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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
 Sulejów dołączył do cywilizowanego świata w XII wieku, kiedy to Kazimierz Sprawiedliwy nadał

tutejsze ziemie cystersom. Z tamtych czasów pozostał nam zwyczaj uroczyście obchodzonych na koniec
lata dożynek, więc o nich piszemy.

Pamiętamy też o rocznicy Powstania Warszawskiego i z tej okazji prezentujemy sylwetką sulejo-
wianina Zbigniewa Blichewicza, bohatera tamtych wydarzeń.

Dzień dzisiejszy to zbliżające się w kraju wybory samorządowe czyli czas inwestycji. Dla mieszkańców
zazwyczaj realizują się one za wolno, dla władz za drogo, dla wykonawców za trudno… Kiedy opadnie kurz po
tych wydarzeniach, ocenimy je z dystansem i, miejmy nadzieję, z zadowoleniem.

Teresa Sarlej
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Andrzej Tymińskiciąg dalszy str. 7

Ksi¹¿ê na Podklasztorzu

Dwa lata temu na łamach
„Suleja ( patrz numer 51
– czerwiec 2012), przed-
stawiłem pomysł i koncep-
cję budowy w obrębie
dawnego cy sterskiego
klasztoru na Podklaszto-
rzu, pomnika księcia wi-
ślicko – sandomierskiego
Kazimierza zwanego póź-
niej Sprawiedliwym. Pod-
stawowe argumenty prze-
mawiające za realizacją tej
inicjatywy były w zasadzie
trzy. Książę znany ze swej
pobożności sprowadzając
z dalekiej Francji mnichów
– cystersów miał na celu
szerzenie idei chrześcijań-
stwa, bowiem w jeszcze
w XII wieku ludność za-
mieszkująca

nadpiliczne ziemie w dużej mierze była
jeszcze pogańska.

Wybory samorz¹dowe
 – listopad 2014

Słyszę często krytyczne opinie, iż wybory nicze-
go nie zmieniają. Od wyborcy niewiele zależy i ma
on bardzo mały wpływ na tzw. władzę. Nic się nie
poprawi, wszystko jest z góry ustalone i jak ma być
tak będzie. Stanowczo nie zgadzam się z takimi po-
glądami i postawą. Po pierwsze – potraktujmy wy-
bory jako nasz obywatelski obowiązek, czyli nie re-
zygnujmy z naszych konstytucyjnych uprawnień. Kto
nie stawi się przy urnie wyborczej, ten dobrowolnie
oddaje swój głos walkowerem! Skoro tak, to sam
odbiera sobie prawo do krytyki. Każdy z nas, wpraw-
dzie raz na cztery lata, ma szansę na wyrażenie swej
opinii w postaci zadeklarowania poparcia dla danej
kandydatury. Duża frekwencja ma ogromne znacze-
nia z kilku powodów. Ogranicza ona m. innymi szan-
sę na wybór przypadkowy. Przy małej frekwencji
wystarczy zmobilizować kilkudziesięciu swych zwo-
lenników by odnieść sukces. Z drugiej strony uzy-
skanie dużej liczby głosów poparcia poważnie
wzmacnia pozycję radnego,  a tym samym skuteczne
reprezentowanie wyborców na forum samorządo-
wym. Wniosek nasuwa się oczywisty – idźmy do urn
w dobrze pojętym własnym interesie.

Warto podkreślić jeszcze jeden istotny aspekt zwy-
kle towarzyszącym wyborom. Nasza decyzja musi być
decyzją świadomą i głęboko przemyślaną. Rozważ-
my intencje jakimi kieruje się dany kandydat. Nie
dajmy się zwieść górnolotnym i nierealnym „obiecan-
kom cacankom”, od których zwykle roi się w wielu
ulotkach promocyjnych. Liczą się konkrety i tylko
konkrety! Mam nadzieję, że minęły czasy, gdy jeden
z cynicznych polityków liczył na poklask i bezczelnie
publicznie twierdził – „lud ciemny wszystko kupi”.
Ów lud, czyli my wyborcy, nie jest już taki ciemny
i potrafi oddzielić ziarno od plew. Dla mnie osobi-
ście w mniejszym stopniu liczą się sympatie i antypa-
tie. Także mniejsze znaczenie ma przynależność par-
tyjna, poglądy polityczne i przekonania religijne kan-
dydata. Natomiast zwracam baczną uwagę na to czy
jest on człowiekiem mądrym i uczciwym, czy dyspo-
nuje szeroką wiedzą i doświadczeniem, czy jest kon-
sekwentny w dążeniu do osiągnięcia założonych ce-
lów, czy ma zdolności koncyliacyjne – czyli czy po-
trafi współpracować w zespole. A jeśli chodzi o tak
zwane obietnice wyborcze, to niech to będzie kilka
konkretnych spraw, którymi ów kandydat zamierza
się zająć, dokładnie sprecyzowanych, tak by w przy-
szłości można było sprawdzić czy powierzenie mu

mandatu było zasadne i czy wywiązał się on z złożo-
nych w kampanii wyborczej deklaracji.

Zdaję sobie sprawę, iż wielu Czytelników czytają-
cych powyższe „dobre rady” określi mnie krótkim sło-
wem – idealista. Niech i tak będzie. Ale jestem prze-
konany, że takimi właśnie przesłankami powinniśmy
się kierować, jeśli nie chcemy by wybory nie były li
tylko czystą formalnością i nie niosły za sobą stagna-
cji i braku wizji na lepszą perspektywę naszego co-
dziennego bytowania. Jest szansa na wybór najlep-
szych wśród wielu dobrych. W wyborach parlamen-
tarnych najczęściej nie znamy osobiście kandydatów
i siłą rzeczy musimy zawierzyć partiom, które ich wy-
stawiają, oraz przedstawianym przez nie programom.
W wyborach samorządowych na szczeblu gminy sy-
tuacja jest diametralnie inna. W większości znamy
kandydatów i dobrze wiemy na ile są oni wiarygodni
i jakimi kierują się intencjami. Wszak „wiedzą sąsie-
dzi jak kto siedzi”.

Wykorzystajmy ten atut - życzę dobrych i trafnych
decyzji wyborczych!
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1) Dnia 9 czerwca w MOK w Sulejowie odbył
się, zorganizowany przez UM w Sulejowie „Prze-
gląd Talentów z Gminy Sulejów”. Zebraną licznie
publiczność, uczestników i opiekunów (w osobach:
p. Aldona Stobiecka, p. Mariusz Magiera, p. Moni-
ka Merk, p. Beata Skawińska, p. Katarzyna Micha-
lik, p. Łukasz Misztela, p. Anna Misztela, p. Kata-
rzyna Sitarz) przywitała Sylwia Miller – kierownik
Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu.  Do
konkursu zgłosiło się ponad 60 osób, reprezentują-
cych szkoły podstawowe w: Łęcznie, Przygłowie,
Uszczynie, Nr 1 im. JP II w Sulejowie. Nie zabra-
kło również reprezentantów z Gimnazjum w Sule-
jowie i Przygłowie.

Występy odbyły się w wybranej przez uczestni-
ków formie: śpiew, taniec, pokaz umiejętności pan-
tomimy, prezentacja treści kabaretowych, gra na in-
strumencie (gitara, skrzypce, flet). Konkurs oceniało
jury w składzie: Teresa Sarlej – Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Wychowania, Oświaty, Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Sulejowie, Sylwia Klass –
Dyrektor MOK w Sulejowie oraz Zygmunt Nowa-
kowski – emerytowany nauczyciel muzyki.

Po ożywionej dyskusji zapadł werdykt wyłaniają-
cy najciekawsze osobowości:

I miejsce zajął zespół NEW AGE - duet wokal-
no–instrumentalny (skrzypce i gitara elektroaku-
styczna) w składzie Weronika Sokalska i Martyna
Kępska z Gimnazjum w Przygłowie. II miejsce -
zespół wokalny BLACKBERRIES w składzie Klau-
dia Leszto i Elwira Dudek również z Gimnazjum
w Przygłowie. III miejsce -uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Przygłowie Szymon Adamek - pokaz umie-
jętności gry na gitarze.
Wręczono również 5 wyróżnień dla:
 Lubomira Kusiaka z Gimnazjum w Sulejowie –
gitara elektryczna,  8 osobowej grupy tanecznej
CRAZY GIRLS ze Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
 Mikołaja Nowaka ze SP Nr 1 im. JP II w Sulejo-
wie – wokal
 Natalii Krawczyk i Julii Mielczarek ze SP w Przy-
głowie – układ choreograficzny,  Aleksandra Krza-
czyńskiego ze SP w Uszczynie – pokaz pantomimy.
Finaliści otrzymali nagrody finansowe Burmistrza Su-
lejowa w łącznej kwocie 1 tys. zł  (na zakup artyku-
łów szkolnych, sportowych lub elektronicznych). Po-
nadto zaprezentowali oni swoje umiejętności pod-
czas Dni Sulejowa.

.
2) Dnia 25 czerwca 2014 r. na terenie Szkoły Pod-

stawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie na
Podklasztorzu odbyło się uroczyste sadzenie oraz po-
święcenie jednego z potomków Dębu „Cysters”
z Rud. W uroczystości uczestniczył m.in. Burmistrz Su-
lejowa Stanisław Baryła, ojciec OCist. Cherubin z Opac-
twa Cystersów na Podklasztorzu, członek zarządu Po-
wiatu Piotrkowskiego Zbigniew Sarlej, z-ca Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Piotrków Tryb. z siedziba w Łęcz-
nie Piotr Szałas, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie i media. Przy-
byłych gości przywitał dyrektor placówki Pan Mariusz
Rutowicz. Burmistrz wyjaśnił motywy sadzenia dębu
„Cysters” oraz historię nestora rodu - ojca małych dę-
bów z Rud, który osiągnął obwód 715 cm oraz wiek
ok.450 lat - co plasuje go w trzeciej dziesiątce najpo-
tężniejszych dębów szypułkowych w Polsce. Zaznaczył
on, że młoda sadzonka dębu „Cysters” będzie żywym
wkładem w piękne i bogate dziedzictwo przodków,
a z czasem dąb ten stanie się świadkiem dziejów, żywym
łącznikiem pokoleń. Uroczystość zakończyło uroczy-
ste ślubowanie dzieci, które publicznie zobowiązały się
do pełnienia pieczy nad drzewkiem, strzeżenia go, pod-
lewania i szerzenia wiedzy o nim.

3) Podczas realizacji programu „IV Średniowiecz-
nej Biesiady Rodzinnej na Podklasztorzu” w dniach
od 14 do 17 sierpnia gościliśmy, w ramach wymiany
miast partnerskich, 30 przedstawicieli z: Czech z Ti-
snov, Węgier z Heves oraz Ukrainy ze Sławuty. Dele-
gacje w zabytkowym Opactwie Cystersów w Sulejo-
wie brały udział w biesiadzie poznając zwyczaje cza-
sów zamierzchłych. Nie zabrakło również zmagań z ich
udziałem w turniejach piłki nożnej i siatkowej.

Organizatorami Średniowiecznej Biesiady Rodzin-
nej byli: MOK i UM w Sulejowie. Szczególne po-
dziękowania organizatorzy kierują do gospodarzy
terenu na którym odbyła się impreza, do o. Augusty-
na Węgrzyna oraz właścicieli Hotelu Podklasztorze
za przychylność i zrozumienie wobec podjętych
przedsięwzięć. Organizatorzy Biesiady dziękują rów-
nież: druhom OSP z Sulejowa i Podklasztorza oraz
policjantom z Sulejowa i Piotrkowa Tryb., którzy po-
mogli zabezpieczyć ww. imprezę. Swój wkład w tą
imprezę mieli również: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
w Łodzi, Punkt Informacji Europejskiej Europe Di-
rect z siedzibą w Piotrkowie Tryb., panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich, przedstawicielki Regionalnego
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Biura Oriflame z Piotrkowa Tryb.

4) Dnia 4 września uczczono 75 Rocznicę Bom-
bardowania Sulejowa. Uroczystość rozpoczęła msza
św. celebrowana przez księdza Leszka Drucha, probosz-
cza z parafii św. Floriana w Sulejowie. Po mszy koro-
wód przeszedł na Plac Straży, gdzie pod pomnikiem
„Cześć i Chwała Bohaterom...” Burmistrz Sulejowa Sta-
nisław Baryła przywitał zgromadzone osoby: przedsta-
wicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek
Emerytów, Rencistów, przedstawicieli powiatu piotr-
kowskiego - Ireneusza Czerwińskiego (przewodniczą-
cego rady Powiatu Piotrkowskiego) oraz Zbigniewa
Sarleja (członka zarządu Powiatu Piotrkowskiego), rad-
nych Rady Miejskiej w Sulejowie w osobach: Przemy-
sław Majchrowski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie, Jacek Ciapała – zastępca przewodniczą-
cego, Teresa Sarlej, Wanda Rożnowska, Władysław
Czerwiński, Ireneusz Kuczyński, Marek Sykus, przed-
stawicieli organizacji społecznych i politycznych, przed-
stawicieli instytucji oświaty, poczet sztandarowy OSP
w Sulejowie oraz wszystkich zgromadzonych miesz-
kańców Miasta i Gminy Sulejów. Burmistrz przedsta-
wił zgromadzonym krótki rys historyczny wydarzeń
sprzed 75 lat. Kolejnym punktem uroczystości było zło-
żenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem oraz na cmen-
tarzu na zbiorowej mogile ofiar bombardowania.

5) 7 września 2014 r. w Białej odbyła się uroczy-
stość pn. „EKO Festyn w Gminie Sulejów 2014”. Wy-
darzenie  rozpoczęła msza święta w kaplicy w Białej
celebrowana przez księdza proboszcza Leszka Drucha.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Wito-
wa. Przed salą OSP w Białej proboszcz dokonał po-
święcenia samochodu ratowniczo – gaśniczego należą-
cego do OSP w Białej. Pani Renata Olczyk z Krze-
win oraz Pan Wojciech Adamek z Białej wręczyli Bur-
mistrzowi Sulejowa Stanisławowi Baryle bochen chle-
ba. Każdy z gości miał okazję posmakować chleba wy-
pieku piekarni „Michaś” w Sulejowie z dodatkiem mio-
du z pasieki mistrza pszczelarskiego Antoniego Milczar-
ka z Kałku, oraz Stanisława Grzelczaka z Białej.

Wieńce i kosze symbolizujące Eko festyn, które za-
chwycały pomysłowością i oryginalnością, z rąk KGW
z Gminy Sulejów oraz sołectwa Biała otrzymali: Leszek
Druch - proboszcz parafii św. Floriana w Sulejowie, Sta-
nisław Baryła - Burmistrz Sulejowa,  Przemysław Maj-
chrowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejo-
wie, Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Woje-

wództwa Łódzkiego, Stanisław Cubała - starosta powia-
tu piotrkowskiego w imieniu którego wieniec odebrał czło-
nek Zarządu Powiatu Piotrkowskiego Zbigniew Sarlej,
Ireneusz Czerwiński – przewodniczący Rady Powiatu
Piotrkowskiego oraz posłowie Elżbieta Radziszewska oraz
Artur Ostrowski.

Po oficjalnej części ruszył blok artystyczny. Wystąpił
zespół ludowy „Czerwone Jabłuszko” z MOK w Sule-
jowie. Można było również bawić się przy zespole „BIE-
SIADA SHOW”, „PODLASKIE BABECZKI” oraz
muzyce zespołu „Metius”. Dla małych widzów przygo-
towano program artystyczno-animacyjny w wykonaniu
szczudlarzy, postaci z bajek, malowania twarzy i balo-
nowego zoo.

Dzięki firmie ASA Eko Polska i pracownikom Refe-
ratu Rozwoju i Ochrony Środowiska z UM można było
wymienić elektroodpady na sadzonki drzew.

Zapachami przyciągały ekologiczne potrawy przygo-
towane przez KGW z Gminy Sulejów, a swoje produk-
ty promowali rękodzielnicy i artyści ludowi.

Organizatorzy dziękują za pomoc i przychylność wo-
bec przedsięwzięć podjętych w celu zorganizowania uro-
czystości: Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gminy Su-
lejów, Dyrekcji, pracownikom oraz uczniom Szkoły Pod-
stawowej w Łęcznie, Orkiestrze Dętej z Witowa, Kołom
Gospodyń Wiejskich z Gminy Sulejów, Pocztom sztan-
darowym, Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.
oraz Komisariatowi Policji w Sulejowie za zabezpiecze-
nie imprezy, mediom za nagłośnienie imprezy, pracowni-
kom UM w Sulejowie.

Projekt „Eko Festyn  w Gminie Sulejów 2014’ był
współfinansowany ze środków Uni europejskiej.
6) 14 września  strażacy z Jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Barkowicach świętowali 90. rocznicę
powstania. Uroczystość rozpoczęła msza święta polo-
wa koncelebrowana przez księdza Konrada Woźniaka,
księdza Zygmunta Czyża i księdza Józefa Głowackie-
go. Księża poświęcili salę OSP, samochód bojowy, fi-
gurkę św. Floriana oraz tablicę pamiątkową. Podczas
uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy Sulejów: Burmistrz Sulejowa Stani-
sław Baryła, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejo-
wie Przemysław Majchrowski z radnymi Rady Miejskiej
w Sulejowie, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy
Barkowic. W trakcie obchodów przedstawiono rys hi-
storyczny jednostki. Uwieńczeniem oficjalnej części uro-
czystości była defilada pododdziałów strażaków, której
przewodniczył Komendant Gminny  OSP dh Stanisław
Chmielewski.
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17 stycznia

7) Dnia 20 września Zarząd
Oddziału Miejsko – Gminne-
go Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Su-
lejowie we współpracy
z Burmistrzem Sulejowa

Stanisławem Baryłą przygotował i prze-
prowadził nad Zalewem Sulejowskim
w miejscowości Barkowice Mokre ćwi-
czenia – manewry jednostek OSP
z terenu gminy Sulejów. W ćwicze-
niu wzięło udział 16 jednostek OSP
(stan ogólny 17). Założeniem przepro-
wadzanych cyklicznie manewrów jest
sprawdzenie przygotowania strażaków-
ochotników do udziału w działaniach ratowniczych. Innym
elementem ćwiczeń jest przegląd przez władze gminy i rad-
nych Rady Miejskiej w Sulejowie sprzętu, umundurowania

zakupionego ze środków budżetowych
gminy. W manewrach brał  udział z ra-
mienia Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunal-
skim starszy kapitan Piotr Kaźmierczak.

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury,

Turystyki i Sportu7)

7)

6)

5)

1)
2)

4)
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INWESTYCJE W 2014 ROKU

Bieżący rok jest bardzo obfity w zadania inwe-
stycyjne. W uchwale budżetowej podjętej przez Radę
Miejską było około 30 inwestycji, z czego część
z nich jest już zrealizowana, część w trakcie realiza-
cji lub zostały podpisane umowy z wykonawcą.

Wśród najważniejszych inwestycji 2014 roku
należy wymienić, jako wykonane:

1. Utwardzenie Placu Targowego w Sulejowie.
2. Budowa kolektora tłocznego na osiedlu Pod-

 klasztorze.
3. Budowa sieci wodociągowych z Mikołajowa, do

 Salkowszczyzny, w Białej oraz w Barkowicach,
 łącznie 2.680 mb.

4. Budowa ulicy Zamkowej w Sulejowie – I etap.
5. Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie.
6. Budowa chodników ze środków pozyskanych

z Unii Europejskiej:
w Uszczynie, Witowie Kol. i Włodzimierzowie,
łącznie 2.434 mb.

7. Modernizacja chodników ul. Milejowska w Su
lejowie.

8. Remont ul. Brackiej w Uszczynie.
9. Modernizacja chodników ul. Garncarska w Su-

lejowie.
10. Modernizacja chodników ul. Nadrzeczna i Ry-

nek w Sulejowie.
11. Remont ul. Torowej w Sulejowie.
12. Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimie-

rzowie.
13. Remont ul. Grabowej w Poniatowie.
14. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej

w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie
i Ośrodku Zdrowia w Przygłowie.

15. Wykonaliśmy nakładki na drogach gminnych
w Witowie, Zalesicach i Kłudzicach.

16. Wykonaliśmy chodniki z kostki zakupionej w ra-
mach Funduszu Sołeckiego w Kałku i Witowie
Kolonii.

17. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej we
Włodzimierzowie;

18. Budowa drogi dojazdowej do pól: Wójtostwo –
Łęczno – Kurnędz – Krzewiny, – na którą otrzy-
maliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego w wysokości 60% inwestycji;

19. Remont ul. Zdrowej we Włodzimierzowie – I etap

W trakcie realizacji i/lub podpisane umowy z wy-
konawcą na następujące zadania:

1. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo
wej nr 1 w Sulejowie.

2. Przebudowa drogi w Barkowicach w kierunku
na Murowaniec.

3. Budowa ul. Przydziałki w Sulejowie.
4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej

nr 2 w Sulejowie na osiedlu Podklasztorze.
5. Remont III alejki w Nowej Wsi – I etap;
6. Remont chodnika w ulicy Taraszczyńskiej w Sule-

jowie I etap- droga powiatowa;
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach

w mieście: ul. Milejowska, ul. Garncarska oraz
ul. Przejazd;

8. Remont ulicy Rodzinnej w Uszczynie – I etap;
9. Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sule-

jów współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w Barkowicach ul. Widok, Przygłów ul. To-
polowa, Włodzimierzów, pomiędzy ulicami Ener-
getyczną i Leśną oraz Uszczyn ulica Szkolna;

10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Jasna
we Włodzimierzowie.

Pozostałe do realizacji w trakcie przygotowania in-
westycji:

1. Budowa chodnika ulicy Milejowskiej w Sulejowie
  – od strony północnej;
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul Polna we

Włodzimierzowie;
3. Rozbudowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we

Włodzimierzowie;

Po za wymienionymi zadaniami Gmina Sulejów
współfinansowała w ramach porozumienia z Powia-
tem Piotrkowskim:

1. Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Grun-
waldzkiej w Sulejowie;

2. Przebudowę skrzyżowania ulic Klasztorna i Targo-
wa w Sulejowie;

Przygotował : Mariusz Stobiecki
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Prze-

strzennej w Urzędzie Miejskim w Sulejowie;
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ciąg dalszy ze str. 2

Drugim, nie mniej ważnym celem było wprowa-
dzanie nowoczesnych metod gospodarki. Mottem cy-
sterskiego zakonu była maksyma „Ora et labora” –
czyli „módl się i pracuj”. Praca wyrażała się w popu-
laryzacji i praktycznym zastosowaniu nowoczesnych
metod upraw ziemi, zakładaniu ogrodów i sadów, sta-
wów rybnych, itp. Trzeci aspekt, już współczesny,
łączy się z nadzieją, iż pomnik będzie służył promocji
zabytkowego klasztoru i naszego miasta.

Jak już informowałem dwa lata temu, inicjaty-
wa w sprawie budowy pomnika spotkała się z bar-
dzo żywym i pozytywnym odbiorem ze strony su-
lejowskich władz administracyjnych i samorządo-
wych oraz przychylnością księdza proboszcza –
o. cystersa Augustyna. Skoro w przedmiotowej
sprawie zgoda była powszechna, to można było
mieć nadzieję, iż przejście od projektu do fazy re-
alizacji odbędzie się niebawem. Niestety byłoby to
zbyt piękne. Czas płynął, a sprawa stanęła w punk-

cie wyjścia. Głów-
nym i jak sądzę je-
dynym powodem tej
zwłoki był prozaicz-
ny, ale jakże istotny
- brak pieniędzy. No
cóż. Wiadomo prze-
cież, że nawet Salo-
mon z pustego
dzbana niczego nie
naleje.

Sądziłem, że
w tej sytuacji projekt
przepadł, a przynaj-
mniej został odłożo-
ny do bliżej nie spre-
cyzowanej przyszło-
ści. Pomyliłem się!
Pani Sylwia Miller –
kierowniczka Refe-
ratu Promocji nie od-
puściła i znalazła

wyjście z tej wydawałoby się patowej sytuacji. Z jej
inicjatywy podjęto współpracę z Stowarzyszeniem
Doliny Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Prezes
tego stowarzyszenia – p. Bronisław Helman zapro-
ponował by rzeźby zostały wykonane w ramach te-
gorocznych warsztatów rzeźbiarskich organizowa-
nych przez SDP. Rzecz nabrała rumieńców i w krót-
kim czasie stała się faktem.

Autorem trzech figur (postać księcia, mnich,
lew), składających się na całość pomnika, jest pan
Jan Milczarek. Jest to mieszkaniec podsulejowskiej
wsi Biała. Artysta legitymuje się dużym doświad-
czeniem i dorobkiem. Jest ceniony w Kraju, a jego
prace zdobią liczne miejscowości w całej Polsce.

Zgodnie z sugestią ks. Augustyna wstępny ter-
min odsłonięcia pomnika ustalono na 11 listopa-
da br. Wbrew pozorom jest to termin bardzo na-
pięty. Trzeba w tym czasie przygotować teren, na
którym zlokalizowano pomnik, dokonać jego
transportu i montażu, a jeszcze wcześniej doko-
nać wielu czynności formalno – prawnych (doku-
mentacja, zgody odpowiednich organów). Jest
więc jeszcze sporo pracy. Trzeba mieć nadzieję,
iż potwierdzi się optymistyczne stwierdzenie - suk-
ces wieńczy dzieło! Sprawa losów pomnika, od
pomysłu po jego praktyczną realizację, jest przy-
kładem świadczącym o tym, że dzięki zaangażo-
waniu i dobrej woli wielu osób można w społecz-
nym działaniu osiągnąć bardzo wiele. Wszystkim,
którzy swą pracą przyczynili się do tak pięknego
finału należą się słowa uznania i serdeczne po-
dziękowania.

Andrzej Tymiński
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do 91,5 mm × 91,5 mm i pakowane są po 25 płat-
ków, co jest nazywane „książeczką”. 12 „książeczek”
daje "”książkę” liczącą 300 płatków. Po wysuszeniu
płatki złota i srebra poleruje się agatem umocowa-
nym na specjalnej drewnianej rączce. Brakujące drew-
niane elementy ołtarza zostały „dorobione” w pra-
cowni „Ars Fortis” w Krakowie.„Dorobiono” rów-
nież brakujące palce u rak czterem ewangelistom,

które odpadły nadjedzone przez korniki.
Konserwacji i renowacji poddano rów-
nież obraz z ołtarza głównego „Wniebo-
wzięcie NMP”. Podczas renowacji w pra-
cowni, panie konserwatorki odkryły na-

pis na odwrocie obrazu. Była to data namalowania
obrazu i nazwisko malarza. Data to rok 1671 a obraz
namalował nadworny malarz i klucznik króla Jana III
Sobieskiego Jan Tricius, Tretko. Data wskazuje że
obraz „Wniebowzięcie” został namalowany ponad
100 lat wcześniej niż powstał ołtarz główny (1788 r.)
zagadką pozostaje, gdzie przebywał wcześniej i jak
znalazł się w naszej świątyni. Zapewne i wiele innych
zagadek kryje nasza romańska świątynia.

Odrestaurowany ołtarz główny zostanie poświę-
cony przez ks. bpa Henryka Tomasika podczas uro-
czystości udzielania Sakramentu Bierzmowania na-
szej młodzieży 17.10.2014 r.

Cystersi a targ w Sulejowie

Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmo-
wy”..., wszyscy znamy z dzieciństwa ten wiersz Jana
Brzechwy. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się,
skąd wziął się u nas w Sulejowie środowy targ?

Wszystko zaczęło się, kiedy na tronie polskim
zasiadał król Władysław Jagiełło, hojny i łaskawy

dla duchowieństwa, a w szczegól-
ności dla „białych” mnichów spro-
wadzonych w 1176 r. przez króla
Kazimierza Sprawiedliwego do Su-
lejowa, a nazywających się cyster-
sami. Sulejowskie opactwo miało
zarówno gospodarzy skrzętnych jak
i rozrzutnych. W latach 1386 – 1394
opatem konwentu sulejowskiego był
opat Mikołaj, słynący ze skrupulat-
ności, a przez współbraci nazywa-
ny „opatem dokumentem”. To wła-
śnie za czasów jego posługi w maju
1388 roku, król Władysław Jagiełło
udzielił opactwu cysterskiemu
w Sulejowie pozwolenia na urzą-
dzenie w mieście targu, co środę

U CYSTERSÓW

Nasz o³tarz ju¿ po renowacji

Dobiegł końca II etap prac konserwacyjno – renowa-
cyjnych przy ołtarzu głównym w naszej świątyni za-
planowany na rok 2014. Program „Dziedzictwo kul-
turowe” - priorytet 1. „Ochrona zabytków”, objął
dalszą kontynuację renowacji i konserwacji malowi-
deł ściennych (fresków) z 1552 r. wraz z konserwacją
ołtarza głównego z 1788 r.

Całość prac zaplanowana na rok
2014 zamknęła się w kwocie 253 tys.
zł. Prace zostały odebrane przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.
W ww. kosztach partycypują: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - 150 tys. zł, Urząd Miej-
ski w Sulejowie – 10 tys. zł. Pozostałe koszty w kwo-
cie 90 tys. zł parafia dofinansuje z wkładu własnego
– kolęda, wypominki i ofiary parafian. Z tego miej-
sca o. Augustyn składa serdeczne podziękowania
wszystkim ofiarodawcom i wszystkim zaangażowa-
nym w renowację ołtarza głównego.

Warto wspomnieć również o pracy jaką wykona-
ły konserwatorki z pracowni „Ars Fortis” z Krakowa
– Pani Maria Lelek - Pietrzak i Pani Halina Cielak.
A praca ta należy do żmudnych i niełatwych. Niekie-
dy na kolanach lub w pozycji leżącej.

Prace konserwacyjne przy naszym ołtarzu pole-
gały na oczyszczeniu polichromii z warstwy przema-
lowań i kurzu, uzupełnieniu ubytków i wypełnienie
ich odpowiednim kolorem. Jak mówi Pani Halina Cie-
ślak, „tą samą zasadę konserwacji zastosowano wo-
bec figur czterech ewangelistów i filarów w ołtarzu”.
Złocenia i srebrzenia Panie wykonują w dwóch tech-
nikach: 1) technika mat, jak sama nazwa wskazuje,
złocenia i srebrzenia są mniej błyszczące, matowe.
Najczęściej stosowana na żółtym lub
czarnym pulmencie – glinka zmiękcza-
jąca podłoże; 2) technika poler, pole-
gająca na uzyskaniu powierzchni litego
złota lub srebra. Razem z techniką na
mat należy do najstarszych technik na
świecie i jest ciągle używana. W obu
technikach na uprzednio przygotowaną
powierzchnię najpierw nakłada się pul-
ment a następnie płatki srebra lub złota
o grubości 0,000125 mm. Grubość płat-
ków określa się gramaturą, która infor-
muje ile gram złota lub srebra użyte jest
na wykonanie 1000 płatków. Gramatu-
ra ta waha się od 11 g do 17,5 g. Płatki
złota mają wymiary od 60 mm × 60 mm
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i zwolnił mieszkańców Sulejowa od zwyczajowych
ceł w całym państwie polskim. Świadkami podpi-
sania tego dokumentu byli: przeor Jan i brat klucz-
nik Dominik. Król Jagiełło zobowiązał klasztor su-
lejowski do modlitwy za władców polskich, a on
sam odwiedził opactwo w 1410 roku w drodze na
pola Grunwaldu.

Na ówczesne targi do Sulejowa zjeżdżali się
kupcy, handlarze i rzemieślnicy z całej ziemi sie-
radzkiej i handlowali, a raczej wymieniali się solą,
skórami bobrowymi i wyrobami z kutego żelaza.
Z biegiem lat kiedy pojawiły się pieniądze, zaczęli
handlować suknem, płodami ziemi, zwierzętami
gospodarskimi oraz wyrobami własnymi. Na dzi-
siejszy targ do Sulejowa przyjeżdżają nie tylko
miejscowi kupcy, rolnicy i producenci ale również
obcokrajowcy. Nasz sulejowski targ ma już 626
lat i nic nie wskazuje na to, że czasy świetności
ma już za sobą, a my idąc na targ kupować mar-
chewkę i pietruszkę, pamiętajmy, że przywilej han-
dlu nadał nam sam Jejmość Jagiełło.

Do¿ynki

21.09.2014 r. (niedziela) w naszej świątyni na Pod-
klasztorzu miejscowi rolnicy podziękowali Bogu za
zebrane plony na Mszy św. dożynkowej o godz.
11.30. Dożynki inaczej zwane Świętem Plonów -
to święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za
ukończenie prac polowych i żniw. Obecnie obcho-
dzone zwykle w jedną z niedziel września.

Wszyscy korzystamy z pracy rolników i wszy-
scy też powinniśmy okazać Bogu wdzięczność za
chleb powszedni. Jest to okazja do przypomnienia
ciężkiej pracy na roli, tym bardziej, że często jest
ona niedoceniana. To dobry czas aby zwrócić uwa-
gę na potrzebę poszanowania chleba, którego bra-
kuje tak wielu głodującym ludziom w krajach słabo
rozwiniętych gospodarczo i którego tak wiele po-
niewiera się na śmietnikach.
Ceremoniałowi wniesienia wieńcy dożynkowych
do Kościoła przewodniczyli Starosta i Starościna
dożynkowi (rolnicy z Prucheńska Dużego i Strze-
lec). Wieńce wykonane były przez mieszkańców
Strzelec, Prucheńska Dużego i Owczar - z ziarna,
kłosów zbóż, warzyw, owoców i kwiatów. Następ-
nie Starosta i Starościna wręczyli Ojcu Probosz-
czowi bochen chleba upieczony z mąki pochodzą-
cej z tegorocznych zbiorów. Po Mszy
św. wszyscy uczestnicy zostali poczę-
stowani poświęconym chlebem.
foto str. 12

Bogumiła  Strojna

Subiektywnym okiem radnej…

tel. 694 970 665, tsarlej@wp.pl

BUDOWA ULICY ZAMKOWEJ
Zbliżają się wybory samorządowe, zatem i w naszym

kwartalniku parę słów na koniec kadencji. Tym bardziej,
że występuję tu w podwójnej roli: od piętnastu lat reda-
guję Suleja, a z drugiej strony od czterech lat pełnię za-
szczytną funkcję radnej z okręgu Podklasztorze.

Ta druga rola pozwoliła mi bliżej poznać najważ-
niejszy akt prawny gminy - Uchwałę Budżetową. Do-
kument ten określa podział wydatków na stałe i obo-
wiązkowe oraz kwotę przeznaczoną na inwestycje –
zazwyczaj mniejszą niż potrzeby. Tę kwotę można
zwiększyć pozyskując fundusze z zewnątrz, głównie
z Unii Europejskiej.

Rada Miejska składa się z 15 radnych całej gminy,
jednak każdy z nas głosując za uchwałą budżetową
najbardziej chciałby skierować inwestycje do swoje-
go okręgu, bo tam potrzeby zna najlepiej.

Na Podklasztorzu widać je już po wyjściu z domu
na ulicę. Właśnie te piaszczyste ulice to nasza główna
bolączka, a do tego wysoki poziom wód gruntowych.
W deszczowe dni zalewanych jest wiele posesji.

Dzięki głosom mieszkańców, rozmowom, ich in-
terwencjom i konstruktywnym krytycznym uwagom,
mogłam w imieniu naszej społeczności starać się po-
prawić sytuację, co nie zawsze spotykało się z popar-
ciem władz.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w udział na
zebraniach wypracowaliśmy propozycję budowy ul.
Zamkowej jako najdłuższej i spinającej całe osiedle.

Po prawie całkowitym skanalizowaniu osiedla (uli-
ca Połaniecka niestety jeszcze czeka na swoją kolejkę)
ruszyła budowa ulicy Zamkowej, z przesunięciem w bu-
dżecie gminy z 2013 roku na 2014. Zatem po latach
zastoju Podklasztorze, które jest najbardziej zaniedba-
nym rejonem naszej gminy pod względem dróg, zy-
skało nową ulicę, a w zasadzie to jej połowę. Druga
część Zamkowej i ul. Romańska mają być budowane
w najbliższym roku. Obie drogi są bardzo ważne ze
względu na duże natężenie ruchu lokalnego.

Mam nadzieję, że niezależnie od wyników wyborów,
będzie kontynuowana budowa ulic osiedla przy klasz-
torze cystersów, które to osadnictwo zapoczątkował Ka-
zimierz Sprawiedliwy w XII wieku. Mamy już wiek XXI,
zatem minęło dziewięć stuleci, a błoto wciąż to samo…

Na koniec dziękuję jeszcze raz
wszystkim mieszkańcom za współpracę,
przekazywane uwagi i wyrozumiałość.
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 23 maja 2014r.- obchody 90 rocznicy powstania La-
sów Państwowych- uczestnicy zajęć tańca nowoczesne-
go oraz tańca ludo-
wego z Miejskiego
Ośrodka Kultury
w Sulejowie mieli
zaszczyt wystąpić w części artystycznej obchodów;
 1 czerwca - Dzień Dziecka- spektakl  „Niechciane za-
bawki”, a później  XV Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki
Polskiej „Sulejowskie Słońce, Sulejowskie Skowronki”;
 21-23 czerwca - Dni Sulejowa - Noc Świętojańska-
cykliczne imprezy,  m. in.: rodzinny rajd rowerowy, te-
atrzyk dla dzieci, konkurs na wianek świętojański, poka-
zy uczestników zajęć z MOK, zabawa przy ognisku,
spływ kajakowy, pokaz sztucznych ogni oraz koncerty ze-
społów- NORBI, AYAX, FASTER, THE PONCZOHA,
LONG & JUNIOR, MUSIC NOTES. Dodatkową
atrakcją był koncert piosenek Anny Jantar oraz „Szalone
lata 80-te” w wykonaniu Pani Anety Bartłomiejczyk.
 lipiec - wakacje z MOK- w pierwszym miesiącu wa-
kacji warsztaty dla dzieci. Dzieci miały okazję brać udział
w grach i zabawach integracyjnych, ruchowych, zajęciach
komputerowych poszerzać wiedzę z zakresu Unii Euro-
pejskiej dzięki Piotrkowskiemu Stowarzyszeniu Rozwo-
ju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-CEN-
TRUM”, przygotowywać potrawy zgodne z tematyką
zajęć a także uczestniczyć w pogadankach z policjantem,
strażakiem, ratownikiem medycznym. Ponadto dla uczest-
ników zajęć przygotowano rajd rowerowy oraz różnego
rodzaju wycieczki, m. in.: do kina, na basen, do Skansenu
Rzeki Pilicy, bunkrów w Konewce, Niebieskich Źródeł,
Arkadii i Nieborowa, Żelazowej Woli.
 15 sierpnia  – na terenie zabytkowego Opactwa Cy-
stersów na Podklasztorzu, rozpoczęła się IV Średnio-
wieczna Biesiada Rodzinna. Przybyli goście mogli po-
dziwiać pokazy walk rycerskich, spróbować staropolskich
potraw, sprawdzić swoje umiejętności strzelania z łuku.
Ponadto można było zobaczyć jak wyglądali średniowiecz-
ni rycerze, zbroje, akcesoria życia codziennego, stroje
mieszczańskie, dyby, podejrzeć na czym polegały obo-
wiązki wiedźmy czy kata, jak wykuwano narzędzia i zbro-
je, a także wziąć udział w warsztatach kaligrafii, zioło-
lecznictwa oraz garncarstwa. Dodatkowymi atrakcjami
tego dnia były- pokaz zabytkowych sikawek strażackich,
konkurs siłacza w tzw. martwym ciągu oraz część arty-
styczna na scenie, czyli Biesiada Polska i Biesiada Cy-
gańska oraz popis umiejętności takich gwiazd jak: Kaba-
ret z Kopydłowa czy zespołu Tacy Sami.
 17 września - spektakl „Calineczka”, po którym od-
były się warsztaty dla dzieci, babć i dziadków prowa-
dzone przez artystów z fundacji -ależ Gustawie w ra-
mach projektu „Opowiem Ci bajkę”
foto str. 12

       Sylwia Klass

W sulejowskim MOK-u

  Mimo,
że w waka-
cje wiele

dzieci spędzało poza domem, to Miejska Biblioteka zawsze
stała dla nich otworem. W dniu 15.07 panie bibliotekarki
zaprosiły grupę z Przedszkola Samorządowego Nr 1. Pod-
czas wizyty dzieci zwiedziły bibliotekę, oraz dowiedziały
się na czym polega praca bibliotekarza. Następnie malu-
chom przeczytano jak Martynka, Ania i Krzyś – bohatero-
wie dziecięcej literatury spędzają letni czas nad morzem.
 Jednym z najbardziej znanych i lubianych współ-
czesnych poetów dla dzieci jest Jan Brzechwa. Jego
wiersze odznaczają się prostotą i humorem, a jedno-
cześnie ponadczasową mądrością. Często ich bohate-
rami stają się zwierzęta, za pomocą, których autor uka-
zuje wady ludzkich charakterów.
Aby przybliżyć sylwetkę poety w dniu 26.09.2014 r. zor-
ganizowano spotkanie dla uczniów klas drugich SP Nr1
„Brzechwowe zoo”. Spotkanie miało formę zgaduj – zga-
duli i kalamburów, gdzie dzieci naśladowały i odgadywały
bohaterów utworów. Po zakończonej zabawie uczniowie
rysowali swoje ulubione postacie z wierszy. Uczestnicy
spotkania wykazali się dużymi zdolnościami aktorskimi
oraz plastycznymi. Dzieci świetnie się bawiły i deklaro-
wały, że chętnie będą odwiedzać mury biblioteki.
 Biblioteka włączyła się po raz kolejny w zainicjo-
waną przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego
ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”. Jest to już
trzecia edycja tej akcji. W tym roku zapoznajemy się
z lekturą „Trylogii” Henryka Sienkiewicza
W powieściach tworzących ten cykl polski noblista
w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fa-
scynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humo-
rem. „Trylogia” to obraz Polski różnorodnej i wielokul-
turowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i ma-
rzeń, kronika militarnych oraz duchowych zwycięstw.
Zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury
oraz potrzebę dbałości o język ojczysty w poczuciu
wspólnej tożsamości to wartości jakie pragnęły prze-
kazać panie bibliotekarki uczniom Szkoły Podsta-
wowej w Sulejowie.

i Miejskiej Bibliotece Publicznej
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Razem mo¿na wiêcej na drogach powiatowych
8,5 miliona złotych w 2014, (w całej kadencji 2010-2014
ponad 24 miliony) zainwestowano w drogi powiatowe.
To prawie 43 km przebudowanych bądź odnowionych
nawierzchni dróg i remont 5 mostów. Nie byłoby to moż-
liwe bez współpracy i pomocy finansowej ze strony sa-
morządów gminnych (w 2014 roku 2,8 mln, a w całej
kadencji 7,9 mln). Dobry klimat pomiędzy władzami mia-
sta i gminy Sulejów a Zarządem Powiatu Piotrkowskie-
go, który sprzyjał inwestycjom na drogach powiatowych,
przechodzących przez gminę, doprowadził do realizacji
4 zadań. Nowe oblicze zyskało osiedle Podklasztorze,
gdzie pierwszymi inwestycjami były, w 2010 roku, prze-
budowa mostu na rzece Radońce oraz budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej, Jagiełły i Rycerskiej –
przypomina Zbigniew Sarlej członek Zarządu Powiatu
Piotrkowskiego. - Następnie przyszedł czas na ulicę Klasz-
torną, a w tym roku odnowiony został już 260 metrowy
odcinek ulicy Grunwaldzkiej. Obecnie trwa przebudowa
skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej (397 tys. zł –
połowę kosztów - dołożyła Rada Miejska w Sulejowie).
Jednak największym wspólnym zadaniem była przebu-
dowa drogi Jeżów-Lubień-Bilska Wola w 2012 roku. Na
realizację 3 km odcinka od Bilskiej Woli do Lubienia wy-
dano 3,2 mln złotych. Na zadanie powiat pozyskał dofi-
nansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych w wysokości 1,1 mln, gmina Sulejów dołoży-
ła 212 tys., gmina Rozprza 887 tys., a powiat 1,2 mln.

Rolnicy Ziemi Piotrkowskiej œwiêtowali w Rozprzy
Chleb z tegorocznych plonów - symbol Dożynek - wrę-
czyli samorządowcom: staroście piotrkowskiemu Sta-
nisławowi Cubale i wójtowi gminy Rozprza Januszowi
Jędrzejczykowi, tegoroczni starostowie dożynek Mał-
gorzata Skóra i Alfred Leśniewski. Było to XIV Święto

Rolników Ziemi Piotrkowskiej, zorganizowane wspól-
nie przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie, Urząd
Gminy w Rozprzy oraz młodzież Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Szydłowie.

- Serdecznie dziękuję rolnikom Ziemi Piotrkowskiej za
Waszą ciężką pracę i życzę, aby chleba na żadnym stole nie
brakowało, a rolników
każde zło omijało -
mówił starosta piotr-
kowski Stanisław Cu-
bała. Wraz z wójtem
i starostami dożynek
poczęstował uczestni-
ków Święta Plonów
chlebem i miodem. Wieńce przygotowane przez młodzież
otrzymali starosta wraz z przewodniczącym Rady Powiatu
Ireneuszem Czerwińskim oraz wójt gminy Rozprza razem
z przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Gemelem.

W czasie dożynek, po raz siódmy, przyznano hono-
rowy tytuł "Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego". Do
grona dziesięciu, dotychczas wyróżnionych, dołączył
Grzegorz Adamczyk wicestarosta powiatu piotrkowskie-
go. Przyznano także honorowe odznaki Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla rolnictwa" dla
Tomasza Kowalskiego i Stanisława Socika. Z okazji 25-
lecia transformacji i wkładu w rozwój polskiej gospo-
darki, podziękowano przedsiębiorcom z terenu powiatu
piotrkowskiego. Statuetki otrzymali: Alina Kowalska -
Masarnia z Bilskiej Woli, Zbigniew Balczukiewicz -
Cukiernia Adbal, Bogdan Kazub - Spółka Elanda oraz
Grzegorz Dajcz - Daj Kasz.

Od  8 września, Wydzia³ Architektury i Budownic-
twa Starostwa, przyjmuje interesantów w budynku przy
ul. Sienkiewicza 16 a. Dzięki temu w jednym miejscu
będzie można załatwić sprawy budowlane i geodezyjne.

Wszelkich informacji związanych z przepisami bu-
dowlanymi i projektowymi można zasięgnąć pod nume-
rem tel. 44 732 78 55.

105 cyklistów z terenu powiatu piotrkowskiego wzięło
udział w X GWIE DZISTYM RAJDZIE ROWEROWYM,
organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Dnia
bez Samochodu przez Starostwo i  Zrzeszenie LZS.Uczest-
nicy po pokonaniu tras gminami powiatu, dotarli do Ośrodka
"DRESSO" w Sulejowie, gdzie przygotowano dla nich
konkurencje sportowe. Nagrody najlepszym  cyklistom
wręczył Zbigniew Sarlej członek Zarządu Powiatu Piotr-
kowskiego. (foto str. 16)                         Aneta Stępień

asystent prasowy, 4 732 31 29

Fot. Katarzyna Renkiel

Ostatnie ustalenia
przed  przebudową

skrzyżowania
Klasztornej i Targo-

wej, od lewej:
Stanisław Baryła
i Zbigniwe Sarlej
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W sulejowskim
MOK-u 

Ołtarz
już po re-
n o w a c j i
w koście-
le na Pod-
k l a s z t o -
rzu.

Dożynki
parafial-

ne 

U CYSTERSÓW
II Biesiada uliczna sąsiadów na ul. Wczasowej 



WAKACJE

Dzień Dziecka

Występ u Leśników

IV Średniowieczna Biesiada  Rodzin-
na warsztat  garncarski 
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ALHAMBRA

II Biesiada uliczna
Pod takim hasłem spotkali się mieszkańcy ulicy Wcza-
sowej i wszystkich okolicznych, z osiedla Podklaszto-
rze. Jest to część naszej miejscowości, w której ludzie
z różnych stron Polski mają swoje letniska. Pomysło-
dawcą sąsiedzkiego biesiadowania są Ewa i Zbigniew
Woźniakowie, a w kolejnych latach imprezę organizu-
je inny mieszkaniec. W tym roku tradycji stało się za-
dość i na 52 sąsiadów czekały bogate stoły, a atrakcję
wieczoru stanowiły zawody łucznicze.
Gospodyni przywitała gości takim testem:

W tym roku 2014 po raz drugi
wczasowicze Podklasztorza pospołu
zasiądziemy do suto zastawionego stołu.
Wspólnie razem zaśpiewamy, życząc
sobie i innym długiego życia, zdrowia i radości,
aby być sprawnym do późnej starości.
Sto lat głośnego śpiewania, będzie echo roznosiło,
aby to w życiu na przyszłość każdemu się spełniło.

Na pamiątkę dla potomnych złóżmy w spokoju i ciszy
swoje wyraźne podpisy.

I ja tam byłam, swój podpis złożyłam, a że się uba-
wiłam, to będę tradycję sąsiedzką ulicy Wczasowej sła-
wiła…A impreza na zdjęciach obok, str.12.

Tesa

nasze sylwetki...

Zbigniew Blichewicz

Sulejowskie korzenie
Z początkiem września skontaktował się z redakcją p. Jan
Miller. Przedstawił materiał mówiący o urodzonym w
Sulejowie Zbigniewie Blichewiczu - postaci mało znanej
w naszym mieście, a godnym zainteresowania z racji jego
dokonań w Powstaniu Warszawskim w 1944r. W bieżą-
cym roku przypada 70 rocznica tego bohaterskiego zry-
wu powstańczego i choćby z tego względu uznaliśmy, iż
zasadnym jest przybliżenie Czytelnikom zarysu biografii
jednego z bohaterów powstania. Z pełną świadomością
używamy przymiotnika „bohaterskiego”, bowiem nie
każdemu żołnierzowi nadaje się Order Virtuti Militari,
a właśnie kawalerem tego najwyższego odznaczenia za
zasługi wojenne jest Zbigniew Blichewicz – pseudonim
„Szczerba”. Zaciekawieni materiałem pochodzącym z ar-
chiwum p. J. Millera poszukaliśmy jeszcze innych źródeł.
Okazało się, iż pewnymi informacjami dysponuje Urząd
Miasta, a w Internecie można uzyskać bardziej szczegó-
łowe dane dotyczące życiorysu i twórczości literackiej

interesującej nas postaci.
 Oto wyniki naszej

kwerendy:
W archiwum kościoła

parafialnego p.w. św. Flo-
riana w Sulejowie zacho-
wał się dokument (spisany
w jęz. rosyjskim), z które-
go dowiadujemy się Zbi-
gniew Blichewicz urodził
się 14 maja 1912 roku. Jego
rodzicami byli – ojciec Sta-
nisław (z zawodu felczer) i
matka Kazimiera z Arasewiczów. Chrzest odbył się
27 maja, a świadkami tej uroczystości byli: - Aleksan-
der Okoński (pisarz gminny) i Feliks Rejmont ( orga-
nista parafialny).

Można domniemywać, że młody Zbigniew roz-
począł swe nauki w szkole powszechnej w Sulejo-
wie, ale na ten temat nie zachowały się żadne doku-
menty źródłowe. Wiadomo natomiast, iż w 1933 roku
ukończył Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatow-
skiego w Łowiczu. W latach 1933-1934 ukończył kurs
podchorążych rezerwy piechoty Skierniewicach przy
26 Dywizji Piechoty. Jego zainteresowania i uzdol-
nienia skierowały się w kierunku sztuki aktorskiej co
spowodowało, iż podjął studia w Państwowym Insty-
tucie Sztuki Teatralnej gdzie zdobywał szlify aktor-
skie pod kierunkiem wybitnego aktora i pedagoga prof.
Aleksandra Zelwerowicza. Jako profesjonalny aktor
z powodzeniem występował w Teatrze Kameralnym
w Warszawie, Teatrze Miejskim w Kaliszu i Teatrze
Miejskim w Wilnie. Tam też w 1939 roku zastała go
wojna. Początkowo Wilno było pod okupacją so-
wiecką. W czerwcu 1941 roku do Wilna weszli nowi
okupanci – Niemcy. Młody Blichewicz postanowił
wstąpić w szeregi konspiracyjnego Związku Walki
Zbrojnej. Jego zaprzysiężenie nastąpiło 14 paździer-
nika 1941 roku. Dokładnie w rok później (paździer-
nik 1942) po uprzednim przekroczeniu granicy Ge-
neralnego Gubernatorstwa i przedostaniu się do War-
szawy, będąc już w Armii Krajowej, kontynuował
pracę w konspiracji jako oficer do zadań specjalnych
w oddziałach dywersyjnych.

Okrutna wojna, trudy i niebezpieczeństwa byto-
wania w warunkach bezwzględnej okupacji, konspi-
racja i niemal codzienne ryzykowanie życiem, wywar-
ły swe piętno na życiorysach wielu Polaków. Tak też
było w przypadku Zbigniewa Blichewicza. Zwłasz-
cza jego dokonania i doświadczenia z okresu Powsta-
nia Warszawskiego były traumą, która miała ogrom-
ny pływ na resztę jego życia.

Szczególnie wymowne i pouczające są wspomnie-
nia Blichewicza, którym autor nadał tytuł – „Tryptyk
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powstańczych wspomnień” i opatrzył dającym wiele do
myślenia podtytułem – „Dni „Krwi i Chwały” czy  obłę-
du i nonsensu”. Dokument ten w znacznej części za-
wiera rzeczową, opartą na własnych doświadczeniach,
obserwacjach i przemyśleniach, jednakże w sumie kry-
tyczną ocenę powstania. Poddaje w wątpliwość celo-
wość jego wywołania, zwłaszcza w aspekcie dyspro-
porcji sił w porównaniu z wrogiem, braków w uzbroje-
niu i amunicji, słabym wyszkoleniem bojowym młodych,
niedoświadczonych żołnierzy. Wskazuje na liczne błę-
dy w dowodzeniu, mówi wprost o gehennie cywilnych
mieszkańców powstańczej Warszawy. W dwóch pro-
stych zdaniach trafnie określa sytuację geopolityczną po-
wstańców – „Stalin czeka aż się wykrwawimy” i „Alian-
ci robią zrzutu by uciszyć wyrzuty sumienia”. W sło-
wie wstępnym do swych wspomnień Blichewicz pisze:
- „…mówiłem kiedyś gen. Komorowskiemu i płk. Ziem-
skiemu, że powstanie jest czynem samym w sobie skoń-
czonym i sztucznych legend nie potrzebuje. Kilkoma
takimi legendami się rozprawiam nawet o samym so-
bie…”. Inna jego powojenna wypowiedź jest już bar-
dziej radykalna i nasycona rozgoryczeniem – „Na mar-
ne poszła krew i tyle młodych istnień, żołnierzy o ser-
cach rozpalonych gniewem i rozkazem, a rozstających
się z życiem w wierze, że śmiercią swą utwierdzą grunt
pod Wolność Wielkość swej Ojczyzny, pod lepszy, spra-
wiedliwszy świat.. A tymczasem na gruzach starego
świata powstał nowy, znacznie gorszy, skażony anglo-
saskim cynizmem, zakłamaniem i podłością! Na marne
poszło wszystko. I krew, i łzy i tyle śmierci, i wiary
i tyle męki”.

Ale jednocześnie jego „wspomnienia…” dokumen-
tują i sugestywnie ukazują niezwykła determinację, i od-
wagę powstańców oraz ich bezgraniczne poświęcenie.
Niech zaświadcza o tym fakt, iż z batalionu „Bończa”
liczącego 500 żołnierzy, w skład, którego wchodziła do-
wodzona przez niego 101 kompania, pozostało przy życiu
niespełna 150 osób! Jego osobista postawa może służyć
za wzór odwagi i poświęcenia dla Ojczyzny. Za swe za-
sługi bojowe 24 sierpnia 1944 zostaje odznaczony Krzy-
żem Walecznych, zaś 18 września tegoż roku otrzymuje
Order Virtuti Militari V klasy. W uzasadnieniu wniosku
do tego odznaczenia czytamy: „Jako oficer i dowódca
101 kompanii wykazał niepospolite zalety żołnierza. Swą
nadzwyczajną odwagą i męstwem pociąga innych mimo
ran, sam osobiście prowadzi do boju, powstrzymując
napór nieprzyjaciela. Jemu należy zawdzięczać utrzyma-
nie dotychczasowych placówek na dowodzonym przez
niego odcinku. Dzięki osobistemu bohaterstwu dwa razy
odbijał utraconą placówkę”. Ta „dwukrotnie odbijana
placówka”, to katedra św. Jana na warszawskiej starów-
ce - miejsce jedno z najzaciętszych i najkrwawszych walk
w Powstaniu. 2 października 1944 otrzymał nominację
na stopień porucznika.

Jeśli weźmiemy pod uwagę te dwie, jakże skrajne po-
stawy zaprezentowane powyżej przez Blichewicza, to po-
wstaje pytanie – który człon podtytułu „Tryptyku powstań-
czych wspomnień” jest dominujący? „Krew i Chwała” czy
„Obłęd i Nonsens”? Z jednoznaczną odpowiedzią na ten
dylemat miał kłopot sam Blichewicz. Pod koniec powsta-
nia targały nim liczne wątpliwości i zastrzeżenia. Niemniej
gdy nadszedł dzień kapitulacji był gorącem orędownikiem
walki do końca, w rozgoryczeniu usiłował popełnić samo-
bójstwo. Teraz po latach, gdy wiemy już prawie wszystko
o Powstaniu, odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest
znacznie prostsza i łatwiejsza. W mym osobistym przeko-
naniu obydwa człony są prawdziwe.

Po wojnie Zbigniew Blichewicz wrócił do swej
przedwojennej profesji.  Będąc jeszcze w niemieckich
obozach jenieckich, grał liczne role w obozowych te-
atrach. Po wyzwoleniu dostał przydział do Teatru Dra-
matycznego II Korpusu WP co skutkowało dwuletnim
pobytem we Włoszech. Po rozwiązaniu Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie wyemigrował do Anglii. Wy-
stępował w londyńskim teatrze „Sztafeta”, występo-
wał na imprezach artystycznych dla emigrantów.

Tak jak wielu polskich żołnierzy i oficerów, którzy
pozostali na emigracji znalazł się wkrótce bez pracy
odpowiadającej jego kwalifikacjom i aspiracjom, po-
padł w trudności materialne. Do tego pojawiła się de-
presja i nostalgia za utraconą Ojczyzną. Wyjścia po-
szukiwał w wyjeździe do USA, ale i tam nie znalazł
rozwiązania swych problemów. W połowie lat pięćdzie-
siątych dostał wraz z żoną Marią (też aktorka), propo-
zycję pracy w Radiu Wolna Europa w Monachium
w Niemczech. W tej polskojęzycznej rozgłośni prowa-
dził wywiady, był lektorem, a w wolnych chwilach na-
dal udzielał się w teatrze. Można powiedzieć, iż pobyt
w Monachium był okresem stabilizacji dającym nadzie-
ję na spokojną egzystencję. Jednak okrutny los (prze-
znaczenie?) dał znów znać o sobie. 1 września 1959
żona popełnia samobójstwo. Blichewicz nie może po-
godzić się z tak ogromną stratą i w chwili depresji
16 października 1959 roku także odbiera sobie życie.

O związkach Zbigniewa Blichewicza z Sulejowem
wiemy w zasadzie tyle, iż tu się urodził, kim byli ro-
dzice i praktycznie nic więcej. Być może ktoś z Czy-
telników wie więcej. Prosimy o kontakt.

Opracowując powyższy tekst korzystałem z mate-
riału będącego Wstępem (autor – Mariusz Olczak), do
wydania książkowego „Tryptyku powstańczych wspo-
mnień”, oraz z artykułu Marcina Wojciechowskiego
(Gazeta Wyborcza z dnia 22 lutego 2010r), zatytuło-
wanego „Powstanie Warszawskie bez upiększeń”.
foto: http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogra-
my/Zbigniew_Blichewicz

Andrzej Tymiński
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DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

Dorastały w domach, w których jeden z rodzi-
ców, lub obydwoje, nadużywali alkoholu. Na ogół
były pozbawione większości przyjemnych i ważnych
doświadczeń. Pozbawione również spokoju, beztro-
ski i poczucia bezpieczeństwa,
nie miały dzieciństwa takiego,
jakim powinno być: ciepłego, ra-
dosnego, spontanicznego. Sytu-
acje, które przez inne osoby od-
bierane byłyby jako nieprzyjem-
ne, dla dzieci alkoholików były
„chlebem powszednim”.  Zda-
rzały się okresy silnie nacecho-
wane uczuciowo. W chwilach
abstynencji rodzic okazywał  dziecku, jakie jest dla
niego ważne i jak bardzo je kocha, aby wkrótce po-
tem „zniknąć”. W takiej relacji miłość oznacza
opuszczenie. W odwrotnej sytuacji kiedy dziecko
było nadmiernie krytykowane i słyszało od rodzi-
ców komunikaty, że jest przyczyną wszelkich kło-
potów, zaczynało postrzegać siebie w negatywnym
świetle, nawet kiedy fakty dowodziły czegoś prze-
ciwnego.

W dorosłym życiu dzieci alkoholików nie reali-
zują wielu swoich pomysłów i planów. Obawiają się,
że nie potrafią zrobić niczego dobrze. W dzieciństwie
przecież nikt nie zauważał efektów ich pracy. Ocze-
kiwanie od siebie doskonałości blokuje często ich
wysiłki. Nie rozpoczynają lub nie kończą swojej pra-
cy, aby uniknąć krytyki. Dorosłe dzieci alkoholików
mają problemy z przeprowadzeniem swoich pomy-
słów od początku do końca, ponieważ nie widziały
tego u siebie w domu. Liczne ciekawe pomysły i pla-
ny kończyły się najczęściej na słownych deklaracjach
rodziców. W dorosłe życie zabrały ze sobą wyuczo-
ny sposób bycia , który bardzo utrudnia im normalne
funkcjonowanie.

DYŻURY - punkt konsultacyjny
w Sulejowie

 wtorek o godz. 18.00 –  mitting AA
środy w godz. 14.45 – 18.45 psycholog
piątek 17.30 – 18.30 terapeuta

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca  15.00
– 17.00 - prawnik

piątek od godz 18.30 - Grupa wsparcia

Dzieci alkoholików najczęściej uważają, że kłam-
stwo jest rzeczą naturalną. Niekiedy pozwalało prze-
trwać trudne chwile, uniknąć kary lub uzyskać jakąś
korzyść. Bycie szczerym było często niemożliwe po-
nieważ mogło powodować silne emocje, których le-
piej nie wyzwalać. Lepiej było przemilczeć pewne

rzeczy niż narażać się na złość
rodziców.

Dorosłe dzieci alkoholi-
ków nie mają pozytywnych
doświadczeń w zakresie budo-
wania bliskich relacji. Nie
mają pojęcia, na czym polega
stabilny i szczęśliwy związek
z druga osobą. Lęk przed po-
rzuceniem powoduje, że są

ostrożne w nawiązywaniu związków z ludźmi, po-
mimo tego, że bardzo ich pragną. Są przekonane, że
mogą polegać jedynie na sobie. Reagują lękiem na
jakiekolwiek nieprzewidziane zmiany. Ogólnie strach
przed zmianami jest tak silny, że obawiają się na przy-
kład zmienić pracę na lepszą.

Próbują zaspokoić swój deficyt uczuciowy z dzie-
ciństwa. Robią wiele rzeczy, które pozwalają zwró-
cić na siebie uwagę. Jednocześnie bardzo trudno im
przyjąć pochwały ze strony innych osób i jeżeli je
słyszą, to uważają, że jest to nieszczere. W grupie
ludzi doświadczają uczucia skrępowania, ponieważ
w dzieciństwie alkoholizm rodziców powodował izo-
lowanie się całej rodziny.

Zaskakujące jest, że dorosłe dzieci alkoholików po
tym co widziały w domu rodzinnym same mają skłon-
ności do popadania w nałóg lub wiążą się z osobami
uzależnionymi.

Informacje zamieszczone w artykule są jedynie
przysłowiową kroplą w morzu. Na temat DDA zo-
stała napisana niejedna książka i osoby zainteresowa-
ne tym tematem serdecznie odsyłam do lektury.

                                  Marcin AA

Moja rzeka
Czy mnie droga Pilico rozumierz?

Czy ja Ciebie ? - toæ mówiæ nie umiesz
Na swych falach Sulejów ko³yszesz

i nie szepniesz nikomu co s³yszysz
i nie skar¿ysz niekomu siê wcale,

¿e Ciê zatruæ chc¹ obcy wandale.
N abiæ kasê i  odejœæ w nieznane.            „RAM”

Wiersz naszej sulejowskiej poetki:
SPROSTOWANIE
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze Su-

leja, w artykule poświęconym Strzelcom, przedsta-
wiające pogrzeb ofiar niemieckich represji, zostało
błędnie opisane. Było ono wykonane w maju 1945
roku i jest własnością Pani Kępskiej ze Strzelec.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszam.
Leszek Baliński



SULEJ  nr  60, październik`2014

Redaktor naczelna – Teresa Sarlej
Zespół: Zofia Gwarda, Katarzyna Prochoń, Andrzej Ty-
miński, Ewa i Bożena Zawisza
Rysunki – Teresa Sarlej
Łamanie i druk – RC P-ków, ul. Belzacka, t.(44)7325626

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych . Zastrze-
ga sobie prawo do tytułów i opracowań tekstów. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za treść stron Urzędu Miejskiego.
Adres do korespondencji – Miejska Biblioteka
w Sulejowie, Rynek 1, 97–330 Sulejów

www.sulejow.pl                e-mail: sulej@op.pl

SULEJ jest redagowany przez:

w PRL-u

Maraton wokó³ Jeziora Sulejowskiego
Duże emocje zapewnili nam uczestnicy Maratonu, któ-
ry odbył się 13 września 2014 r. pod patronatem Bur-
mistrza Sulejowa Stanisława Baryły. Niemal 300 za-
wodników rywalizowało na trzech trasach: Maratonu
Rowerowego 50 km., Ultramaratonu Biegowego 50 km.
i Biegu 10 km. Wspaniała pogoda uatrakcyjniła dzień
pełen rowerowych i biegowych zmagań.

Najszybszy rowerzysta Jarosław Ziółkowski (Kettler
Bike Team) pokonał 50 km w niespełna 2 godziny, a Do-
rota Warczyk (LKK Start Tomaszów Maz.) 2 godz.
17 min. Najlepszy biegacz Adam Łączyński potrzebo-
wał na zrobienie pętli wokół Zalewu Sulejowskiego
ok.4 godzin. a biegaczka Justyna Supińska ok. 5 godzin.

Zwycięzcy zawodów otrzymali okolicznościowe sta-
tuetki wręczane przez zastępcę burmistrza Sulejowa
Jana Andrzejczyka.

Dziękujemy policjantom z Komendy Miejskiej z Sulejo-
wa i Piotrkowa Tryb. oraz strażakom z Sulejowa, Barkowic
i Barkowic Mokrych za pomoc w organizacji zawodów.

Podziêkowania
dla Bohdana
Wawrzyñczaka na
Sesji Rady Miejskiej
Miłym akcentem
rozpoczęła się XLII
Sesja Rady Miej-
skiej w Sulejowie

w dniu 18. 09. 2014 r. Serdeczne gratulacje od wszyst-
kich zebranych otrzymał Pan Bohdan Wawrzyńczak, który
na Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sporto-
wych w Słubicach, zajął drugie miejsce w wyciskaniu
odważnika o wadze 17,5 kg wyciskając go 69 razy. List
gratulacyjny z podziękowaniami oraz nagrodę wręczyli
Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Majchrow-
ski oraz Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła. Laureat
obiecał że za rok zdobędzie złoty medal.

Bryd¿
Zapraszamy chętnych do udziału w rozgrywkach
w brydża sportowego. Zajęcia odbywać się będą
w MOK-u co tydzień  w niedzielę. Pierwsze spotka-
nie 19 października o godz. 15.

            Zbigniew Sarlej

Sulejów gospodarzem I etapu 25 jubileuszo-
wego Wyœcigu Solidarnoœci i Olimpijczyków.

2 lipca 2014r. w Sulejowie na ul. Grunwaldzkiej zakończył
się I etap 25 jubileuszowego Wyścigu Solidarności i Olim-
pijczyków. Najszybciej z peletonu finiszował Konrad Dąb-
kowski. Tradycyjnie Wyścigowi Solidarności i Olimpijczy-
ków towarzyszyły zmagania dzieci w wieku od 5 do 12 lat
z woj. łódzkiego. Zwycięzców mieli zaszczyt dekorować:
Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulejowie Przemysław Majchrowski,
Przewodniczący Sejmiku woj. łódzkiego Marek Mazur,
Starosta Piotrkowski Stanisław Cubała, Wicestarosta Piotr-
kowski Grzegorz Adamczyk oraz organizatorzy.

Sławomir Rybak

SPORT

Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2 z Su-
lejowa (Podklasztorze) na Rajdzie Gwieździ-
stym w Dresso (str. 12) zdobywcy 3 pucha-
rów.




