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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Grudzień to radosne święta Bożego Narodzenia, a zaraz potem początek Nowego Roku. Czas

nadziei na lepszą (albo chociaż taką samą przyszłość) ale i refleksji nad rokiem, który minął.
Na świąteczny czas niech „miłość zagości w naszych domach”, jak pisze młodziutka sulejowska

poetka w wierszu na stronie 16. Wspomnijmy też wybitnego sulejowianina prof. Konrada Rudnickiego,
który odszedł od nas w listopadzie.

Równie ważne są problemy codzienne związane ze stanem naszej Gminy - z drogami i kanali-
zacją - o czym piszemy na stronach Urzędu Miejskiego. Życzmy sobie realizacji wszystkich planów.

 Teresa Sarlej
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Ks. prof. dr hab.
Konrad Maria Paweł Rudnicki

12 listopada 2013 roku zmarł w Krakowie

Prof. dr hab.
Konrad Rudnicki

 (1926-2013)

Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i innych wyższych uczelni, wybitny astronom
kosmolog, pierwszy powojenny odkrywca polskiej
komety (C/1966 T1 Rudnicki),
duchowny Starokatolickiego Kościoła Mariawi-
tów oraz profesor teologii,
honorowy Obywatel Państwa Israel, odznaczo-
nym medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świa-
ta - Jad

,
Waszem,

 syn lewicowego pisarza Lucjana Rudnickiego,
sulejowianina, autora powieści „Stare i nowe”.

Prof. K. Rudnicki tak pisał o sobie:
„Dla mnie Sulejów jest stale miejscem wspo-

mnień z moich najlepszych lat. Moje główne zaję-
cie - astronomia - też jest ściśle związane z Sulejo-
wem. W latach okupacji współtworzyłem Obserwa-
torium Astronomiczne na Dobrej Wodzie, wydawa-
liśmy w 20 egzemplarzach biuletyn zamieszczający
wyniki naszych badań, a za to hitlerowcy mogli
wysłać do obozu.”

W czasie wojny był partyzantem, aresztowanym
przez Gestapo i skazanym na śmierć.

„- Był to mroźny styczniowy dzień 1945 roku.”
– wspomina K. Rudnicki – „Trzy dni wcześniej zako-
munikowano mi w jędrzejowskim Gestapo wyrok

śmierci, a egzekucje wykonywano po trzech dniach.
Zatem był to dzień mojej egzekucji. Do tego od rana
wciskał się do Jędrzejowa front. Gestapo przed swo-
im wycofaniem, wszystkich zatrzymanych uśmierca-
ło. Słowem były aż dwa powody mojej śmierci tego
dnia. Komendant jędrzejowskiego Gestapo kazał nas
wyprowadzić na dziedziniec, ustawić w dwuszeregu,
patrzyć przed siebie w ścianę - za rozglądanie się na-
tychmiastowa kula! Trzeba tylko było postawić czło-
wieka z automatem i dać komendę. Ale myśmy stali
i stali jak głupi patrząc w ścianę. Serii nie było. Hi-
tlerowcy wyszli z miasta.”

30 listopada 2012 wciąż aktywny zawodowo
profesor Rudnicki napisał: „skusiłem się na popro-
wadzenie programu naukowego związanego z hipo-
tezą Narlikara (dotyczącą Wielkiego Wybuchu). Jest
spore prawdopodobieństwo, że program zostanie za-
kończony dopiero po mojej śmierci. Ja wtedy będę

przechodził pierwsze lata czyśćca, moja świa-
domość będzie zajęta innymi sprawami i pew-
nie nie będzie mnie zupełnie obchodziło, co
oni ustalili w sprawie prawybuchu…”

„Dobre życie zasadza się z jednej stro-
ny na wysiłku dla pogłębienia wiedzy o ota-
czającym świecie, z drugiej na pracy dla wzro-
stu w sferze etycznej. Ks. prof. dr hab. Kon-
rad Rudnicki jest wspaniałym przykładem
człowieka pięknie urzeczywistniającego
zrównoważony rozwój w obu tych istotnych
obszarach” - napisał Bogdan Wszołek  z oka-
zji osiemdziesiątych piątych urodzin tego
astronoma i duchownego.

Dumni jesteśmy w Sulejowie, że tak
wszechstronny człowiek i światowy uczony pa-
miętał o naszym miasteczku i podzielił się swo-
imi wspomnieniami z czytelnikami SULEJA.

Prof. Konrad Rudnicki podarował nam artykuły zamiesz-
czone w Sulejach nr: 49 - List „O Sulejowie…”, nr 51 –
„Przepaść”, nr 52 – „Pociosek”.

Bibliografia: Cytaty pochodzą z listów, które prof.
Konrad Rudnicki przesyłał swoim „prenumeratorom”,
do których grona mam zaszczyt należeć. Były to wspo-
mnienia w odcinkach zatytułowane: „Listy do Miry”,
oraz z książki „Człowiek i wszech-
świat” – wyd. Kraków, 15 październi-
ka 2011. Publikacja na stronie:
http://www.astronomianova.org

opracowała Teresa Sarlej
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1.
W dniu 16.10.2013 r. w świetlicy środowiskowej Miej-
skiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie od-
były się warsztaty z garncarstwa prowadzone przez
pana Ryszarda Arkuszyńskiego. Uczestniczyły w nich
32 osoby. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie
Dolina Pilicy oraz Urząd Miejski w Sulejowie.

Żywe Muzeum Garncarstwa Tradycyjnego Rodzi-
ny Arkuszyńskich jest jedną z ostatnich pracowni garn-
carskich w Polsce, gdzie proces tworzenia naczyń gli-
nianych odbywa się, jak przed wiekami, na kołach,
a proces ich wypalania w tradycyjnym piecu garncar-
skim. Rzemiosło garncarskie to rodzinna tradycja kon-
tynuowana już od XIV w., bowiem wiedza na temat
produkcji wyrobów ceramicznych i umiejętność two-
rzenia naczyń na kole garncarskim przekazywana była
w rodzinie Państwa Arkuszyńskich z pokolenia na po-
kolenie. Uczestnicy mogli zobaczyć i samodzielnie
tworzyć naczynia gliniane: dzbanki, miski, skarbonki.
2.
Priorytet: drogi i kanalizacja - Rozmowa: Artura
Wolskiego  z burmistrzem Sulejowa Stanisławem
Baryłą
Panie burmistrzu jakie ważne inwestycje zreali-
zowane zostały w 2013 roku w gminie Sulejów?
Na ten rok zaplanowaliśmy wiele inwestycji, ale prio-
rytetem Rady Miasta, a także moim jest w dalszym
ciągu budowa dróg, ulic, chodników oraz dokończe-
nie kanalizowania miasta i rozpoczęcie budowy ka-
nalizacji w miejscowościach wiejskich. Na ten rok
w budżecie zaplanowane były środki przede wszyst-
kim na inwestycje drogowe. Zakończyliśmy już bu-
dowę ulic Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie,
drogi między Witowem a Kłudzicami, z Zalesic do
ul. Moryca w Piotrkowie, ulicy Orzechowej w Po-
niatowie. W trakcie budowy jest obecnie ulica Leśna
w Łęcznie, ulica kardynała Wyszyńskiego we Wło-
dzimierzowie oraz ulica Rolnicza w Przygłowie.
Czy w tym roku będę realizowane jeszcze jakieś
inwestycje drogowe?
W listopadzie chcemy jeszcze ogłosić przetargi na
budowę czterech ulic, które będziemy budować w cy-
klu dwuletnim. Chcielibyśmy zacząć jeszcze w tym
roku, a zakończyć w przyszłym. Będą to ulice w Su-
lejowie: Przydziałki, Leśna, Zamkowa i Romańska.
Ponadto zostanie przebudowana niewielka uliczka,
która uzyska nową jakość w związku z modernizacją
naszego targowiska. Wydzieliliśmy już teren pod bu-
dowę drogi dojazdowej dla mieszkańców okolic tar-

gowiska, którzy nie mają wyjazdu na ulicę Opoczyńską.
Planujemy tę inwestycję rozpocząć jeszcze w tym roku.
To inwestycje drogowe. Co jeszcze gmina zrealizo-
wała w tym roku?
Drugim priorytetem poza drogami było i jest kanali-
zowanie miasta i gminy. Przypomnijmy, że w 2012
roku dzięki środkom unijnym zakończyliśmy przebu-
dowę oczyszczalni ścieków w Sulejowie, wybudowa-
liśmy kanalizację w mieście, przede wszystkim na osie-
dlu Podklasztorze. W tym roku chcielibyśmy zakoń-
czyć budowę przyłączy do poszczególnych posesji. Do
tej pory przyłączyliśmy do kanalizacji już 170 gospo-
darstw domowych.
Drogi i kanalizacja to priorytet, ale nie oznacza to,
że gmina nie realizowała innych inwestycji?
Oczywiście, było wiele drobnych inwestycji, ale zna-
czących dla mieszkańców poszczególnych miejscowo-
ści. Udało nam się np. wybudować m.in. plac zabaw
dla dzieci z przedszkola w Sulejowie.

Dużą wagę przywiązujemy również do bezpieczeń-
stwa. Dlatego dofinansowaliśmy zakup dla OSP w Bia-
łej samochodu bojowego. Po tej inwestycji wszystkie
ochotnicze straże pożarne, a jest ich 17, są już wypo-
sażone w auta. Wsparliśmy ponadto Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie, która dzięki
także naszym środkom zakupiła specjalistyczny samo-
chód. Dofinansowujemy również naszą policję poprzez
przekazywanie środków na zakup sprzętu, ale również
na godziny ponadnormatywne.

Choć gmina jest prawie w całości zwodociągowa-
na, to jednak zdarzają się jeszcze miejsca, gdzie miesz-
kańcy korzystają ze studni. Udało nam się doprowa-
dzić wodociąg do miejscowości Mikołajów, pozosta-
ła nam jeszcze tylko Salkowszczyzna, gdzie inwesty-
cję wykonamy w 2014 roku.

Chciałbym przy tej okazji pochwalić mieszkańców
ulicy Brackiej w Uszczynie, którzy zaproponowali bu-
dowę nowej ulicy. Była to droga prywatna, którą kupili-
śmy za symboliczną złotówkę. Mieszkańcy sfinanso-
wali również część budowy, którą rozpoczęliśmy w tym
roku. Myślę, że w przyszłym roku uda się tę inwestycję
zakończyć. Jestem zbudowany postawą mieszkańców,
którzy nie tylko oczekują na realizację zadań, ale biorą
w tym również czynny, finansowy udział.
W wielu miejscowościach nie ma ulicznego oświe-
tlenia, dlatego staramy się również realizować za-
dania związane z tym zagadnieniem. Zainwestowa-
liśmy również w zieleń. Z roku na rok coraz więcej
terenów obejmujemy nasadzeniami po to, aby na-
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szym mieszkańcom żyło się tu przyjemniej.
Zaczęliśmy od dróg i na zakończenie chciałbym też
wrócić do tego tematu. Bowiem w związku z ciężką
zimą musieliśmy, po jej zakończeniu, wykonać sporo
nowych nakładek bitumicznych. Remontowaliśmy
drogi w Zalesicach, Witowie, Poniatowie (ulica Przed-
szkolna), Włodzimierzowie (ulica Energetyczna)
i Barkowicach.
Inwestycji sporo, więc zapewne na ten cel w bu-
dżecie zaplanowaliście spore środki?
W 2013 roku na inwestycje przeznaczyliśmy 5 mln
złotych.

3.
UROCZYSTOŒCI UPAMIÊTNIAJ¥CE ODZYSKANIE NIE-
PODLEG£OŒCI
W dniu 11 listopada 2013 r. w Kościele pw. św. Flo-
riana w Sulejowie została odprawiona Msza Święta
w intencji Ojczyzny upamiętniająca 95. rocznicę Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Mszę odpra-
wił ksiądz proboszcz Karol Olczyk. W kazaniu pod-
kreślił On szczególne znaczenie słów „Bóg, Honor,
Ojczyzna”, konieczność oddania hołdu wszystkim,
którzy służbę dla niepodległego Państwa Polskiego
uczynili najwyższym nakazem swego życia, za nią
cierpieli, ginęli w wojnach i w powstaniach.

Po mszy św. odbył się koncert słowno-muzyczny
„Marsz Marsz Polonia” w wykonaniu artystów
z Kielc. Prowadzący koncert Pan Antoni Wit Chame-
ra powitał przybyłych i przedstawił krótki rys histo-
ryczny. Artyści wykonali osiem utworów tematycz-
nie nawiązujących do charakteru uroczystości: „Przy-
byli ułani pod okienko”, „Marsz, marsz Polonia”,
„Marsz Pierwszej Brygady”, „O, mój rozmarynie”,
„Szara Piechota”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Jak to
na wojence ładnie”, „Rozkwitały pąki białych róż”.
Na zakończenie programu artyści złożyli okoliczno-
ściowe życzenia publiczności, dziękując jednocześnie
za aktywny udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Po mszy korowód prowadzony przez połączone Or-
kiestry Dęte z Sulejowa i Witowa przeszedł pod pomnik
na Plac Straży, gdzie delegacje złożyły kwiaty oraz za-
paliły znicze. Burmistrz Sulejowa podkreślił, jak waż-
nym dniem jest 11 listopada, dzień który przypomina,
że własne państwo trzeba rozwijać, zapewnić mu god-
ne i trwałe miejsce wśród innych wolnych państw.

Wśród zgromadzonych osób byli przedstawiciele
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych, Polski Związek Emerytów,

Rencistów, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej
z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele zarządu po-
wiatu piotrkowskiego w osobach Ireneusz Czerwiński
i Zbigniew Sarlej, instytucje oświaty, mieszkańcy miasta
i gminy Sulejów. Samorząd reprezentowali: Stanisław Ba-
ryła - burmistrz Sulejowa, Jan Andrzejczyk - zastępca bur-
mistrza, Jerzy Balcerzyk oraz Jacek Ciapała - wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie, Teresa Sarlej–
radna Rady Miejskiej w Sulejowie.

Burmistrz w imieniu organizatorów zaprosił
wszystkich przybyłych do udziału 12 listopada 2013
r. w uroczystej akademii „Drogi Polaków do wolno-
ści” przygotowanej przez uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. (zdj. kon-
cert 11.11; uroczystość 11.11)

4.
Moje miejsce na ziemi - konkurs pod patronatem
Burmistrza Sulejowa
19 listopada 2013 r. w Gimnazjum w Sulejowie, z ini-
cjatywy Samorządu Szkolnego, pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Sulejowa Stanisława Baryły,
odbył się konkurs wiedzy o gminie Sulejów i tutej-
szym gimnazjum pod hasłem: „Sulejów – moje miej-
sce na ziemi”.
Reprezentanci dziewięciu klas – po 2 uczniów – od-
powiadali na pytania z zestawów wskazanych przez
publiczność zgromadzoną w sali gimnastycznej. Od-
powiedź na jedno z pytań polegała na przedstawieniu
w ciekawy sposób walorów sulejowskiego regionu.
Konkurs ubogacił śpiew: Patrycji Ciupińskiej z kl.IIIb
i Jakuba Cierlika z kl.IIIc, gra na instrumentach ro-
dzeństwa Patrycji i Piotra Gibałów oraz recytacja wier-
sza o Sulejowie Kingi Kołek z kl.IIb.
Uczniowie gimnazjum wykazali się nie tylko wiedzą,
ale i zdolnościami artystycznymi. W organizację kon-
kursu zaangażował się w szczególny sposób przewod-
niczący Samorządu Szkolnego Piotr Stobiecki, uczeń
kl. IIa. Pozostali uczniowie samorządu, przy wsparciu
opiekunów p.Iwony Pietrasiak, p.Bożeny Zawiszy
i p.Marcina Gliścińskiego, włączyli się w przygoto-
wanie konkursu.
Jury pod przewodnictwem p.Anny Bełdowskiej,
z udziałem przedstawicielki uczniów – Doroty Nowicz
z kl.IIIb, bacznie śledziło odpowiedzi uczniów.
Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Bur-
mistrza Sulejowa. Nagrodzono za zajęcie:
I miejsca uczniów kl.IIc – Aleksandrę Reszkę i Piotra
Skowronka
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II miejsca uczennice
kl.IIa – Adriannę
Myszkowską i Patry-
cję Balasińską
III miejsca uczniów kl.Ib – Szymona Rucińskiego
i Krzysztofa Rozwadowskiego

Konkurs należy zaliczyć do udanych przedsię-
wzięć uczniowskich. Był okazją do podkreślenia
znaczenia „małej ojczyzny” w naszym życiu, współ-
pracy między uczniami, wyzwolił w nich twórczość
i kreatywność.

5.
Konkurs pod patronatem Burmistrza Sulejowa
21 listopada 2013r w Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sulejowie odbył się Gminny Kon-
kurs Piosenki Angielskiej „Little Stars” pod patrona-
tem Burmistrza Sulejowa Stanisława Baryły. Głów-
nymi organizatorkami konkursu były: Pani Izabela An-
drzejczyk – Wąsik, oraz Pani Monika Merk, nauczy-
cielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie. Spon-
sorem nagród w konkursie był Burmistrz Sulejowa.
Do konkursu przystąpili uczniowie klas I-VI ze szkół
podstawowych mieszczących się w gminie Sulejów:

5. Konkurs piosenki angielskiej

3. Święto Niepodległości 11 listopada

3. Koncert 11 listopada

1.
G
a
r
n
c
a
r
s
t
w
o 4. Gimnazjum w Sulejowie- Moje

miejsce na ziemi

2.  róg Żwirowa-
Studziennicka,
 i ulica  Wyszyń-
skiego
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- Szkoła Podst. Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie
- Szkoła Podst. Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich –Szko-
ła Podstawowa w Klementynowie
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie.

Uczniowie przygotowywali na występ dowolny wy-
brany przez siebie utwór z repertuaru piosenki angiel-
skiej. Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokal-
ne i sceniczne w świetle reflektorów, aby choć przez
chwilę mogły poczuć się jak prawdziwe gwiazdy.
Ich sceniczne wzmagania oceniało jury w składzie:
- Dyrektor SP nr 1 w Sulejowie – Pani Danuta Gielec
- z-ca burmistrza Pan Jan Andrzejczyk, - przewodni-
czący Rady Miejskiej w Sulejowie Pan Przemysław
Majchrowski, - przedstawiciel referatu promocji Gmi-
ny Sulejów – Pan Sławomir Rybak, - dyrektor Biblio-
teki Miejskiej w Sulejowie – Pani Joanna Albin

- nauczycielka jęz. angielskiego ze SP nr 1 w Sulejo-
wie - Pani Agnieszka Marzec
Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwóch kategoriach:
Klasy I-III
I miejsce - Natalia Pieczyńska SP nr 1 Sulejów oraz
Amelia Nowak SP nr 1 Sulejów
Klasy IV-VI
I miejsce – Julia Rudzka SP Przygłów oraz Mikołaj
Nowak SP nr 1 Sulejów
Poza trzema miejscami na podium w obu kategoriach
uczestnikom wręczono także kilka wyróżnień. Pani
Dyrektor Danuta Gielec oraz przedstawiciele Gminy
Sulejów podziękowali serdecznie wszystkim uczest-
nikom konkursu oraz wyrazili chęć organizacji kolej-
nych edycji konkursu w przyszłości. (zdj. ang)

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

W poprzedniej części opisałem okoliczności, któ-
re doprowadziły do tego, że Jan Pański zaczął
ukrywać się u mojego pra-
dziadka Sylwestra Balińskie-
go i jak to ukrywanie wyglą-
dało. Historia urwała się oko-
ło roku 1941.

Jan Pański - ocalenie
cz. 2

Głupi żart
O tym, że nie tylko Jan Pański
mógł nie do końca zdawać sobie
sprawę z powagi sytuacji, może
świadczyć incydent, który wyda-
rzył się pewnego razu w lesie.
Było ciepłe, letnie popołudnie.
Pański siedział przed ziemianką
i cerował skarpetki. Jeden z jego
znajomych, widząc jak jest sku-
piony na tym zajęciu, podszedł po
cichu i za jego plecami krzyknął:
- Hande hoch!

Jaki był tego skutek? Pański
spadł ze stołka, a gdy się pod-
niósł, stwierdził, że teraz ma nie
tylko skarpetki do cerowania, ale
także spodnie do prania.
Gdy emocje już trochę opadły,

obaj mężczyźni śmiali się z żartu, a gdy wieść o nim
się rozeszła, śmiali się również okoliczni mieszkańcy.

Zdrada
Zdarzenie, które w najbardziej
dramatyczny sposób opisywała
moja babcia, Eleonora Balińska
(wspominała o „brauningu” przy-
łożonym do głowy i „leżeniu śle-
dziem pod płotem”), miało miej-
sce latem lub jesienią 1943 roku.
W tym czasie, będący już w po-
deszłym wieku Sylwester, pod-
upadł znacznie na zdrowiu
i przestał radzić sobie z dość
znacznych rozmiarów gospo-
darstwem. Ponieważ nie wywią-
zywał się wobec Niemców, tzn.
nie odstawiał kontyngentu, gro-
ziło mu aresztowanie, a na go-
spodarstwie miał zostać osadzo-
ny jakiś Sokołowski. Poprosił
więc o pomoc syna, Józefa Ba-
lińskiego, który mieszkał z ro-
dziną na skraju Piasków. Po-
czątkowo była to pomoc doraź-
na. Jednak latem czterdziestego
trzeciego roku prawie cała jego
rodzina przeprowadziła się do
domu Sylwestra i zajęła jego po-
łudniową połowę. Byli to, wspo-

Wspomnienia sulejowskie
Eleonora Balińska (wyższa), jej siostra Tekla

i dzieci od lewej: Michał, Stanisław, Zofia, Miro-
sław (z prawej) i ich kuzynka Stefcia Sadowska.
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mniany wcześniej, Józef, jego żona Eleonora i dzieci:
Zofia, Michał i Mirosław (najstarszy syn Stanisław
został wywieziony do Niemiec, a jego młodszy o dwa
lata brat Zdzisław, został w domu na Piaskach gdzie
miał warsztat, w którym naprawiał naczynia i wytwa-
rzał lampki karbidówki). Północną część domu zajmo-
wał Sylwester z jego drugą żoną Agnieszką i ukrywa-
jący się u nich Jan Pański.

Krytycznego dnia zadyszana Zosia wbiegła do domu
z informacją, że na Piaskach u Wiączków są Niemcy,
biją ich i pytają o Pańskiego. Józef kazał jej iść do dziad-
ków i powiedzieć, że jeśli jest u nich Pański, to ma szyb-
ko uciekać. Zosia pobiegła do drugiej części domu i prze-
kazała informację. W odpowiedzi usłyszała:

- Pańskiego tutaj nie ma. - Zauważyła jednak, że
poruszyły się drzwi szafy, w której Pański miał zwy-
czaj ukrywać się, gdy ktoś obcy wchodził do domu.
Wróciła do swoich i powiedziała o tym ojcu. Ele-
onora złapała się za głowę i lamentowała odchodząc
od zmysłów. Jej mąż przeżył okupację bez wyro-
bionej kenkarty (odpowiednika dowodu osobistego)
i sam ten fakt był wystarczający do aresztowania go,
a odkrycie Żyda mogło być równoznaczne z pusz-
czeniem domu z dymem, z jego mieszkańcami
w środku. Józef, też już mocno zdenerwowany, po-
szedł tym razem osobiście i powiedział, że jeśli
Niemcy znajdą Pańskiego, to ich wszystkich zabiją,
więc, jeśli jest, to niech szybko ucieka do lasu. Pań-
ski tym razem wyszedł i chciał przejść przez po-
dwórko, jednak Józef go zatrzymał (podwórko mo-
gło być i było, jak się później okazało, obserwowa-
ne), przeprowadził go w cieniu północnego szczytu
domu do płotu i, ponieważ płot był wysoki, pomógł
mu przez niego przejść.

Niemcy przyjechali po kilkunastu minutach. Był z ni-
mi wójt gminy Owczary (jej urząd znajdował się na Pod-
klasztorzu), Rync, volksdeutsch z Łęczna, który służył
gestapowcom za tłumacza. W samochodzie siedziało
dwóch skrępowanych Wiączków, ojciec i syn (drugie-
mu synowi udało się uciec). Obaj byli pobici. Stary Wią-
czek miał zmaltretowaną twarz i wybity ząb, a jego syn
wyglądał niewiele lepiej.

Domownicy zostali
wyprowadzeni na po-
dwórko i ustawieni w rzę-
dzie w pobliżu studni.

Niemcy zaczęli wypy-
tywać o Pańskiego. Prze-
straszona Agnieszka, na
pytanie:

- Był tu Pański?
Odpowiedziała:
- Ano, był.
- Kiedy był?

- Dawno, nie pamintam.
- Co chciał?
- Ano... napić się wody.
- No i co?
- Napił się i poszed.
- Gdzie poszedł?
- Nie wim.
I więcej nic nie powiedziała.
O tym w jak wielkim była stresie może świadczyć

fakt, że zareagowała podobnie jak Pański na głupi żart
przed ziemianką. Niemiec, widząc, że nic z niej więcej
nie wydusi i prawdopodobnie czując bijący od niej nie-
przyjemny zapach, zostawił ją w spokoju i podszedł do
Eleonory. Wyjął z kabury pistolet i przystawił jej do gło-
wy (w tym momencie mogło również dojść do odpro-
wadzenia jej na bok i polecenia położenia się na ziemi,
ale tego nie pamięta Michał Baliński)

- Gdzie jest Pański? - zapytał - Mów!
- Ja nic nie wim - odpowiedziała przerażona kobieta.

Gestapowiec szturchnął ja lufą w skroń.
- Mów!
- Ja nic nie wim. Myśmy tu przyśli trzy tygodnie temu

i żadnego Pańskiego nie znamy - skłamała, ponieważ
Pański przychodził do niej na Piaski po mleko.

W tym momencie z niespodziewaną pomocą przy-
szedł jej wójt Rync, który znał tę sprawę, ponieważ
wszystkie formalności związane z osadzeniem Józefa
na gospodarstwie ojca były przeprowadzone za jego po-
średnictwem. Potwierdził zeznania Eleonory i wstawił
się za jej rodziną. Niemcy zapytali, kto wchodził przed
chwilą na podwórko i kto chodził koło domu. Wzięła to
na siebie nastoletnia Zosia, twierdząc, częściowo zgod-
nie z prawdą, że właśnie wróciła z pola i wychodziła
z ojcem do stodoły.

Niemcy nie znaleźli żadnych śladów bytności Pań-
skiego i chyba uwierzyli w zeznania, bo odjechali zo-
stawiając wszystkich przy życiu.

W tym czasie, co wszyscy opowiadający zawsze
zgodnie podkreślali, Pański wykazał się, w ich odczu-
ciu, pewną niefrasobliwością. Gdy dobiegł do skraju lasu,
stanął za drzewem i obserwował całe zajście przez lor-
netkę (co widzieli przesłuchiwani na podwórku) wysta-
wiając się na możliwość wykrycia i narażając chronią-
cych go ludzi. Tego, czy kierowała nim ciekawość, czy
może chęć ujawnienia się w celu ratowania ukrywają-
cej go rodziny, nigdy się już, niestety, nie dowiemy. Jed-
nak możemy założyć, że to drugie i tak nie miało szans
powodzenia.

Co ciekawe, Niemcy mieli sporządzoną listę na któ-
rej był m.in. Pański i dwóch młodych Wiączków, któ-
rych jedni uważali za partyzantów inni zaś za pospoli-
tych złodziejaszków. Lista została prawdopodobnie spo-
rządzona przez mieszkańca Podklasztorza, któremu ci
ostatni wcześniej ukradli świnię.
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U CYSTERSÓW

Cudownie ocalony
Sylwester Baliński zmarł następnego roku, a Jan Pań-
ski doczekał w ukryciu wyzwolenia.

Mój ojciec, Zdzisław Baliński, który w czasie oku-
pacji strzygł ukrywającego się Żyda, opowiadał, że Pań-
ski zawierzył swoje ocalenie Matce Boskiej i przysiągł,
że jeśli przeżyje, to postawi tutaj poświęconą jej ka-
pliczkę. Słowa dotrzymał. Ufundowana przez niego ka-
mienna Matka Boska już prawie siedemdziesiąt lat spo-
gląda w kierunku lasu, w którym miał wykopaną zie-
miankę. Jako ciekawostkę dodam, że w tym miejscu
wcześniej stała niewielka, drewniana kapliczka. Zosta-
ła ona przestawiona o kilkadziesiąt metrów w kierunku
Piasków i stoi w tym miejscu do dziś.
Napis na kapliczce Pańskiego głosi:

KU CHWALE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ

STAWIA TĘ PAMIĄTKĘ
WDZIĘCZNY ZA CUDOWNE

OCALENIE W CZASIE
ZAWIERUCHY WOJENNEJ

1939- 1945
JAN PAŃSKI Z PIOTRKOWA

Zawsze intrygowało mnie, że na podstawie kapliczki są
trzy tablice. Na pierwszej, z przodu, wyryta jest modli-
twa, na drugiej, z lewej strony, znajduje się powyższy
napis, a trzecia, z tyłu, jest zupełnie pusta. Ostatnio, gdy
rozmawiałem ze stryjem Michałem Balińskim, powie-
dział, że kiedyś były na niej nazwiska osób, które po-
magały Pańskiemu i podziękowania dla nich. Po jakimś
czasie napis został usunięty, starty lub zamalowany. Nie-
stety, nie mogę potwierdzić tej informacji, ponieważ, jak
wspomniałem, dla mnie to miejsce było zawsze puste
i ... intrygujące, ale moja pamięć sięga zaledwie do po-
czątków lat siedemdziesiątych ub.w.

Zakończenie
Trudno powiedzieć czy któraś z wymienionych osób
w szczególny sposób przyczyniła się do ocalenia Jana
Pańskiego. Myślę, że mieli w tym jakiś udział wszyscy
mieszkańcy Piasków i Obdzierza, chociaż pomagając
Pańskiemu, bądź też tylko zachowując milczenie o jego
obecności we wsi, czynili to często z bardzo różnych
pobudek (większość z nich, to byli prości ludzie, nie-
umiejący pisać ani czytać, mający znikomą wiedzę o ze-
wnętrznym świecie). Pamiętajmy jednak, że w tym cza-
sie jakakolwiek pomoc Żydowi groziła utratą życia.

Kluczową postacią wydaje się Sylwester Baliński, cho-
ciaż możliwe, że kierowała nim chęć zysku. Pomagała
też ukrywającemu się Żydowi, być może zupełnie bezin-
teresownie (co musiało w końcu nastąpić gdy skończyły
się szybko topniejące dolary Pańskiego), moja babcia, Ele-
onora Balińska, która została wymieniona w artykule pu-
blikowanym w Suleju, autorstwa Bogumiły Strojnej jako

pani Balińska (w każdym razie tak przypuszczam, że to
o nią chodziło), ale ona nigdy nie przypisywała sobie
w tym względzie specjalnych zasług, nigdy nie twierdzi-
ła, że ukrywała Pańskiego (zawsze opowiadała o Pań-
skim, który się tutaj urywał), a w centrum wydarzeń zna-
lazła się przez przypadek. Ze znacznym dystansem nale-
ży też traktować informacje, które obecnie można zna-
leźć w Internecie o osobach urodzonych po roku dwu-
dziestym, ponieważ w tym czasie były one bardzo mło-
dymi ludźmi lub jeszcze dziećmi. Należy jednak przy tym
pamiętać, że wszyscy mający kontakt z Pańskim ryzyko-
wali życiem.

Odchodzą już ostatni ludzie pamiętający czas wojny
i okupacji, ale ciągle można odnaleźć ślady opisywa-
nych wydarzeń. Na skraju lasu, przy końcu ulicy Rycer-
skiej stoi ufundowana przez Pańskiego kapliczka, dom
Sylwestra Balińskiego jest ciągle użytkowany, a na po-
dwórku, w jednej z szop, dogorywa szafa, w której cho-
wał się Pański (mój ojciec, po wojnie, trzymał w niej
różne rupiecie). Jednak ci niemi świadkowie nie prze-
mówią, może więc chociaż ten artykuł uchroni zaciera-
jącą się już opowieść od zapomnienia.

Leszek Baliński

Pierwszy etap prac przy o³tarzu g³ównym
Zakończył się I etap prac konserwacyjno – re-

nowacyjnych przy ołtarzu głównym w naszej świąty-
ni. Program „Dziedzictwo kulturowe” - priorytet 1.

„Ochrona zabytków”,
objął dalszą kontynuację
renowacji i konserwacji

malowideł ściennych (fresków) z 1552 r. wraz z kon-
serwacją ołtarza głównego z 1788 r. Całość prac za-
planowana na rok 2013 zamknęła się w kwocie
300.223 zł. Prace zostały odebrane przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w tym miesiącu.

W ww. kosztach partycypowali: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 200 tys. zł, Wo-
jewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi –
43.393 zł, Urząd Miejski w Sulejowie – 10 tys. zł.
Razem – 253.393 zł. Pozostałe koszty w kwocie
46.830 zł parafia sfinansowała z wkładu własnego –
kolęda, wypominki i ofiary parafian. Kwota prac za-
planowanych przy ołtarzu na rok 2014 wyniesie 240
tys. zł. Na apel naszego Proboszcza o. Augustyna
OCist. o pomoc finansową niezbędną do uzupełnienia
własnych kosztów konserwacji ołtarza odpowiedziało
101 rodzin (w tym trzy rodziny spoza parafii). Z tego
miejsca o. Augustyn składa serdeczne podziękowania
wszystkim ofiarodawcom i wszystkim zaangażowanym
w renowację ołtarza głównego. W Ich intencji w każdą
środę o godz. 16.00 odprawiana jest Msza św.            
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Matka Bo¿a Ró¿añcowa z Pompejów
W październiku tego roku rozpoczęła pere-

grynację po naszej parafii, Jej czcicielami i krzewi-
cielami modlitwy różańcowej byli Bartolo Longo i bł.
Jan Paweł II - Matka Boża Różańcowa z Pompe-
jów, bo o niej mowa, od kilku lat znalazła swoje
miejsce w Kościele cysterskim na Podklasztorzu -
w dość niezwykłych okolicznościach. Ale po kolei.
Najpierw cofnijmy się okiem wyobraźni do roku...79.

W regionie dzisiejszej Kampanii we Włoszech w
czasach cesarstwa rzymskiego u stóp wulkanu Wezu-
wiusz, leżały malowniczo położone miasteczka Pom-
peje i Herkulanum. I właśnie w sierpniu 79 r. nastąpił
ich tragiczny koniec. Przez stulecia porośnięty zielenią
i przyjazny ludziom Wezuwiusz zaczął ziać ogniem,
wyrzucać kamienie i lawę. Następowały po sobie co-
raz silniejsze trzęsienia ziemi. W w godzinach nocnych
24.08.79 r. nad Pompejami i Herkulanum zawisła prze-
rażająca ciemna chmura pyłów wulkanicznych, a na mia-
steczka spadł deszcz rozżarzonych żużli i kamieni.
Wszystko i wszystkich zasypywał mokry
i gęsty popiół, zalewała lawa, dusiły gazy
wulkaniczne. Trzy dni trwała nieprzerwa-
na erupcja w wyniku której miasta po-
kryła warstwa popiołów o grubości 5 - 6
m. Zginęło ponad 2 tys. osób, wielu zdo-
łało uciec. 1700 lat przeleżały pod za-
stygłą lawą zasypane miasteczka. Pod
koniec XVI w. podczas prac przy budo-
wie kanału, odkryto starożytne napisy.
Poszukiwania przeprowadzone w pobli-
żu potwierdziły istnienie pod ziemią ruin
miasta. Metodyczne działania w tym kie-
runku rozpoczęto w 1861 r. pod nadzorem archeologa
Giuseppe Fiorellego, a od 1909 r. pracami kierował
Vittorio Spinazzoli.

Popioły pokrywające Pompeje szybko zasty-
gały zachowując wewnątrz kształt pogrzebanych ciał.
Ww. archeolog Fiorelli zaprojektował metodę wy-
konywania ich gipsowych odlewów. Przez mały
otwór wlewał gips sztukatorski, który wypełniał całą
pustą przestrzeń. Po związaniu gipsu usuwał war-
stwę popiołu odsłaniając odlewy ciał, przedmiotów,
elementów budynków mieszkalnych, świątyń.

Prace archeologiczne i badania w Pompejach
i Herkulanum trwają do dziś. 2/3 zastygłych miast
zostało odsłonięte i udostępnione zwiedzającym.

Ocaleni mieszkańcy Pompejów zaczęli powoli
odbudowywać swoje domostwa w niedalekiej okoli-
cy od zastygłego pierwotnego miasta. I właśnie w roku
1872 do tej wyniszczonej okolicy przybył Bartolo Lon-
go. Podczas studiów prawniczych przeżywał on kry-

zys wiary i padł ofiarą satanistycznej sekty. Ujrzawszy
nędzę i rozpacz mieszkańców Pompejów, jak pisze we
wspomnieniach „sam popadł w rozpacz i był bliski sa-
mobójstwa”. Rozmyślając nad własnym położeniem do-
szedł do wniosku, że jeżeli stan kapłański jest wieczny
to kapłaństwo i wiara w szatana obowiązuje na zawsze.
Przerażony i pewny potępienia usłyszał głos „ten kto
szerzy mój różaniec, będzie ocalony”. Longo padł na
kolana i przyrzekł, że nie opuści tej dzikiej, zaniedbanej
i biednej krainy, dopóki nie spopularyzuje w niej Ró-
żańca. Wstępuje do klasztoru dominikanów i zajmuje
się działalnością charytatywną i misyjną w Pompejach.
Z początku pompejańczycy z rezerwą podchodzili do
nauk Longo. Jednak widząc jego zaangażowanie w sze-
rzenie wiary i modlitwy różańcowej, nabrali do niego
zaufania i nawet wspólnymi siłami zaczęli odbudowy-
wać miejscowy kościółek. Longo zorganizował misje
parafialne a na ich zakończenie sprowadził z Neapolu
poważnie zniszczony zębem czasu obraz Matki Bożej
Różańcowej w otoczeniu św. Dominika i św. Róży.

Obraz o małej wartości artystycznej, bez
mała ze śmietnika przywiózł do Pom-
pejów wieśniak na wozie z obornikiem.
Obraz po pewnym czasie poddano re-
nowacji – uczynił to najpierw nieudol-
nie lokalny malarz, a parę lat później zna-
ny artysta Fryderyk Maldarelli, profesor
neapolitańskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych – w trakcie której św. Róża zastą-
piona została św. Katarzyną ze Sieny…

W 1891 r., konsekrowano bazylikę
Pani Różańcowej w Pompejach. Do
łaskami słynącego obrazu Matki Bożej

z Pompejów przybywa ok. 6 milionów pielgrzymów
rocznie. Sanktuarium jest głównym obiektem poło-
żonego u stóp Wezuwiusza miasta Pompeje, które li-
czy obecnie 24 tys. mieszkańców, mniej więcej tyle
samo co przed wybuchem wulkanu.
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej odwiedził na
początku swojego pontyfikatu 21. 10.1979 r. błogo-
sławiony Jan Paweł II.

Kopia obrazu Matki Bożej Różańcowej z Pom-
pejów znajduje się również i w naszym cysterskim Ko-
ściele i również trafiła tu ...ze śmietnika.

W grudniu 2002 r. przybył na plebanię ojców cy-
stersów bardzo zmartwiony mężczyzna. Zwrócił się
z prośbą do naszego o. Proboszcza Augustyna o umoż-
liwienie zobaczenia wnętrza Kościoła. Chciał on spraw-
dzić, czy pod chórem po prawej stronie znajduje się otwór
w murze. Kiedy wszedł, zobaczył i powiedział „tak, to
ten kościół”. Faktycznie, w murze był otwór, przygoto-
wany na wmurowanie zabytkowego emblematu przed-
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KRZY¯ÓWKI ROZWIAZANE,
NAGRODY ROZDANE

W dniu 28.11.2013 r. w trakcie posiedzenia Ze-
społu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie odbyło się rozstrzygnięcie konkur-
su na rozwiązanie krzyżówki o tematyce przeciwdzia-
łania przemocy.

Powyższy konkurs zorganizowany został przez
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie w ramach działań profilaktycznych.
Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Wszystkie rozwiązania krzyżówki, które wpłynęły
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Su-
lejowie były poprawnie rozwiązane. Rozwiązanie
krzyżówki brzmiało Niebieska Karta. Drogą losowa-
nia wyłoniono trzech zwycięzców, tj.

Pan Andrzej Książek zam. Włoszczowa ul. Sien-
kiewicza 68,

Pani Marzanna Sońta zam. Włodzimierzów ul.
Kasztanowa 4,

Filip Fogiel zam. Przygłów ul. Sulejowska 24 A
(uczeń Szkoły Podstawowej w Przygłowie).

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, których
sponsorem jest Miejska Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Sulejowie. Zwycięzcom
gratulujemy!

Zespół Interdyscyplinarny w Sulejowie

stawiającego symbole Męki Pańskiej – słońce, krzyż
i ptaka. Ów mężczyzna wyznał o. Proboszczowi, że ma
w domu obraz Matki Bożej znaleziony na śmietniku.
Jakiś czas temu miał sen, w którym Matka Boża poleci-
ła mu odszukać w Polsce kościół z dziurą w murze.
W kolejnych snach słyszał niezbyt wyraźnie słowa „Su
– le – jów”. Nie wiedział dokładnie gdzie taka miejsco-
wość leży. Odwiedził najpierw wszystkie kościoły w Su-
lejówku pod Warszawą, ale tu nie było dziury w ścianie.
Trafił do Kościoła św. Floriana w Sulejowie, a stamtąd
do naszego kościoła cysterskiego. O. Proboszcz z po-
czątku sceptycznie podchodził do opowieści owego czło-
wieka. Ale mężczyzna zaprosił O. Proboszcza do siebie
do domu na Śląsk. Ojciec po jakimś czasie pojechał od-
nalazł dom pod wskazanym adresem i poprosił o poka-
zanie obrazu. Obraz choć zniszczony przedstawiał...Mat-
kę Bożą Różańcową z Pompejów. Obraz Ojciec Augu-
styn przywiózł na plebanię. Odrestaurowali go bezinte-
resownie konserwatorzy dzieł sztuki z Zamku Królew-
skiego w Warszawie. Został poświęcony w I niedzielę
października 2003 r. i oddany pod opiekę dziewczętom
z Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Obecnie Obraz umieszczony jest
w Kościele w kaplicy błogosławionego
Wincentego Kadłubka.
foto str. 12

Bogumiła  Strojna

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

Terapie naturalne cz.2

Masaż dźwiękiem mis tybetańskich
Jest to bardzo skuteczna metoda odprężenia i relaksacji.
Podczas masażu uwalniają się, zgromadzone w ciele,
wszystkie blokady i napięcia. Uwolnienie takie stanowi bazę
do ożywienia i wzmocnienia wewnętrznych sił uzdrawia-
jących człowieka. W trakcie terapii ciało i umysł wprowa-
dzone zostają w stan głębokiego relaksu - stan ALFA, w któ-
rym dochodzi do zsynchronizowania obu półkul mózgo-
wych, a ciało pozbawione napięć i blokad zaczyna odczu-
wać lekkość i spokój. Właśnie w takim stanie likwidowane
są negatywne wzorce, stare bezużyteczne sposoby myśle-
nia, odczuwania i oceniania własnego ciała.

Każda misa wydaje zarówno wysokie jak i niskie
dźwięki. W zależności od techniki uderzenia można osią-
gnąć określone skutki terapeutyczne. Za pomocą masażu
misami tybetańskimi nasze ciało zostaje zharmonizowane.

Dźwięki działają, bowiem bezpośrednio ma ciało, aurę i cza-
kry. Wysokie tony różnych mis dźwiękowych dopasowują
się do określonych części ciała. Każda komórka w organi-
zmie jest masowana przez ten dobroczynny dźwięk. Całe
ciało zostaje poddane wibracjom. Celem jest osiągnięcie do-
skonałego stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i ducho-
wego oraz równowagi pomiędzy tymi poziomami.

Odpowiednimi dźwiękami można łagodzić do-
legliwości w obszarze kręgosłupa, ramion, łopatek, po-
jedynczych stawów i czakramów, splotu słonecznego,
w obrębie miednicy, serca, krtani. Można zlikwido-
wać bóle głowy, uciążliwe migreny. Dźwięki mają po-
zytywny wpływ na procesy trawienne, funkcjonowa-

nie jelit
i  i n n y c h
narządów
wewnętrz-
nych.

przygoto-
wała
Dorota
Milczuk
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Zaliczony egzamin z dzia³añ oœwiatowych
Mimo niżu demograficznego, który odczuwalny jest
w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, placówki oświato-
we prowadzone przez powiat piotrkowski mają w su-
mie o 386 uczniów więcej niż przed rokiem. Do szkół
uczęszcza obecnie 2164 uczniów i słuchaczy. Było to
możliwe dzięki wspólnym działaniom władz powiatu
oraz dyrektorów szkół i gron pedagogicznych. Utwo-
rzone 1 stycznia 2013 roku, Powiatowe Centrum Za-
rządzania Oświatą (PCZO) miało na celu zwiększenie
efektywności i jakości realizacji zadań w zakresie edu-
kacji. Tak też się stało i w znacznym stopniu odciążono
dyrektorów szkół z obowiązków finansowo-księgowych.
Dyrektorzy postawili zatem na skuteczne działania pro-
mocyjne i umożliwienie osobom dorosłym skorzystania
z licznych kursów kwalifikacyjnych. Na ostatniej sesji
Rady Powiatu starosta Stanisław Cubała wysoko ocenił
także wzajemną pomoc dyrektorów szkół. - Żadna z na-
szych 5. placówek nie ma deficytu, bowiem jeśli jedna
z placówek ma lepsze wyniki finansowe wspiera drugą
szkołę – wyjaśnił radnym starosta. - Postanowiliśmy, że
w przyszłym roku będziemy prowadzić większe inwesty-
cje w szkołach. Uważam, że podniesie to atrakcyjność
poszczególnych placówek i przyczyni się do utrzymy-
wania obecnej liczby uczniów.

Warto wspomnieć, że najchętniej wybieranymi zawo-
dami  to: technik żywienia i usług gastronomicznych, tech-
nik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rol-
nictwa, technik hodowca koni oraz technik rolnik. Wśród
dorosłych najpopularniejszy kierunek to technik bhp.

EKOtony dla Zalewu Sulejowskiego
Stworzenie stref ekotonowych i ograniczenia zanieczysz-
czeń obszarowych w dorzeczu Pilicy  przyczyniającego
się do dobrego stanu ekologicznego wód Zbiornika Sule-
jowskiego, to podstawowy cel projektu „EKOtony dla re-
dukcji zanieczyszczeń obszarowych „EKOROB”, reali-
zowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

w Warszawie we współpracy z Europejskim Regional-
nym Centrum Ekohydrologii (ERCE) PAN pod auspicja-
mi UNESCO. Zagadnienia te były tematem szóstej kon-
ferencji samorządów powiatowych i gminnych, przez te-
rytorium których przepływa Pilica bądź znajduje się Za-
lew Sulejowski, a także przedstawiciele instytucji woje-
wódzkich działających na rzecz ochrony środowiska.  Te-
matykę omawiali prof. Maciej Zalewski dyrektor Cen-
trum Ekohydrologii w Łodzi i Wojciech Frątczak koordy-
nator projektu EKOROB z Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. Program przewiduje
stworzenie tzw. roślinnych stref buforowych, na granicy
lądu i wody, które ograniczą spływ powierzchniowych
zanieczyszczeń rolniczych do Zalewu Sulejowskiego.

PP wicemistrzem
wo jewódzkie j
spartakiady
Halowa piłka noż-
na była ostatnią
konkurencją Woje-
wódzkiej Sparta-
kiady Samorzą-
dowców w 2013
roku. W turnieju

udział wzięły 4 drużyny: powiat rawski, pajęczański, ra-
domszczański oraz piotrkowski. Rywalizacja odbyła się
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Strzelcach Małych.
PP pokonał wszystkie drużyny w rozgrywkach piłkar-
skich, jednak w klasyfikacji generalnej zabrakło jedne-
go punktu do zwycięzcy spartakiady, czyli powiatu raw-
skiego. Trzecie miejsce zajął powiat radomszczański.
Zwycięzcom, jak i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Zespó³ podsumowa³ tegoroczne dzia³ania
Powołany przez starostę Stanisława Cubałę, zespół do
spraw zapewnienia bezpieczeństwa nad zbiornikami wod-
nymi, spotkał się na podsumowaniu tegorocznych działań.
Przypomnijmy, że w skład zespołu weszli przedstawiciele
władz gminnych, na terenie których znajdują się akweny,
czyli Sulejów, Wolbórz, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie,
Rozprza i Czarnocin, a także służb policji, straży pożarnej
i ratownicy wodni. Działania zespołu z ramienia starosty
koordynował Ryszard Musiałowicz kierownik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego naszego Starostwa.

Obecny na spotkaniu starosta Cubała  uznał, że nale-
ży  przygotować się na kolejny rok i odpowiednio wcze-
śniej rozpocząć kampanię edukacyjno-informacyjną
wśród mieszkańców.

asystent prasowy  44 732 31 29
Aneta Stępień
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W sulejowskim
MOK-u

i Bibliotece

SP 1 zaprzy-
siê¿enie 

 Matka Boża Różańcowa
z Pompejów, na Podklasztorzu

17 listopada odbył się koncert pio-
senek Anny German w wykona-
niu Marzeny Michalczyk przy
akompaniamencie Marcina Kur-
cza. Zebrani wysłuchali przebojów

Pani Anny: „Czas jak rzeka”, „Tańczące Eurydyki”, „Weź mnie
jak kota w worku”. Przed koncertem Pan Jacek Sokalski-Prezes
Fundacji „Wyciągamy dzieci z bramy” wręczył uczennicy klasy
5, Julii Ratajczyk, stypendium muzyczne o wartości 500 zł.


Turniej

Nie-
podle-
głości

Konkurs o Narnii

Konkurs o przyjaźni
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ALHAMBRA

Konkurs Piosenki Polskiej dla dzieci i młodzieży.
25 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Su-
lejowie odbył się
Konkurs Piosenki
Polskiej dla dzieci
i młodzieży pod patronatem   Prezesa Fundacji „Wy-
ciągamy dzieci z bramy” Pana Jacka Sokalskiego.  Ce-
lem konkursu było przede wszystkim promowanie
dzieci artystycznie uzdolnionych,  odkrywanie talen-
tów i osobowości scenicznych oraz rozwijanie uzdol-
nień wokalnych. W konkurs udział brali kursanci za-
jęć wakacyjnych  organizowanych przez MOK w Su-
lejowie. Jury,
w składzie Aldona Stobiecka i Aleksandra Grzywacz
przyznało nagrody:
I miejsce – Patrycja Ciupińska „Dłoń”, Gimnazjum
w Sulejowie kl. 3
II miejsce – Mikołaj Nowak „Tak blisko”, SP nr 1
 w Sulejowie kl. 6
III miejsce – Oliwia Synderecka „Laleczka z saskiej
porcelany”, SP nr 1 w Sulejowie kl. 4
Wyróżnienie otrzymali: Anna Chodzicka („Czerwone
jabłuszko”) oraz Jakub Cierlik
(„Do kołyski”), Arek Zawisza („Dni, których nie zna-
my”) otrzymał wyróżnienie
za interpretację i ruch sceniczny.
Nagrody ufundowane przez Fundację „Wyciągamy
dzieci z bramy” wręczyli Dyrektor MOK
w Sulejowie, Pani Sylwia Klass oraz Dyrektor ŁDK
i Prezes Fundacji, Pan Jacek Sokalski.
Od 16 września w każdy poniedziałek w sulejow-
skim MOK odbywają się zajęcia muzyczne i plastycz-
ne dla dzieci od 3 lat ( plastyka –godz. 16.00, muzyka
– godz.17.00).
Od połowy października ruszyły zajęcia z tańca towa-
rzyszącego dla dzieci
i młodzieży(czwartek godz.18.00). Dużym zaintere-
sowaniem wśród pań cieszą się zajęcia
z aerobiku (poniedziałek- godz. 19.00 i środa godz. -
18.30) oraz z zumby (piątek – godz. 19.15).
30 listopada MOK w Sulejowie zorganizował ko-
szyczkowy Bal Andrzejkowy
 dla dorosłych. W rytmie znanych przebojów bawiło
się kilkadziesiąt osób, dodatkową atrakcją były zaba-
wy i wróżby andrzejkowe poprowadzone przez wróż-
kę Semiramidę.

Zapraszamy do
śledzenia aktualności na stronie MOK:
 www.mok.sulejow.pl

Sylwia Klass

W sulejowskim MOK-u

W związku z przypadającą 115 rocznicą urodzin
brytyjskiego pisarza C.S. Lewisa w dniu 29.10.2013
r. w Miejskiej Bibliotece odbył się konkurs czytelni-
czy pt. „Wiem wszystko o Krainie Narnii” na pod-
stawie książki „Lew, Czarownica i Stara Szafa”. Cykl
„Opowieści z Narnii” uważany jest za klasykę litera-

tury dzie-
cięcej oraz
n aj l e psz ą

pracę autora. Zapożycza on postacie i idee z mitolo-
gii greckiej oraz rzymskiej jak również z tradycyj-
nych baśni brytyjskich i irlandzkich. Książka opo-
wiada o przygodach dzieci, które grają główne role
w odkrywaniu historii fikcyjnego świata, miejsca
gdzie zwierzęta mówią, magia jest powszechna, a do-
bro walczy ze złem.
Do konkursu przystąpiło 15 uczestników. Dzieci wy-
kazały się dużą znajomością lektury i wnikliwie za-
poznały się z losami bohaterów.
Laureatami zostali:
I miejsce – Szymon Woźniakiewicz, II – Oliwia Syn-
derecka, III – Weronika Pardel oraz Jan Zawadzki
Wyróżnienia: Zuzanna Rudalska, Agata Ryszka, Wik-
toria Firmowska, Mikołaj Nowak.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe a pozostali
uczestnicy dyplomy oraz upominki.
„PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ
W BIEDZIE” mówi stare przysłowie. Ale czy to praw-
da? Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając
o powód twego smutku, potrafi cię pocieszyć. Z praw-
dziwym przyjacielem można się śmiać i cierpieć. Moż-
na się zwierzyć ze wszystkich sekretów, spraw, które
nas dręczą lub nie dają spokoju. Przyjaciel zawsze
wysłucha i pocieszy w trudnych chwilach.

Pokazanie przyjaźni jako wartości uniwersalnej,
łączącej rówieśników, dzieci i dorosłych oraz przed-
stawicieli różnych pokoleń przyświecało konkursowi
literackiemu zorganizowanemu przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Sulejowie, którego podsumowanie
odbyło się 28.11.2013 roku. Konkurs adresowany był
do uczniów szkól podstawowych. W swoich pracach
dzieci ukazały, co ich zdaniem oznacza słowo przy-
jaźń i w jaki sposób trzeba ją pielęgnować aby prze-
trwała nawet najcięższe próby. Chociaż dla każdego
człowieka przyjaźń ma odmienne znaczenie, to wszy-
scy chcą mieć swoją „bratnią duszę”. Jak powiedział
pewien znany poeta „Trzeba wielu lat by znaleźć przy-
jaciela, wystarczy chwila by go stracić”.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Aleksandra Lenarcik, II – Julia Urazińska,
III – Michał Ciołkowski. Wyróżnienie: Olga Osuch
Konkurs zakończyła dyskusja na temat przyjaźni.

Joanna Albin

Miejska Biblioteka Publiczna
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Zaprzysiê¿enie
klasy sportowej

W czwartek 3 października 2013 roku, w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyła
się uroczystość zaprzysiężenia klasy sportowej, przy-
szłych reprezentantów szkoły.

Uczniowie klasy o rozszerzonym programie wycho-
wania fizycznego wraz z wychowawcą Panem Marci-
nem Pączyńskim przygotowali ciekawą oprawę arty-
styczną oraz zaprosili wielu znamienitych gości wśród
nich: Hieronima Hubara- zastępcę dyrektora Departa-
mentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi; Ireneusza Czerwińskiego Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Piotrkowskiego; Przemy-
sława Majchrowskiego Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Sulejowie; Jana Andrzejczyka; Zastępcę Burmi-
strza; Teresę Sarlej Przewodniczącą Komisji Zdrowia,
Wychowania, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej

w Sulejowie. W specjalnym li-
ście skierowanym na ręce pani
dyrektor Danuty Gielec wie-
lu sportowych sukcesów oraz
wspaniałych rekordów życzył
młodym sportowcom repre-
zentant Polski – siatkarz Mi-
chał Bąkiewicz.

Uczniowie podczas
uroczystego ślubowania
złożyli przysięgę zobowią-
zującą ich do godnego re-
prezentowania szkoły w ry-
walizacji sportowej.
 foto str. 12

Sławomir Rybak

SP nr 1      w  Sulejowie

Miêdzyszkolny Konkurs Profilaktyczny

Konkurs ten odbył się w naszej Gminie już po raz
dziesiąty i został zorganizowany przez Miejską Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulejowie. Klasy szóste  z Sulejowa spotkały się
28 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1, aby zapre-
zentować scenki, psychodramy, plakaty, filmy i swoją
wiedzę z dziedziny problematyki uzależnień. Po wy-
równanej walce, z uczniowie niecierpliwością czekali
na ostateczne wyniki. Jak podkreślało Jury, wszyst-
kie drużyny bardzo dobrze się przygotowały i dzięki
temu dużo nauczyły się o uzależnieniach, oraz jak się
przed nimi bronić. Aż trzy drużyny z czterech uczest-
niczących w konkursie nakręciły filmy mówiące o nie-
bezpieczeństwie uzależnienia od komputera.

Po podliczeniu punktów za wszystkie konku-
rencje okazało się, że I miejsce zajęła SP nr 2, II, III
i IV miejsce zdobyli uczniowie SP nr 1. Nagrodą
były talony pieniężne oraz upominki dla wszystkich
uczestników. Dodatkową nagrodą na kwotę 500
złotych wyróżniony został film pt. Będzie się dzia-
ło, wyreżyserowany przez klasę VI a.

W konkursie rywalizowały klasy szóste z SP nr 1
z wychowawczyniami: p. Katarzyną Feldman, p. Iza-
belą Andrzejczyk- Wąsik, p. Iwoną Biskupską oraz
uczniowie SP nr 2 pod opieką p. Teresy Sarlej. Należy
również podkreślić, że zawodników z poszczególnych
klas bardzo wspierali rodzice, co niewątpliwie po la-
tach, będzie miłym wspomnieniem szkolnych lat.

Tesa

Na zdjęciach: z lewej drużyna Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 i niżej ze Szkoły Podstawowej Nr 2
- Podklasztorze.
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Paradoksalny schron
Narkotyki są to środki pochodzenia roślinnego lub syn-

tetycznego, powodujące - uspokojenie, zniesienie bólu, odu-
rzenie, euforię lub sen; wielokrotne stosowanie powodują
tzw. głód narkotyczny. Przyswajalność zażywania narko-
tyku dla organizmu jest dość szyb-
ka co w konsekwencji prowadzi do
szybkiego uzależnienia się.

Stałe zażywanie narkotyków
prowadzi do zupełnej zależności
od nich. Powoduje zmiany w oso-
bowości, wyniszcza organizm, na-
stępuje zawężenie zainteresowań a
cała energia człowieka skupia się
na zdobyciu kolejnego narkotyku. Konsekwencją zaży-
wania narkotyków jest szybka śmierć narkomana w prze-
ciągu 5 - 10 lat. Obniżył się wiek umierających narkoma-
nów z 35 - 40 lat na 19 - 22 lata.

Powodów sięgania przez młodzież po narkotyki jest wie-
le, ale postaram się to przedstawić w taki oto sposób. Młody
człowiek powoli przygotowuje się do dorosłego życia. Zbiera
doświadczenia, które pozwolą mu stać się dorosłym. Podej-
muje wyzwania, które stara się rozwiązać sam. Zaczyna
sprzeciwiać się rodzicielskim nakazom i zakazom. Bardzo
często o wiele za wcześnie czuje się dorosły. Stara się zaim-
ponować rówieśnikom. A jeżeli okaże  się, że rówieśnicy
wcześniej stali się „dorośli” chce jak najszybciej do nich

dołączyć. Zaczyna się rywalizacja. Tak naprawdę wszystkich
cechuje ogromna niedojrzałość emocjonalna tylko przez to,
że za wcześnie poczuli się dorośli. Załóżmy, że w tym mo-
mencie pojawia się obok nich narkotyk. Dodając naturalną
ciekawość świata oraz chęć doświadczania nowych przeżyć
powodują, że sięgają po niego. Jeżeli po pierwszym razie
pojawią się jakieś wyrzuty to szybko tłumaczą sobie to np.

w taki sposób – przecież mama pali pa-
pierosy, tata czasem pije piwo a sami
tego mi zabraniają, to dlaczego ja mam
być inny. I tutaj pojawia się bunt jakże
charakterystyczny dla ludzi w wieku
dojrzewania. O tym wszystkim bardzo
dobrze wiedzą dilerzy, dlatego szkoły
są dla nich cennym źródłem „nowych

klientów”. Bardzo często pierwszy narkotyk jest gratis, po-
nieważ są przekonani, że w przyszłości i tak na siebie zarobi.
Wróćmy do naszych bohaterów. Dla nich szkoła staje się
udręką. Zaczynają się wagary i późniejsze powroty do domu.
Biorąc narkotyki o coraz silniejszym działaniu szukają ustron-
nych miejsc. Długotrwałe branie prowadzi do bezsenności,
powoduje urojenia prześladowcze i depresje, mięśnie robią
się wiotkie, spada waga ciała. Nie reagują już na uwagi ro-
dziców. Uważają, że to świat ich nie rozumie a nie oni świa-
ta. Powoli zostają wykluczeni społecznie. Trzymają się w
małych grupach unikając innych ludzi. Trafnie ujął to Marek
Kotański twierdząc, że chowają się w paradoksalnym schro-
nie, w którym przyjdzie im kiedyś zginąć.

                                  Marcin AA

DYŻURY - punkt konsultacyjny
w Sulejowie

 wtorek o godz. 18.00 –  spotkania AA
środy w godz. 14.45 – 18.45 psycholog
piątek 17.30 – 20.30 terapeuta

w Przygłowie
piątek w godz. 12.00 –  14.00 psycholog

Jak co roku posypywaniem piaskiem i odśnie-
żaniem dróg gminnych zajmuje się Miejski Za-

kład Komunalny w Sulejowie, który koordynuje „AKCJĘ
ZIMA”. Przypominamy wykaz telefonów dyżurnych.

Dni robocze w godzinach 7.30    -   15.30
(44) 610 25 18 lub  609 407 439   Urząd Miejski

Dni robocze w godzinach 7.00    -   15.00
    (44) 616 21 87  lub  500 271 900 Dział  Zakład

Oczyszczania Miasta
(44) 6162163   Biuro MZK

    (44) 6162651   Oczyszczalnia

Dni świąteczne całodobowo
609 407 439    P. Stanisław Sarlej  Urząd Miejski

506 070 743   Dyrektor Zakładu
500 271 900    Dział ZOM-u

 (44)  616 26 51    Oczyszczalnia

Telefony dyżurne Powiatu Piotrkowskiego:
 (44) 743-31-70 do 73; 732-32-23;  732-32-29

fax. (44) 732 31 74
tel.kom. 605 045 707

opracowała Katarzyna Prochoń

MZKTURNIEJ PI£KI NO¯NEJ Z OKAZJI 95 ROCZNICY OD-
ZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI
Turniej odbył się 10 listopada 2013r. w Szkole Podsta-
wowej w Łęcznie. W turnieju udział wzięło 8 drużyn ze
szkół podstawowych z Sulejowa, Przygłowa i Łęczna.
Turniej dostarczył wielu emocji, które udzieliły się licz-
nie zgromadzonym kibicom, aktywnie dopingującym
swoim drużynom. W meczu półfinałowym pomiędzy
Sulejowem A i Łęcznem A o awansie musiały decydo-
wać rzuty karne, które szczęśliwe okazały się dla Sule-
jowa.
Półfinały
Przygłów B – Łęczno B    1 – 0
Sulejów A – Łęczno A      1 – 1  karne 5-4
Mecz o 3 miejsce: Łęczno A -  Łęczno B   1-1
Obie drużyny  Ex aequo zajęły 3 miejsce (puchar zosta-
je w szkole w Łęcznie)
Finał: Przygłów A – Sulejów A  3-0
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano - Kamila An-
tosika ze szkoły w Łęcznie.
Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano – Dawida
Marcinkowskiego ze szkoły w Sulejowie.
Puchary dla najlepszych drużyn ufundował Burmistrz
Sulejowa Stanisław Baryła.
foto str. 12

Sławomir Rybak
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Spotkanie z zawodni-
kami Widzewa £ódŸ
W dniu 19 listopada
2013r. na zaproszenie su-
lejowskiego Fan Clubu
Widzewa Łódź w Szko-
le Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawła II w Sulejo-
wie odbyło się spotkanie
zawodników klubu, Mi-

chała Płotki i Dawida Kwieka z sympatykami Widzewa
Łódź. Uczniowie bardzo serdecznie i owacyjnie przyjęli
wizytę piłkarzy. W zamian zawodnicy opowiadali o histo-
rii klubu wyświetlając pokaz multimedialny oraz podpisy-
wali plakaty z zawodnikami Widzewa Łódź. Piłkarze obie-
cali, że to nie ostatnie spotkanie z
fanami z Sulejowa.

XII MEMORIA£ im. MARKA ANTOSIKA
W dniach 23 i 24 listopada w sali sportowej gimnazjum
w Sulejowie odbył się XII Memoriał im. Marka Antosi-
ka w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. W uroczystym
otwarciu zawodów udział wzięli:  Maria Antosik- mama
M. Antosika, Małgorzata Antosik – żona M. Antosika,
Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego, Stanisław Baryła – Burmistrz Sulejo-
wa,  Jacek Wach – dyrektor BOJO, Jarosław Kowalski
– prezes FUKS Sulejów. Przed rozpoczęciem zawodów
minutą ciszy uczczono pamięć Marka Antosika. W so-
botę 23.11.2013r. rywalizację w zawodach rozpoczęły
kobiety. Udział w zawodach wzięły drużyny ze Szczer-
cowa, Fałkowa i Sulejowa. Pierwsze miejsce i puchar
Przewodniczącego Sejmiku woj. Łódzkiego Marka
Mazura wywalczyła drużyna z Fałkowa.
Statuetkę najlepiej zapowia-
dającej się zawodniczki otrzy-
mała – Beata Szczypiorska
FUKS Sulejów.
Końcowa kolejność zawodów:
1. Fałków, 2. Sulejów,
i 3. Szczerców.
W niedzielę 24.11.2013r. do
zawodów przystąpili męż-
czyźni. Udział wzięły druży-
ny z Czarnocina oraz dwie
z Sulejowa: FUKS Sulejów
oraz Oldboy FUKS Sulejów.
Bezkonkurencyjni okazali się

SPORT

młodsi zawodnicy z FUKS Sulejów, którzy wywalczyli
puchar Burmistrza Sulejowa Stanisława Baryły.
Wyniki: 1. FUKS Sulejów, 2. Oldboy FUKS Sulejów,
3 Czarnocin. Statuetkę najlepiej zapowiadającego się za-
wodnika otrzymał Michał Twardowski FUKS Sulejów.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy medal
za uczestnictwo w Memoriale im. Marka Antosika.

Sławomir Rybak

„Kruszynka Miłości’’
Siedzisz sam głodny
Brudny obdarty
Trzymasz opłatek
W dłoniach otwartych

 Rodzina znajomi
Wszyscy Cię znają
Lecz o Twym życiu
Tak łatwo zapominają

 W magiczny wieczór
Dlatego że jesteś sam
Serce radosne
Ja Tobie dam

Bóg się w nas zrodzi
Kruszynką Miłości
W mym i Twym sercu
Na stałe zagości

 Chwała na wysokości
Miłość w domach zagości

Człowiek serce otwiera
W święta Bożego Narodzenia

Aleksandra Reszka
II klasa gimnazjum




