dzisiaj wiadomo, iż „podróże kształcą”. Pod

pojęciem „kształcą” rozumie się szerokie znaczenie tego
wyrażenia. Dają możliwość poznania nowych krajów,
ich historii i kultury, nawiązania osobistych kontaktów
z zamieszkującymi tam ludźmi. Dwa lata temu sulejo-
wianin p. Krzysztof Bartkowiak wybrał się na wyciecz-
kę turystyczną ba Białoruś.

Na terenie tego ościennego kraju znajduje się bar-
dzo wiele ściśle związanych z historią Polski  zabyt-
ków, miejsc pamięci narodowej oraz zamieszkuje
tam liczna Polonia. W następnym roku p. Krzysztof
odbył następną podróż na te tereny, a jej efektem było
nawiązanie kontaktów z mieszkającymi na Białoru-
si Polakami.

Wizyty te zaowocowały pomysłem powołaniem do
życia fundacji „Książka na Kresy”.

W apelu adresowanym do ewentualnych darczyń-
ców czytamy: „Masz nową lub używaną, niezniszczoną
książkę lub podręcznik do nauki języka polskiego, słow-
nik polsko – rosyjski, lub polsko – białoruski, jeden z wie-
lu słowników języka polskiego, bajki dla dzieci, litera-

turę dla młodzieży, lektury szkolne, polską literaturę
piękną, książki o tematyce z historii Polski?

Nie używasz ich, nie są Ci już potrzebne? Dzieci
już wyrosły z nich, a Ty już je przeczytałeś? Prześlij je
do nas, a my przekażemy je polskim dzieciom na Bia-
łorusi aby mogły lepiej poznać język swoich ojców
i prawdziwą historię ziemi na której żyją. Chętnie też
przyjmiemy audiobooki, filmy i seriale przeznaczone
dla dzieci i młodzieży”.

Założenia i cele fundacji zasługują niewątpliwie na
szerokie poparcie, bowiem u jej podwalin leżą szlachet-
ne i patriotyczne pobudki. Nie zapominajmy o naszych
rodakach i ich potrzebach intelektualnych oraz kultural-
nych. Bez zbędnego patosu można stwierdzić, iż  nasze
wsparcie powinno być nie tylko miłym gestem, ale rów-
nież dobrze pojętym obowiązkiem. Więcej informacji
o fundacji „Książka na Kresy” można znaleźć na stro-
nie internetowej - www.ksiazkanakresy.org

Adres fundacji – 97-330 Sulejów ul. Zamkowa 61
(tel. 667782463), Jej statut  został formalnie zarejestro-
wany w sądzie, który nadał jej numer KRS 0000453519.


Trzecia pozytywna „ciekawostka” nie będzie dla czy-

telników nowością. Wynika to z faktu, iż „Sulej” wyda-
wany jest w cyklu kwartalnym i z tego powodu niektóre
informacje dotyczą przeszłości czyli faktów dokonanych.
Mimo to uznałem, że warto choćby z kronikarskiego
obowiązku, odnotować otwarcie w Sulejowie kolejne-
go dużego i nowoczesnego obiektu handlowego. Jest
nim, mówiąc z angielska. market „Mrówka”.

Specjalizuje się on w specjalistycznych materiałach
budowlanych, artykułach niezbędnych do wszelkiego ro-
dzaju remontów, wyposażenia wnętrz. Ale nie tylko,
bowiem klient znajdzie tu atrakcyjne towary gospodar-
stwa domowego, czy też z zakresu organizacji ogro-
dów. Asortyment szeroki, i co istotne dobrej, jakości,
pochodzący z renomowanych form.

Tak więc w stosunkowo krótkim czasie Sulejów
(a głównie jego mieszkańcy), wzbogacił się o praw-
dziwe centrum handlowe, na które akolada się „Bie-
dronka”, „Pepco”, i omawiana „Mrówka”. Inwestycje
te są kosztowne, ale okazuje się iż duże firmy, tzw.
„sieciówki”, skłonne są do inwestowania nawet w ma-
łych miejscowościach. Przy okazji budzi się refleksja.
Jaka szkoda, że tak trudno pozyskać fundusze na jak-
że potrzebne dla naszej społeczności na inwestycje kul-
turalne – np. nowy dom kultury, czy centrum rekre-
acyjne. Nie traćmy nadziei. Może i w tym względzie
nadejdą wreszcie lepsze czasy. Oby jak naj-
szybciej, gdyż czas upływa nieubłaganie,
a niestety ludzie tak długo nie żyją.
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VIII Forum odbyło się w dniach 20 – 22.09.2013 r.
Uczestników Forum gościła ziemia dolnośląska – a do-
kładnie malowniczo położone w Górach Bardzkich nad
Nysą Kłodzką, miasto Bardo.
Naszą gminę i klasztor repre-
zentowali: Sekretarz Gminy
Karol Zawiślak, pracownik
Urzędu Miejskiego Mariusz
Stobiecki, o. Augustyn Wę-
grzyn OCist. oraz Bogumiła
Strojna z ramienia Fundacji
„Obiekt Zabytkowy Opactwo
Cystersów w Sulejowie”.

W gościnnym Kamieńcu Ząb-
kowickim – I dzień Forum
Po zakwaterowaniu w hote-
lach w Bardo i Kłodzku,
uczestnicy VIII Forum udali
się do Kamieńca Ząbkowickie-
go do dawnego opactwa
i klasztoru cysterskiego. Opac-
two to zostało ufundowane w 1210 r. dla augustianów,
którzy z powodu wewnętrznych problemów zakonu opu-
ścili to miejsce. Na ich miejsce w 1249 r. przybywają
cystersi z pobliskiego Lubiąża. Z cysterskiego założe-
nia klasztornego zachowały się do czasów współcze-
snych tylko niektóre obiekty. W dawnym budynku opac-
kim zbudowanym w przedłużeniu północnego skrzydła
klasztoru znajduje się oddział Archiwum Państwowego
we Wrocławiu, zaś w obiektach gospodarczych opac-
twa Ośrodek Hodowli Zarodowej.

Kościół cysterski zbudowany został w latach 1290 -
1350 w stylu gotyckim. Jest to pierwsza na ziemiach pol-
skich i jedyna cysterska świątynia halowa, ze sklepieniami
żebrowo - krzyżowymi z roku 1400. Na przełomie XVII
i XVIII w. kościół przebudowano w stylu barokowym. Oł-
tarz główny w świątyni z 1704 r, wielokondygnacyjny, jest
jednym z najwyższych, drewnianych ołtarzy w Polsce -
wykonany z drewna sosnowego w warsztacie Krzysztofa
Koenigera z Wrocławia. Ma ponad 22 m wysokości.

Po obiedzie wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki Mar-
cin Czaniec wraz burmistrzem gminy Bardo Krzyszto-
fem Żegańskim zaprosi forumowiczów do letniej rezy-
dencji królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej. Re-
zydencja ta okazała się pałacem, zapierającym dech
w piersiach swoimi rozmiarami. Kubatura pałacu wy-
nosi 90 tys. m3, natomiast powierzchnia użytkowa to bli-
sko 20 tys. m2. Do pałacu przylegają ogrody pałacowe,
stajnie z marmurowymi żłobami dla koni, powozownia,
ujeżdżalnia i pomieszczenia gospodarcze dla ówcze-
snych pracowników pałacu. Jego budowę ukończono
w 1873 r. Przez stulecia pałac tętnił życiem – balami,
wystawnymi przyjęciami i skandalami wywoływanymi

przez arystokratki. Pałac opuszczony został przez wła-
ścicieli na krótko przed rokiem 1938.

Sama II wojna światowa nie przyniosła znacznych
uszkodzeń w architekturze
pałacu, natomiast stacjonują-
cy tu (ok. 2 tys) radzieccy żoł-
nierze, grabili co mogli. Nale-
ży nadmienić, iż z pałacu do
ówczesnej Rosji wywieziono
25 wagonów zrabowanych
eksponatów, które do dziś nie
powróciły. Część zagrabio-
nych marmurów zdobi Salę
Kongresową w warszawskim
Pałacu Kultury i Nauki.

Po 1945 r. pozostałe nieza-
grabione jeszcze wyposażenie
pałacu zostało wywiezione
bądź doszczętnie zdewasto-
wane, w lutym 1946 r. kom-
pleks spłonął, prawdopodob-
nie podpalony przez żołnierzy

radzieckich.
W 1984 r. pałac wydzierżawiono prywatnemu wła-

ścicielowi, Włodzimierzowi Sobiechowi. W sierpniu
2012 roku po zakończeniu postępowania sadowego po
zmarłym dzierżawcy  gmina ze środków unijnych roz-
poczęła remont i renowację. Od 01.05.2013 r. pałac zo-
stał ponownie udostępniony dla zwiedzających. Wizytę
u Waszmość Pani Orańskiej zakończyła uroczysta ko-
lacja w pałacowych wnętrzach i choć przez chwilę
uczestnicy Forum mogli poczuć się jak arystokraci.

Z wizytą w Bardo – II dzień Forum
II dzień rozpoczęła konferencja naukowa „Muzyka na szla-
kach”, oraz uroczyste otwarcie VIII Forum przez ks. bp
świdnickiego Ignacego Deca i władze samorządowe. Od-
było się również robocze spotkanie przedstawicieli gmin
cysterskich, ponieważ na terenie niespełna trzytysięczne-
go miasteczka Bardo znajduje się pocysterski klasztor.

W późnobarokowym zespole pocysterskim na zain-
teresowanie zasługuje świątynia w kształcie trójnawo-
wej, emporowej bazyliki bez transeptu oraz słynne
bardzkie organy z 1759 r. W 2010 r poddane zostały
gruntowej renowacji i konserwacji. Prace trwały 3 lata.
Konserwatorzy przywrócili blask 50. głosowym orga-
nom, które posiadają 3 567 piszczałek. Uczestnicy Fo-
rum uczestniczyli w pierwszym po renowacji koncercie
organowym. Efekt był niesamowity. Wystąpił chór ar-
tystów z Opery Monachijskiej przy akompaniamencie
na organach prof. Ludgera Lohmanna z Niemiec.Ten
dzień Forum zakończyła uroczysta kolacja z władzami
powiatowymi i samorządowymi w zajeździe „Pod Zło-
tym Lwem” w Bardo.

VIII Forum
Szlaku Cysterskie-
go
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Z wizytą w Henrykowie – III dzień Forum
W III dniu uczestnicy udali się do opactwa cystersów
do Henrykowa, ufundowanego przez kanonika Miko-
łaja, który zaprosił tu cystersów z Lubiąża w 1227 r.
Najazd Tatarów w 1241 r. zniszczył zabudowania
klasztorne. Murowany romański klasztor wybudowa-
no ok. 1270 r. W 1300 r. pracowało i mieszkało w hen-
rykowskim opactwie 45 mnichów i 50 braci konwer-
sów. Na przestrzeni wieków opactwo nękane było na-
jazdami, palone i plądrowane. W 1810 r. skasowane
jak wiele innych. W 1812 r. przeszło w ręce siostry
króla pruskiego,Wilhelminy Pruskiej. Utworzyła tu ona
największą na Śląsku posiadłość Hohenzollernów

W 1947 cystersi ze Szczyrzyca przejęli kościół i część
klasztoru. W 1990 r. opactwo cysterskie z inicjatywy kar-
dynała Henryka Gulbinowicza przechodzi w ręce diecezji.

Obecnie w Henrykowie posługę parafialną pełni 4 oj-
ców cystersów. Proboszczem jest ksiądz diecezjalny.

Kościół parafialny to dawny kościół opacki. Pierw-
szy budynek został wzniesiony z drewna. W latach 1241
– 1270 wybudowano kamienny, wczesnogotycki obiekt.
W kościele na szczególną uwagę zasługują przede
wszystkim unikatowe na skalę europejską, drewniane
stalle. Ich budowa trwała 150 lat i została zakończona
ok. 1709 roku. Turystów zachwyca bogata dekoracja
rzeźbiarska. Odwiedzającym opactwo udostępniono Salę
Purpurową, Salę Dębową - zdobioną nieprzeciętną, dę-
bową boazerią. W Sali tej eksponowana jest także wier-
na kopia słynnej Księgi Henrykowskiej. Salę Żółtą z ro-
kokowym piecem kaflowym, ze scenami Męski Pańskiej.
Refektarz z pięknym, rokokowy piecem kaflowym, o uni-
kalnych kształtach i kapitularz klasztorny.

Po obiedzie organizatorzy Forum zafundowali
uczestnikom spływ pontonami po Nysie Kłodzkiej. III
dzień Forum zakończył uroczysty bankiet w Centrum
Kultury i Promocji w Bardo.

IV dzień – zakończenie Forum
VIII Forum Szlaku Cysterskiego zakończyła Msza św.
w pocysterskim kościele w Bardo celebrowana m.in.
przez Proboszcza z Opactwa w Wąchocku o. Rajmun-
da Guzika OCist i Proboszcza z Sulejowa o. Augusty-
na Węgrzyna OCist.
VIII Forum Szlaku Cysterskiego przeszło do historii.

Renowacja o³tarza
Od 25.07.2013 r. ruszyły prace
przy renowacji i konserwacji ołtarza głównego w naszej
świątyni. Jesteśmy świadkami niecodziennej i unikato-
wej pracy konserwatorów dzieł sztuki prowadzonej przy
ołtarzu. Po stuleciach pierwotne miejsce opuścili czterej
Ewangeliści. Drewniane figury zostały zdjęte i ustawio-
ne w kaplicy przy zakrystii. Można je było zobaczyć,
dotknąć wiekowego kurzu i tak naprawdę dopiero teraz

oglądający zdali sobie sprawę, jak te figury wyglądają w
naturalnej wielkości (stojąc w ołtarzu wydawały się po
prostu niższe). Poszczególne elementy ołtarza zostaną
odrestaurowane i zakonserwowane w pracowni „Ars For-
tis” w Krakowie, a całkowity koszt prac wyniesie 330 tys.
zł. W kosztach partycypują: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego - 200 tys. zł, Polskie Pracownie Kon-
serwacji Zabytków S.A. - 80 tys. zł. Pozostałą kwotę – 50
tys. zł parafia sfinansuje z ofiar i kolędy.

Pierwotny ołtarz główny stał, za urzędowania pierw-
szych „białych mnichów”, przy barierce w nawie po-
przecznej kościoła (prezbiterium), za nim był „mały chór”.
Obecny w stylu rokokowym wykonał w 1788 r. Jan Mill-
man – co poświadcza napis na ołtarzu „A.D. 1788 Joan-
nes Millman fecit.”(łac., wykonał, napis na dziełach sztu-
ki po nazwisku artysty). Zdobi go sześć wielkich filarów,
pomiędzy którymi umieszczono figury czterech Ewange-
listów z atrybutami. Odpowiednio od lewej stoją: św.
Marek z lwem, św. Łukasz z wołem, św. Jan z orłem
i św. Mateusz z dzieckiem. W zwieńczeniu ołtarza,
w okrągłym ażurowym oknie, figura patrona naszej świą-
tyni św. Tomasza w otoczeniu aniołów. Środek ołtarza
wypełnia obraz z 1 poł. XVII w. przedstawiający Wnie-
bowzięcie Najświętszej Marii Panny. Pod ołtarzem spo-
czywają szczątki sulejowskich męczenników.

Nawiedzenie kopii obrazu MB Ró¿añcowej z Pompei
Nasza lokalna rodzina parafialna przygotowuje się po-
woli do peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Różań-
cowej z Pompei. Oryginał znajduje się obecnie w kapli-
cy bł. Wincentego Kadłubka w nawie lewej kościoła. Ko-
pię obrazu wykonała konserwatorka dzieł sztuki Maria
Lelek - Pietrzak, która zajmuje się renowacją ołtarza
głównego. Kopia ta zostanie poświęcona 16.10.2013 r.
Data poświęcenia obrazu nie jest przypadkowa. W tym
dniu 35. lat temu Arcybiskup krakowski kardynał Karol
Wojtyła został wybrany na papieża jako pierwsza osoba
spoza Włoch od 456 lat. Wybrany przyjął imię Jan Paweł
II. 16. października przypada również wspomnienie św.
Jadwigi Śląskiej, czcicielki NMP, patronki Polski i Ślą-
ska, a także małżeństw i chrześcijańskich rodzin. A i sam
październik poświęcony jest kultywowaniu i rozpo-
wszechnianiu modlitwy różańcowej.

Peregrynacja rozpocznie się od rodzin mieszkających
na Nadradońce, a następnie będzie przebiegać: prawą
stroną ul. Jagiełły, ul. Grunwaldzkiej do Owczar i Strze-
lec i z powrotem lewą stroną do Os. „Podklasztorze”.

Następnie ul. Cmentarną do Prócheńska Dużego – prawą
stroną i powrót do Oś. „Podklasztorze” -
strona lewa. Więcej informacji o. Proboszcz
będzie sukcesywnie podawać jak już Ob-
raz zacznie peregrynację.

U CYSTERSÓW

Bogumiła  Strojna
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Konkurs plastyczny „Stop przemocy”

Konkurs ten zorganizowany został w ramach dzia-
łań profilaktycznych i adresowany był do uczniów
szkół  z  gminy Sulejów. Wpłynęło 87 ciekawych prac
wykonanych różną techniką.  Ze względu na ich wy-
soki poziom  postanowiono, iż oprócz trzech nagród
głównych w każdej z grup wiekowych przyznane zo-
staną też wyróżnionia . Oto lista laureatów:
W grupie szkół podstawowych:
Jakub Kuna – SP w Przygłowie (kl. IV)
Szymon Błaszczyk – SPw Uszczynie (kl. IV)
Julia Marzec – SP Nr 1 w Sulejowie (kl. V)
Wyróżnienia:
Karolina Rudecka – SP w Przygłowie (kl. IV)
Natalia Kwietniewska – SP w Przygłowie (kl. V)
Michał Lenarczyk – SP w Uszczynie (kl. IV)
Natasza Bartłomiejczyk – SP w Przygłowie (kl. III)
Dawid Bogucki – SP w Przygłowie (kl. V)
Weronika Kiełtyk – SP Nr 1 w Sulejowie (kl. V)
W grupie gimnazjów:
Agnieszka Kumanowicz – Gim. w Sulejowie (kl. I)
Magdalena Pączek – Gim. w Sulejowie (kl. I)
Kamila Wojtala – Gimnazjum w Sulejowie (kl. I)
Wyróżnienia w grupie gimnazjów:
Julia Baryła– Gimnazjum w Sulejowie (kl. II)
Marta Kozub – Gimnazjum w Sulejowie (kl. I)
Agata Szczypiorska - Gim. w Sulejowie (kl. I)

Nagrodzone prace można oglądać w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Wszystkim laureatom zostały wręczone nagrody
i dyplomy zakupione ze środków budżetowych Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Sulejowie, a uczestnicy konkursu i ich opie-
kunowie otrzymali drobne upominki ufundowane
przez Referat Promocji, kultury, turystki i sportu Urzę-
du Miejskiego w Sulejowie.

Konkurs plastyczny „Stop przemocy” stanowił re-
alizację zadań wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2015. Uczest-
nictwo w konkursie pozwoliło na uwrażliwienie
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli na problem
przemocy w rodzinie. Dzieciństwo wypełnione prze-

mocą bardzo negatywnie oddziałuje
na późniejszy rozwój młodego czło-
wieka. Pamiętajmy, iż dziecko będą-
ce świadkiem przemocy jest jedno-
cześnie jej ofiarą.

Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy!

Zespół Interdyscyplinarny
 w Sulejowie

Pragniemy dostać esencję „w pigułce”, aby być
zdrowym, pięknym i szczęśliwym, choć wiemy,
że to nie możliwe. Postawmy więc na kontakt
z naturą.

Terapie naturalne
Dzisiaj ludzie zaczynają na nowo odkrywać, iż kontakt
z naturą przywraca równowagę, a co za tym idzie i zdro-
wie. Lecz co zrobić, gdy nie zawsze mamy jednak czas
na długie spacery i rozmyślania?

W różnych kulturach istnieją odmienne tradycje. Dzi-
siejszy świat Zachodu chętnie sięga po medycynę Dale-
kiego Wschodu, a nauka stwierdza, iż to, co „zacofany”
Wschód stosuje i pielęgnuje od wieków, ma podstawy
naukowe. W świetle odkryć fizyki kwantowej dawne
„czary mary” dają się wytłumaczyć. Sprawia to, że za-
miast zabobonnego lęku i niechęci możemy, a nawet
powinniśmy, zacząć w pełni korzystać z naturalnej mą-
drości naszych przodków.

Terapie naturalne - Masaż energetyczny- Reiki
Reiki to słowo pochodzenia chińskiego, które ozna-

cza „duchowy wpływ”.
Reiki nie jest religią i nie zastępuje jej, nie jest rów-

nież filozofią. To sztuka wzmacniania naturalnej energii
życiowej człowieka. System ten uznaje, iż zdrowie czło-
wieka jest jednoznaczne z harmonią zarówno wewnątrz
(ciało, umysł, duch), jak i zewnątrz (otoczenie). Choro-
by, które nasz organizm dotykają, to tylko zaburzenie
owej harmonii. Reiki ma je usuwać m.in.: przez pobu-
dzanie naszego organizmu do zdrowienia. Terapia ta,
która polega na leczeniu za pomocą energii życiowej,
przebiega w bardzo prosty i przyjemny sposób. Miano-
wicie, osoba wykonująca masaż przykłada dłonie do
określonych (najczęściej bolących) miejsc na ciele pa-
cjenta, który odczuwa to, jako uczucie ciepła. Po takim
zabiegu, który trwa około godziny, wzmacniają się siły
obronne naszego organizmu.

Warto dodać, iż w krajach zachodnich, ale również
coraz częściej w Polsce, w wielu szpitalach stosuje się
masaż energetyczny w celu poprawy stanu zdrowia pa-
cjenta.

O innych metodach w kolejnych numerach Suleja.
Dorota Milczuk

Od listopada rozpoczyna swoją działalność
studio terapii naturalnych w Sulejowie, które bę-
dzie oferowało Państwu zabiegi masażu dźwię-
kiem mis tybetańskich, masażu energetycznego
Reiki oraz Kinezjologii Edukacyjnej skierowa-
nej głównie na dzieci.

Więcej informacji  znajdziecie Państwo pod
telefonem: + 48 723 67 34 61 lub pisząc na ad-
res e-mail: dorota.milczuk.2@gmail.com
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Sfotografuj piêkno ziemi piotrkowskiej
Zgodnie z zapowiedziami synoptyków możemy się cie-
szyć urokami polskiej złotej jesieni. Ta piękna pora roku
wyjątkowo prezentuje się w promieniach słońca, które-
go jest pod dostatkiem. Te naturalne warunki można wy-
korzystać do zrobienia wspaniałych zdjęć malowniczych
miejsc ziemi piotrkowskiej. Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie Tryb. ogłasza dziewiątą edycję konkursu
fotograficznego „ZIEMIA PIOTRKOWSKA –
MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE”.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, bez
ograniczeń wiekowych, którzy mogą przekazać własne,
osobiste spojrzenie na ziemię piotrkowską. Celem kon-
kursu jest pokazanie najciekawszych zakątków powiatu
oraz odkrywanie nowych miejsc, a także nowe spojrze-
nie na to, co z pozoru wydaje się codzienne i opatrzone.
Do konkursu można zgłaszać fotografie w następują-
cych kategoriach tematycznych:

POWIAT PIOTRKOWSKI
1. na lądzie
2. na wodzie
3. z lotu ptaka

Zgłoszenia do 31 października.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania
na www.powiat-piotrkowski.pl.

Komitet Steruj¹cy z udzia³em Rady Powiatu
W 2014 r. powiat piotrkowski będzie miał zaktualizo-
waną strategię rozwoju na lata 2014-2020. Okres ten
pokrywa się z nowym rozdaniem unijnych środków. Nad
prawidłową pracą przy opracowywaniu aktualizacji czu-
wać będzie Komitet Sterujący, w skład którego weszli:
Zarząd Powiatu Piotrkowskiego - starosta powiatu
Stanisław Cubała, wicestarosta Grzegorz Adamczyk
oraz członkowie Agata Wojtania, Zbigniew Sarlej i Mi-
chał Małecki, Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz
Czerwiński, wiceprzewodnicząca Paulina Dziadczyk,
radni powiatowi: Grażyna Lasek, Jerzy Korytkowski,
Bernard Matyszewski, Tomasz Michalczyk, Jerzy
Owczarek, Marek Rakoczy i Zbigniew Ziemba, sekre-
tarz powiatu Piotr Wojtysiak, skarbnik powiatu Janusz
Misztela oraz burmistrzowie i wójtowie gmin naszego
powiatu. Radni wyrazili także zgodę na zabezpieczenie
środków na dwie inwestycje drogowe. Pierwszą z nich
jest kolejny etap drogi powiatowej Jeżów - Bilska Wola
na ponad czterokilometrowym odcinku od Straszowa do
Rozprzy (ok. 1,4 mln zł). Partnerem powiatu, w realiza-
cji tego zadania, jest gmina Rozprza. Drugi wniosek,

dotyczy drogi powiatowej Moszczenica - Wolbórz. Prze-
budowano by, w partnerstwie z gm. Wolbórz i Mosz-
czenica, 4,5 km drogi (1,5 mln zł).

Chlebem częstowali, wieńcami obdarowali i Panu Bogu
za plony podziękowali. Tegoroczne Dożynki Powiatu
Piotrkowskiego świętowano w Moszczenicy. Na czas
ceremoniału, nawet kapryśna dotąd aura pozytywnie za-
skoczyła wszystkich. Po mszy św. celebrowanej przez
proboszcza Władysława Pasia, uczestnicy przeszli  
barwnym korowodzie do amfiteatru Gminnego Ośrod-
ka Kultury. W dożynkowy nastrój wprowadzili publicz-
ność wychowankowie Niepublicznego Przedszkola im.
bł. Edmunda Bojanowskiego w Piotrkowie Tryb. oraz
młodzież szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez powiat. Starosta Stanisław Cubała odebrał chleb
z rąk Starostów Dożynek: Moniki Woch gospodyni
z Grabicy i Jarosława Jaśkina rolnika z Kosowa.
Uczniowie ZSR z Czarnocina wręczyli wieniec staro-
ście piotrkowskiemu oraz Ireneuszowi Czerwińskiemu
Przewodniczącemu Rady Powiatu. Drugi wieniec otrzy-
mał Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek oraz
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Nowicki uple-
ciony przez Koło Gospodyń Wiejskich z Raciborowic.

Tytuł honorowy „Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskie-
go” otrzymał generał brygady Stanisław „Burza” Kar-
liński. Obecni  posłowie: Krystyna Ozga i Artur Ostrow-
ski wraz ze starostą piotrkowskim odznaczyli „Zasłużo-
nych dla rolnictwa” Pawła Sobalę i Krzysztofa Kuliń-
skiego. Części artystyczna należała do artystów działają-
cych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy.
Zaprezentowały się: Wesołe wełniaczki, Project Dance,
kapele ludowe Jacy Tacy Moszczeniacy oraz Tkacze. Swo-
im głosem zachwycały: Roksana Jureńczyk z Gorzkowic
oraz uczestniczki X-Factora - zespół MKwadrat. A do-
żynkową publiczność rozbawił i rozśmieszał najlepszy
polski aktor musicalowy ROBERT ROZMUS. Święto
rolników zakończył pokaz fajerwerków.

asystent prasowy  44 732 31 29
Aneta Stępień

Podziêkowano za powiatowe plony
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Ziemia Sandomierska

UJAZDWISŁA W ZAWICHOSCIE klaryska
z Zawi-
chostu

KUROZWĘKI

krzemień
pasiasty

W sulejowskim
 MOK-u

Finał projektu EcoArt ”

DNI SULEJOWA

BIESIADA
ŚREDNIOWIECZNA
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poświęcenie sztandaru

ALHAMBRA

 Sulejowianie w podrózachPiękna pogoda, koniec czerwca, a więc już
prawie wakacje, zatem pracownicy i emeryci
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sulejowie ruszyl i  na podbój ziemi
sandomierskiej...

Okolice Sandomierza
 Naszą bazą wypadową był Baranów Sandomierski.
Zakwaterowanie dość oryginalne: gospodarstwo
agroturystyczne „Bocianówka” Trzeba przyznać, że
ma swój klimat, Wszak nie codziennie można spędzić
noc w pokojach o wdzięcznych nazwach „kwiatowy”,
„ażurowy”, czy „czworaki”. Tutaj z pewnością czas
się zatrzymał.

Nazajutrz, po wieczornym ognisku, wycieczka
wyruszyła na podój miejscowego zamku. Na prawym
brzegu Wisły, lśni dawna rezydencja magnacka
w Baranowie Sandomierskim. Ten imponujący obiekt
architektury renesansowej, jest jednym z najlepiej
zachowanych w Europie i do dziś żyje pełnią życia.
Właśnie trwały przygotowania do wesela w pięknym
namiocie rozstawionym na dziedzińcu. Ponadto w zamku
odbywają się konferencje, wystawy i jest część hotelowa.

Kolejny punkt programu to Sandomierz, miasto
„zawieszone między niebem, a ziemią” – jak czytamy
w ulotce dla turystów, na której jest mapka
miejscowych rowerowych szlaków. My poruszaliśmy
się autokarem, więc udaje nam się objechać wszystkie
trasy. Obejrzeliśmy m. in. jedną z głównych atrakcji
przyrodniczych - Góry Pieprzowe, zaliczane do
najstarszych gór w Europie. Spacerowaliśmy również
podziemną trasą miejską powstałą z połączenia piwnic
starych kamieniczek, która przeniosła nas kilka
wieków wstecz dzięki efektom świetlnym
i dźwiękowym.

Po przeżyciach duchowych czas na coś dla ciała.
Na Sandomierskim rynku w malowniczych
kawiarniach nawet kawa i lody smakują inaczej.
Zrobiliśmy również obowiązkowe w tym regionie
zakupy biżuterii z krzemienia pasiastego. Jest to
kamień, który występuję w jednym miejscu na kuli
ziemskiej - na Ziemi Sandomierskiej i powoli staje
się na świecie wyróżnikiem „polskiej” biżuterii.

Wielu naszych wycieczkowiczów pamięta
Sandomierz ze współczesnego, bardzo
sympatycznego serialu „Ojciec Mateusz”, więc uliczki
jakby znajome, ale powiewającej sutanny na rowerze
nie spotkaliśmy…

Czas ruszać dalej. Docieramy do miasta znanego
dziś głównie z podawanych przed godziną 12 w radiu
komunikatów o stanie wód - Zawichostu.

Warto tutaj zobaczyć kościół z XIII w. wraz
z klasztorem zakonu klarysek.

Ciekawostką jest fakt, że Zawichost w 1385 roku
został zniszczony przez wojska litewskie pod wodzą
Władysława Jagiełły. Dopiero małżeństwo z Jadwigą
położyło kres najazdom Litwinów.

Pierwszy dzień wyprawy podsumowujemy przy
pysznych kiełbaskach w scenerii naszego stylowego
gospodarstwa agroturystycznego.

Nazajutrz kompleks zamkowo-hotelowy
w Kurozwękach. Na jego terenie znajduje się jedyna
w Polsce hodowla bizonów amerykańskich, mini zoo
oraz stadnina koni

Jest to jedyny w Polsce przypadek, gdzie ojcowizna
pozostaje w rękach tej samej rodziny (Popielów) od
ośmiu wieków (z przerwą na PRL) i żyje
współczesnym życiem. Kurozwęki nigdy nie zostały
sprzedane. Nazwiska właścicieli zmieniały się na
skutek przejmowania majątku przez ożenek.

Jedziemy dalej, do Szydłowa. Droga prowadzi wśród
lasów. Gdzieniegdzie zachowała się stara drewniana
chałupa, a na niektórych ślady malowania na niebiesko
– to znak, że w domu jest panna na wydaniu.

Szydłów to miejsce otoczone murami obronnymi,
a pierwsza wzmianka o tutejszym osadnictwie
pochodzi z 1191 r. Kupujemy w Gminnym Centrum
Kultury pocztówkę – bilet (6 zł) do zwiedzania miasta
i podziwiamy bramę krakowską, synagogę, muzeum.
Miasto jest również śliwkową stolicą Polski.

Jest niedziela, przy murach obronnych spotykamy
spacerującego wójta, który jest pasjonatem historii
Szydłowa i pewnie z przyjemnością (licząc wpływy)
patrzy na przewijające się wycieczki. Przewodnik nam
opowiada, że to dzięki staraniom wójta w zamku
powstała m in. izba tortur. Ciekawe: dla niesfornych
turystów, czy mieszkańców?

Czas wracać do domu. Po drodze Ujazd i ogromne
ruiny zamku Krzyżtopór. Budowla symbolizuje
kalendarz: 4 baszty- kwartały, 12 sal – miesiące,
52 pokoje – tygodnie, 365 okien – dni w roku.

Od czasu do czasu widać ukazujące się w oknach
postacie białej damy - to panny młode, bo w ruinach
często odbywają się ślubne sesje zdjęciowe

Aby w pełni wykorzystać nasz czerwcowy wyjazd,
w drodze do domu „zaliczamy” jeszcze „Święty Krzyż”.

I na koniec spostrzeżenie współczesne.
Przejeżdżaliśmy też przez Tarnobrzeg, kiedyś zagłębie
siarkowe. Obecnie kopalnia została zasypana
i zabezpieczona, bo siarkę odzyskuje się ze spalin,
czyli odpadów ze spalania gł. węgla brunatnego.

Wróciliśmy pełni wrażeń, naprawdę warto było tam
pojechać.

Anna Witczak, Teresa Sarlej
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Dzień Dziecka - 09 czerwca 2013r.  MOK w Sulejo-
wie był współorganizatorem festynu, podczas którego
zbierano fundusze na rehabilitację chorego Maciusia,
przeprowadzono również cykliczny konkurs piosenki.
Laureaci XIV Miejsko-Gminnego Festiwalu Piosenki
Polskiej „Sule-
jowskie Słońce,
S u l e j o w s k i e
Skowronki 2013”: klasy 0-III: I miejsce Natasza Bar-
tłomiejczyk - „Parostatek” SP w Przygłowie, II miej-
sce Natalia i Julia Sokalskie - „Idziemy na jagody” SP
w Przygłowie, III miejsce Marianna Jarmuszkiewicz
i Jakub Sala - „Duszki leśne” SP w Przygłowie. klasy
IV-VI: I miejsce Daniel Wochyń - „Lily” SP nr 2 w Su-
lejowie, II miejsce Julia Ratajczyk - „Mamo” SP nr 1
w Sulejowie, III miejsce Wiktoria Śpiewak – „List do
Boga” SP Przygłów
Dni Sulejowa i Noc Świętojańska – 22 i 23 czerwca
2013r. - Plac Straży Partnerem organizatorów był:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz Klub Sportowy AMBER. Wwystąpili: zespół
CLIVER, Fakir Radames, zespół Disco Polo – SOLA-
RIS. W niedzielę odbyła się „Noc Świętojańską”, -
wystąpili: dziecięcy zespół ludowy z MOK w Sulejo-
wie – Czerwone Jabłuszko, Kapela spod Diablej Góry,
formacja KoBos-Dance z MOK w Sulejowie, a naj-
większą atrakcją tego dnia okazał się koncert zespołu
BAYER FULL. Organizatorzy dziękują: druhom OSP
z Krzewin i z Sulejowa, policji oraz radnemu Rady
Miejskiej w Sulejowie Jackowi Ciapale i paniom z Re-
gionalnego Oriflame w Piotrkowie Tryb.
Finał projektu EcoArt Recycling w działaniach arty-
stycznych. Reprezentantka Gminy Sulejów – Adrian-
na Klass otrzymała wyróżnienie za pracę wykonaną
w z tkaniny i koronki. To ogromne wyróżnienie ponie-
waż w konkursie oceniano aż 170 prac, Jury wyłoniło
tylko 16 laureatów.
III Średniowieczna Biesiada Rodzinna na Podklasz-
torzu – 15.08.13r. Biesiadę rozpoczęła Msza św. Od-
pustowa w Kościele św. Tomasz Becket'a na Podklasz-
torzu. W klimat Średniowiecza uczestników imprezy
przenieśli rycerze, damy dworu, czarownica oraz rze-
mieślnicy. Na scenie zagrał zespół lokalny AYAX,
a gwiazdą wieczoru był Sebastian Riedel i zespół Cree.
Za pomoc w przeprowadzeniu imprezy organizatorzy
dziękują: druhom OSP, policjantom, właścicielom
Hotelu Podklasztorze, Wojewódzkiemu Zrzeszeniu
LZS w Łodzi, firmie Ogrodnictwo - Małgorzata
Owczarska-Lisiak Podklasztorze, Punktowi Informa-
cji Europejskiej Europe Direct z siedzibą w Piotrko-
wie Tryb., paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, przed-
stawicielkom Regionalnego Biura Oriflame z Piotrko-
wa Tryb. oraz gospodarzowi terenu, na którym odbyła
się impreza, o. Augustynowi Węgrzynowi.

Miejska Biblioteka Publiczna

W sulejowskim MOK-u

PLAN   ZAJĘĆ w MOK na rok szkolny 2013/2014
PONIEDZIAŁEK
16.00-17.00 – Zajęcia plastyczne (dzieci  3-8 lat)
17.00-18.00- Zajęcia plastyczne (dzieci powyżej 8lat)
16.00- 16.45 - Taniec ludowy (dzieci powyżej 8 lat)
16.45 – 17.45 - Taniec ludowy (dzieci  3-8 lat)
18.00-19.00 - „Zdrowy kręgosłup” –gimnastyka*
19.00-20.00 – Aerobik
WTOREK
16.00-20.00 - Nauka gry na gitarze / keyboardzie
16.00-19.00 - Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
19.00-20.00 - „Zdrowy kręgosłup” –gimnastyka*
20.00-21.00 - Zumba
ŚRODA
17.30-18.30 - „Zdrowy kręgosłup” –gimnastyka*
18.30-19.30 – Aerobik
19.30-21.00 – Yoga
CZWARTEK
17.00-18.00 - „Zdrowy kręgosłup” –gimnastyka*
18.00-20.30 – Taniec towarzyski
PIĄTEK
16.00-19.00 - Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
SOBOTA
Wynajem Sali na imprezy okolicznościowe
NIEDZIELA
15.00-18.00 – Brydż

*Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” - gimnastyka odbywać
się będą zamiennie we wtorki i czwartki oraz ponie-
działki i środy.

 Sylwia Klass

Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję „Na-
rodowe Czytanie Fredry”. Bibliotekarki oraz dzieci
czytały najbardziej znane utwory takie jak : „Paweł
i Gaweł”, „Cygan i baba”, „”O czterech podróżnych”
i inne, które z pewną dozą ironii piętnują narodowe
wady Polaków.

Laureaci konkursów:
„Lato w literaturze” –Filia Biblioteczna w Przygłowie.
I miejsce – Adrian Bujnowski
II miejsce – Michał Meresiński
III miejsce – Patrycja Szulc
wyróżnienie – Karolina Janusz
Wiktoria Sykus
Wiktoria Krawczyk
„Pocztówka z wakacji”:
- Aleksandra Kowalska – Gimnazjum w Sulejowie,
- Aleksandra Nowicz - Liceum Ogólnokształcące
w Piotrkowie Tryb.,
- Weronika Sokalska – Gimnazjum w Przygłowie,
- Justyna Fils – ZSP w Sulejowie.
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Dlaczego alkoholik
nie podejmuje leczenia

Większość społeczeństwa a na pewno osoby mające
bezpośredni kontakt z pijącymi alkoholikami nie mogą zro-
zumieć, dlaczego właściwie tak trudno nakłonić ich do pod-
jęcia leczenia. Przy próbie pomocy napotykany jest opór
i złość, alkoholik jest śmiertelnie obrażony i kłamie. Ma się
wrażenie, że to, co mówimy wpa-
da mu jednym uchem a drugim
wylatuje. Aby zrozumieć taki stan
należy poznać czynniki, które są
za to odpowiedzialne.

Czynnik pierwszy – zaprze-
czanie. Alkoholik nie dopuszcza
do siebie faktu istnienia choroby.
Tak jak kiedyś już napisałem, jest
to jedyna choroba na świecie, któ-
ra wmawia choremu, że jest zdrowy. Jeżeli uda się nakło-
nić alkoholika, aby zgłosił się w poradni, wtedy to, co usły-
szy od psychologa lub terapeuty uzna za fakty go niedoty-
czące. Osoba nieuzależniona idąc do lekarza słyszy, że
jest na coś chora, wierzy i stosuje się do zaleceń. Alkoho-
lik ze swoją chorobą tego nie zrobi. Od tej reguły istnieją
oczywiście wyjątki, ale są to osoby zgłaszające się z tzw.
własnej woli. Chociaż i tym trudno jest się od razu przy-
znać i zaakceptować istnienie choroby.

Czynnik drugi – lęk. Alkoholik boi się, że nie będzie
umiał żyć bez picia. Co wtedy będzie robił w wolnym

DYŻURY - punkt konsultacyjny
w Sulejowie

 wtorek o godz. 18.00 –  miting AA
psycholog środa w godz. 14.45 – 18.45

piątek godz. 12.00 - 14.00 Przygłów
terapeuta piątek 17.30 – 20.30
prawnik: 8 października, 12 listopa-
da, 10 grudnia,w godzinach 14 - 18

SP nr 2      w   Sulejowie

Nasi uczniowie NAJLEPSI!
W dniach 20-22
września 2013
u c z n i o w i e

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królo-
wej Jadwigi w Sulejowie reprezento-
wali gminę Sulejów na XX Ogólno-
polskim Zlocie Turystyczno - Eko-
logicznym „Bory Tucholskie 2013”.

Celem zlotu było poznanie
walorów turystyczno-krajoznaw-
czych tego regionu, edukacja eko-
logiczna, popularyzacja pieszej tu-
rystyki kwalifikowanej wśród mło-
dzieży szkolnej i uczczenie Świato-
wego Dnia Turystyki.

Na zlot przyjechali uczestnicy
z 4 województw: kujawsko-pomor-
skiego, świętokrzyskiego, mazowiec-
kiego i łódzkiego. W klasyfikacji dru-
żynowej szkół podstawowych i gim-
nazjalnych Podklasztorze w składzie
Patrycja Krasoń, Bartłomiej Pa-

czasie, jak będzie rozmawiał z rodziną i z ludźmi.  Czuje
lęk przed zmianami. Uznaje, że lepiej prowadzić nisz-
czący tryb życia, ale mu znany.

Czynnik trzeci – wstyd. Osoba uzależniona uważa,
że podejmując leczenie będzie musiała ujawnić swoją cho-
robę. Tym samym przerwie milczenie, co może pogor-
szyć stosunki w pracy lub zrujnować kontakty ze znajo-

mymi. Przecież jego picie nie rzu-
ca się tak w oczy. Myśl o wstydzie,
który może go spotkać jest dla nie-
go nie do przyjęcia. Świadomie
wyznaje zasadę – nie wstydem jest
pić, ale wstydem jest się leczyć.

Czynnik czwarty – wątpli-
wość. Alkoholik nie wierzy w moż-
liwość sukcesu. Przecież wielu
jego kolegów próbowało i nic. Na-

wet on sam podejmował próby przerwania picia bez więk-
szych zresztą sukcesów. Tyle przecież się nasłuchał o te-
rapii od innych i siebie tam nie widzi. Osoba uzależniona
odrzuca myśl o sukcesie i woli nie marnować swojego
„cennego czasu”.

Są to tylko ważniejsze czynniki, które nie pozwalają
osobie uzależnionej podjąć leczenia. Jej sprzeciw wynika
z istoty choroby a nie ze złej woli. Niewielki tylko odse-
tek decyduje się na leczenie. Na pewno nie jest pociesza-
jące to, że wszyscy alkoholicy przestaną kiedyś pić, ale
tylko niektórym uda się to za życia.

Marcin AA

stuszka i Adrian Pawlikowski zajęła I miejsce.
W naszej kategorii startowało 12 drużyn z całej Pol-

ski. Indywidualnie w konkursie
wiedzy na temat obrazu krajo-
znawczo – turystycznego Borów
Tucholskich I miejsce zajął Ad-
rian Pawlikowski. Ponieważ
przygotowywałam uczniów do
zlotu i wiem jak wiele wysiłku
włożyli w to, aby osiągnąć w peł-
ni zasłużony sukces.

Drugiego dnia zlotu uczest-
nicy zwiedzili elektrownię
wodną w Gródku, poznali jej hi-
storię i system pracy.

Turyści z powiatu piotrkow-
skiego wykazali się wielką cie-
kawością świata i w drodze po-
wrotnej odwiedziliśmy Toruń-
miasto Kopernika.

Marta Piasta
więcej na www.sppodklaszto-

rze.superszkolna.pl

foto Marta Piasta
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Wielkim sporto-
wym i życiowym
sukcesem należy
uznać wyczyn Pani
Krystyny Rudz-
kiej. Reprezentują-
ca  Gminę Sulejów
i Zrzeszenie  LZS
Sulejów, Pani Kry-
styna zajęła I miej-
sce na XXVII Mi-
strzostwach Polski
Weteranów w Mara-
tonie pamięci Toma-
sza Hopfera. Bieg
na dystansie 42 195
m. odbył się w Lę-
borku 23 czerwca
br. Ponadto na XVII Mistrzostwach
Polski Weteranów w półmaratonie
w Murowanej Goslinie.

Pani Krystyna zdobyła brązo-
wy medal. Mistrzyni Polski w ma-
ratonie mieszka na Osiedlu Pod-
klasztorze w Sulejowie i codzien-
nie biega w okolicznych lasach.
Duże słowa uznania składamy
Pani Krystynie i życzymy dal-
szych sukcesów.

Letnie Igrzyska LZS Województwa £ódzkiego od-
były się 9 czerwca 2013r. w Ręcznie.  Reprezentacja
Gminy Sulejów zajęła 5 miejsce na 23 reprezentacje.
Najlepiej spisały się siatkarki, które zdobyły Mistrzo-
stwo Województwa Łódzkiego.

Opiekunami zespołów byli: Małgorzata Antosik,
Joanna Łągiewska, Bartosz Borkowski, Jacek Cia-
pała, Marek Kołaczkiewicz, Jacek Wach.

Srebro na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS
Po raz kolejny siatkarki z Sulejowa udowodniły, że
należą do czołówki polskich siatkarek LZS. Na Ogól-
nopolskich Mistrzostwach Ludowych Zespołów
Sportowych w Ełku w dniach 29-31 sierpnia 2013r.
wywalczyły wicemistrzostwo Polski. Zawodniczki
z Sulejowa są  mistrzyniami naszego województwa.

Skład drużyny: Izabela Stobiecka, Martyna Sa-
wicka,  Maja Daleszczyk i Patrycja Palus.

Bardzo miłym akcentem rozpoczęła się XXXI Se-
sja Rady Miejskiej w Sulejowie. Przewodniczący RM
Przemysław Majchrowski wraz z Burmistrzem Stani-
sławem Baryłą wręczyli listy gratulacyjne zawodnicz-
kom z Sulejowa za zdobycie wicemistrzostwa Polski
i godne reprezentowanie naszej gminy na arenie spor-
towej. Zawodniczki otrzymały również nagrody ufun-
dowane przez Burmistrza Sulejowa. Listy uznania za
wkład pracy z siatkarkami otrzymali również trenerzy:
Wiesław Wieczorkowski, Bartosz Borkowski, Sła-
womir Laszczyk, Grzegorz Ruciński.

Turniej Siatkówki Pla¿owej Barkowice CUP
W dniu 3 lipca 2013 roku odbył się turniej siatkówki pla-
żowej o Puchar Burmistrza Sulejowa - BARKOWICE

CUP. Gościem specjal-
nym na turnieju był re-
prezentant polskiej ka-
dry siatkarzy Michał Bą-
kiewicz. W turnieju
wzięło udział 17 par
z Barkowic, Sulejowa,
Piotrkowa Trybunal-
skiego, Drużbic, Beł-

chatowa i Łodzi.
KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
I - Marta Znyk – Kła-
czek/Piotr Kłaczek
II – Katarzyna Par-
tyka / Kamil Kubiś
III – Maja Daleszczyk / Łukasz Jakubowski
IV – Katarzyna Staśkowska / Bartosz Borkowski
Najlepsi zawodnicy: Maja Daleszczyk, Piotr Kłaczek.

Sławomir Rybak

Bryd¿
Zapraszamy chętnych do udziału w rozgrywkach
w brydża sportowego. Zajęcia odbywać się będą
w MOK-u co tydzień  w niedzielę. Pierwsze spotka-
nie 20 października o godz. 15.              Zbigniew Sarlej

Sulejowianka
Mistrzyni¹
Polski
w Maratonie




