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�Chopin z Sulejowa�

U Cystersów

Wiadomo�ci  z UM

Sport w Sulejowie

SP1 - nadanie imienia

Redakcyjna poczta

Marian Markiewicz

OSP w Sulejowie

SP2 - matematycy

Zabytki - Wójcin

Ciekawostki

AA - trze�wo�æ
Konkurs czytelniczy
MZK
Lato w Sulejowie

Mili Moi,
Nadchodzi czas urlopów, zatem proponujemy tematykê sportow¹, cykliczne letnie imprezy i jak zawsze

trochê historii naszego regionu. Spaceruj¹c w czasie wolnym, pamiêtajmy, ¿e o kulturze narodu �wiadczy nie
ilo�æ wyprodukowanej stali, lecz stosunek ludzi do krajobrazu .

                                                                                     Tesa

nr 32
                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego
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gra na dudach

 

 ��piewanie s³odka potêga, zjadliwe zgry-
zoty p³oszy.  �piewanie do serca siêga, jest �ró-
d³em wszelkiej rozkoszy�

�Chopin z Sulejowa�
Józef ChwedczukJózef ChwedczukJózef ChwedczukJózef ChwedczukJózef Chwedczuk

Pod rosyjskim zaborem ¿ycie kulturalne
Sulejowa niemal nie istnia³o. W³adze
carskie nie pozwala³y na ¿aden objaw sa-

modzielnej my�li, wietrz¹c wszêdzie spisek przeciw
panowaniu Romanowych. Jednak w koñcu XIX wie-
ku powsta³o bractwo ko�cielne, którego cz³onkowie
nosili zapalone �wiece na uroczystych nabo¿eñstwach
i wystawnych pogrzebach. Wówczas stworzono te¿
organizacyjne warunki do za³o¿enia chóru. Powsta³
on za czasów proboszcza Antoniego Grochowskie-
go, kiedy czê�æ cz³onków bractwa ko�cielnego utwo-
rzy³a chór parafialny "Gloria", który swoimi wystê-
pami u�wietnia³ nabo¿eñstwa ko�cielne. Motto tego
zespo³u brzmia³o: ��piewanie s³odka potêga, zjadli-
we zgryzoty p³oszy. �piewanie do serca siêga, jest �ró-
d³em wszelkiej rozkoszy�. Jego cz³onkowie wyko-
nywali nie tylko pie�ni religijne, ale potajemnie �pie-
wali tak¿e utwory patriotyczne.

W latach miêdzywojennych chór liczy³ przeciêt-
nie ok. 30 osób. 19 marca 1928 r. patronat nad nim
sprawowa³ ówczesny proboszcz Lucjan Nawrocki,
a nale¿eli do niego: Anna Zmorzyskówna, Eugenia
Kowalska, Maria Rozpêdowska, Pelagia Klassów-
na, Stefan Kieruzal, Maria Okoñska, Antoni Okoñ-
ski, Czes³aw Tymanowski, Stanis³awa Gwiazdów-
na, Kazimierz Andryszkiewicz, Irena Kowalska, Sa-
bina Sadowska, Felicja Sadowska, Jan Rac, Amelia
Biernacka, Maria Ku�nikówna, Miros³awa Obinów-
na, Julian Staniewski, Lucjan Pawlicki, Ignacy Par-
cel, Sabina Dutkiewiczówna, Mieczys³aw Mikulski,
Dionizy Feltman, Stanis³awa G³ogowska, Janina So-
bierska, Lucyna Mikulska.

W�ród tego grona by³o wówczas tak¿e kilka zna-
nych i powa¿anych w Sulejowie osób. Wystarczy
wspomnieæ chocia¿by Bonifacego Zmorzysko pe³-
ni¹cego obowi¹zki wójta Sulejowa w latach 1926-
1927, W³adys³awa Kieruzala - d³ugoletniego pracow-
nika Magistratu, Sylweriusza Kowalskiego - zdol-
nego sulejowskiego malarza, który oprócz licznych
obrazów i akwarel pozostawi³ po sobie szereg ma-
lowide³ w ko�ciele parafialnym pw. �w. Floriana,
czy Adolfa Szwanke - w³a�ciciela pierwszej elek-
trowni w dziejach Sulejowa.

Do najwiêkszej chwa³y i zas³ug doszed³ jednak d³u-
goletni dyrygent "Glorii", Józef Chwedczuk-£ukasiñ-
ski  (1903-1979), nazywany niekiedy "Chopinem z Su-
lejowa". By³ zdolnym organist¹ i wirtuozem, umia³ tak-
¿e wydobyæ z ludzi to, co najwa¿niejsze w �piewie
i muzyce. Nic te¿ dziwnego, ¿e po jego wyje�dzie do
Warszawy w 1928 r. praca "Glorii" stopniowo zamar-
³a. W stolicy pracowa³ jako profesor w Wy¿szej Szko-
le Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz nauczyciel
Konserwatorium. W czasie wojny by³ ¿o³nierzem AK
i bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. Po II wojnie
�wiatowej osiad³ w Krakowie, gdzie przez d³ugie lata
pe³ni³ funkcjê prezesa SPAM. W dalszym ci¹gu udzie-
la³ siê spo³ecznie. Pracowa³ jako muzyk, pedagog i wy-
chowawca m³odzie¿y w Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Muzycznej w Krakowie. Pe³ni³ tam kolejno funkcje
profesora, kierownika katedry organów, dziekana, by
w koñcu doczekaæ siê stanowiska rektora tej uczelni.
Za swoje zas³ugi zosta³ odznaczony Krzy¿em Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi, Medalem XXX-lecia PRL, Z³ot¹ Odznak¹ "Za
Zas³ugi dla Miasta Krakowa", Odznak¹ ZNP, Z³ot¹ Od-
znak¹ SPAM oraz odznak¹ "Zas³u¿ony Dzia³acz Kul-
tury". Zmar³ 9 stycznia 1979 r. i zosta³ pochowany na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Krzysztof Bojarczuk, maj 2007 r.
Bibliografia:
Kurier Warszawski z dn. 10-17.I.1979 r.
L. Rudnicki, Stare i nowe, Warszawa 1979, t. I, s. 48.
Zbiory autora, Pami¹tkowe tableau chóru parafialnego
"Gloria" z 19 III 1928 r.

WOJEWÓDZKIE FORUM
 TWÓRCÓW LUDOWYCH - maj

Organizatorami forum byli: Urz¹d Marsza³kow-
ski w £odzi, £ódzki Dom Kultury oraz Stowarzysze-
nie Ars Populi Z Krzêtowa. Spotkanie mia³o miejsce
w O�rodku Wczasowym "Dresso" w Sulejowie.

Z ka¿dej Szko³y Podstawowej oddelegowani byli
uczniowie, który wziêli udzia³ w warsztatach eduka-
cyjnych z artystami ludowymi w dziedzinach: rze�-
ba, malarstwo, plastyka papierowa.
TRADYCJE WIELKANOCNE - kwiecieñ

W MOK-u odby³ siê doroczny konkurs palm i pi-
sanek wielkanocnych popularyzuj¹cy tradycje i zwy-
czaje ludowe. Wszyscy uczestnicy wykazali siê du¿¹
pracowito�ci¹ i pomys³owo�ci¹.

I nagrodê za naj³adniej udekorowany stó³ otrzy-
ma³a Szko³a Podstawowa w Klementynowie, II -  SP
w Przyg³owie, III - SP Nr 2 w Sulejowie.

Informacje - MOK z Sulejowa
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Ka¿dy "szanuj¹cy siê zabytek" powinien
mieæ lochy, jak¹� zamurowan¹ niewinn¹ oso-
bê, a najlepiej swojego "dy¿urnego" ducha. A jak
jest w naszym, ponad 800 letnim opactwie cy-
stersów w Podklasztorzu?

LOCHY�
Dzia³o siê to w latach 1589 - 1636. Opactwo

sulejowskie nale¿a³o do najlepiej uposa¿onych
klasztorów w Ma³opolsce. Legenda g³osi, i¿ sule-
jowscy mnisi zgromadzili kilkana�cie beczek z³o-
ta, srebra i kosztowno�ci, a zatem stanowili ³ako-
my k¹sek dla rabusiów. Opactwo kilkakrotnie na-
padali Mongo³owie i Szwedzi, grabi¹c dobra i mor-
duj¹c zakonników. Po kolejnym napadzie podjêto
decyzjê o wybudowaniu podziemnych korytarzy
(lochów), w których mieli chroniæ siê mnisi na
wypadek napadu. Wed³ug legendy, wybudowano
kilkana�cie kilometrów podziemnych korytarzy
o beczkowatym sklepieniu, w kierunku dzisiejsze-
go Piotrkowa pod rzek¹ Pilic¹. Zbli¿a³y siê trudne
lata koñca XVIII w. Rok 1819 przynosi kasatê klasz-
toru. Kiedy zakonnicy dowiaduj¹ siê o tym, wynaj-
muj¹ z pobliskiej wsi ch³opa i ka¿¹ mu przenie�æ
kosztowno�ci we wspomniane lochy. Na jego ¿y-
czenie zamurowuj¹ go ¿ywcem we wnêce ko�cio-
³a, aby nigdy i nikomu nie zdradzi³
tajemnicy z³o¿enia skarbu. Legenda
przetrwa³a wieki. Kolejne pokolenia
wierzy³y w istnienie lochów, tym bar-
dziej, ¿e z zewn¹trz widoczne by³y
pó³koliste wyj�cia z podziemi.

Dopiero prace archeologiczne
prowadzone przez dr Jerzego Augu-
styniaka z £odzi w latach 1989 - 2003
obali³y tezê o rzekomych lochach.
Wspomniane okaza³y siê niczym in-
nym, jak kana³ami odprowadzaj¹cy-
mi wodê opadow¹ z zabudowañ
klasztornych. W skrzydle po³udnio-
wym odkryto jednopo-
ziomowe piwnice licz¹-
ce oko³o 200m2 o becz-
kowatym sklepieniu i
wysoko�ci 3,5 - 4m. Na-
trafiono na kana³y wykonane z ceg³y odprowadza-
j¹ce nieczysto�ci z dormitorium poza klasztor, st¹d
te¿ widoczne z zewn¹trz sklepienia. Czê�æ piwnic
pozostaje nadal zagruzowana, a przybywaj¹cym do
nas turystom nadal opowiadamy legendê o cyster-
skich skarbach ukrytych w lochach.

U CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓW

GO�CIE Z BIA£ORUSI
W dniach 9 - 11 czerwca, przybêdzie do naszej

parafii m³odzie¿owy chór z Miñska Bia³oruskiego
(40 osób z klas gimnazjalnych ). Odbywaj¹ oni tour-
nee po ró¿nych miastach Europy.

W repertuarze us³yszymy pie�ni cerkiewne, pra-
wos³awne i katolickie. Szerszy program dostêpny bê-
dzie w kancelarii parafialnej, po omówieniu wszyst-
kich szczegó³ów z menad¿erem chóru.

O£TARZ
W kwietniu

bie¿¹cego roku fir-
ma zajmuj¹ca siê
konserwacj¹ obiek-
tów zabytkowych,
�Aureus� z Opocz-
na, dokona³a de-
monta¿u o³tarza
�w. Trójcy. Prace
d e m o n t a ¿ o w e
trwa³y 2 dni.
Wszystkie elemen-

ty o³tarza zosta³y zewidencjonowane i sfo-
tografowane, a nastêpnie po oko³o  200 la-
tach opu�ci³y swoje miejsce i zosta³y prze-
transportowane do w/w pracowni konser-
watorskiej.

Prace potrwaj¹ 1,5 roku i bêd¹ kosztowaæ 90 tys.
z³otych. W kosztach partycypuje Urz¹d Konserwa-
tora Zabytków z Piotrkowa Tryb oraz parafia.

Op.Bogumi³a Strojna i Mariusz Zapart.

informacje te¿  na stronie internetowej klasztoru
www.cystersi.sulejow.pl
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

Absolutorium
24 kwietnia odby³a siê VIII Sesja Rady

Miejskiej w Sulejowie, na której podjêto uchwa³ê
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza
Sulejowa. Radni jednog³o�nie przyjêli tê uchwa³ê,
co �wiadczy o tym, ¿e zarówno bud¿et roku 2006
zosta³ zrealizowany bez zastrze¿eñ oraz o dobrej
wspó³pracy miêdzy Burmistrzem i Rad¹.

Sesja ta równie¿ mia³a uroczysty charakter z powo-
du uhonorowania funkcjonariuszy sulejowskiej Policji
za ujêcie sprawców napadu na bank PKO w Sulejowie.
Szybka interwencja mo¿liwa by³a dziêki informacji, której
udzieli³a kobieta bêd¹ca �wiad-
kiem tego zdarzenia. Gratulujemy
obywatelskiej postawy!

Uchwa³y z sesji s¹ na stro-

nie internetowej BIP.

Rada Sportu
Zgodnie z ustawowym obo-

wi¹zkiem gminy burmistrz Sule-
jowa wyda³ zarz¹dzenie powo³u-
j¹ce Radê Sportu Miasta i Gmi-
ny Sulejów, jako zespó³ o charak-
terze opiniodawczym i konsulta-
cyjnym. Cz³onkowie rady pe³ni¹
swoje funkcje spo³ecznie.

We fragmencie zarz¹dzenia
czytamy:
§ 2.Do zadañ Rady Sportu nale¿y w szczególno�ci:
opiniowanie strategii i projektu bud¿etu Miasta i Gmi-
ny Sulejów w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3. Rada Sportu  sk³ada siê z  9 cz³onków:
wRadny z komisji o�wiaty,
wRadny wskazany przez Radê Miejsk¹,
w5 osób spo�ród kandydatów wskazanych przez or-
ganizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w dziedzinie kul-
tury fizycznej i sportu,
wnauczyciel wychowania fizycznego powo³any spo-
�ród kandydatów wskazanych przez dyrektorów szkó³,
wpracownik UM, zajmuj¹cy siê sprawami kultury fi-
zycznej i sportu, wskazany przez Burmistrza.
Pierwsze posiedzenie RS odby³o siê w maju, w sk³adzie:
- Mariusz Stobiecki - Przewodnicz¹cy Rady,
- Jacek Wach - Z-ca Przewodnicz¹cego Rady,
- Teresa Sarlej - Sekretarz, oraz cz³onkowie: Jacek Cia-
pa³a, Zdzis³aw Górny, Cezary Nowicz, Maciej Janu,
Jerzy Andryszkiewicz, Wies³aw Wieczorkowski.

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT
xPi³ka no¿na - 3.05.07r.

W Sulejowie odby³ siê turniej pi³ki no¿nej dru¿yn nie-
zwi¹zkowych zorganizowany przez Zrzeszenie LZS  i UM
Miejsca na podium wywalczyli: I - Sulejów,
II - £êczno,  III - Kurnêdz
W sk³adzie zwyciêskiej dru¿yny wyst¹pili: Krzysztof Szczu-
kocki, S³awomir Kindrat, Pawe³ Olszta, Jan Balasiñski,
Andrzej Balasiñski, Rafa³ Balasiñski, Jacek Cecotka, Adam
Stobiecki, Zbigniew Sarlej, Micha³ Kieszkowski, Roman
Leski, Jerzy Krasoñ, Krzysztof �niady, Cezary Pieczyñski,
Andrzej Zygmunt, Henryk Kozerski, Piotr Biernacki.

Trener Jacek Wach

xPi³ka siatkowa
Równie¿ w maju odby³y siê Turniej Pi³ki Siatkowej In-

stytucji o Puchar Burmistrza Sulejowa. Oto klasyfikacja:
1. DOMATOR z Sulejowa, 2. OSP Sulejów,
3. Urz¹d Miejski w Sulejowie, 4. LZS Sulejów,
5. Radni Rady Miejskiej w Sulejowie. Sylwia Klass

xSiatkówka raz jeszcze - 26.05.07r.
W Gimnazjum w Sulejowie odby³ siê Gminny Turniej

Par Siatkarskich Kobiet. w których udzia³ wziê³o 10 dwu-
osobowych dru¿yn. Organizatorem by³ UM, Klub Sporto-
wy 'Skalnik" - sekcja pi³ki siatkowej oraz gimnazjum.

Po 4 godzinach zmagañ siatkarskich do fina³u wesz³y:
Izabela Stobiecka i Ma³gorzata Sawa oraz Majka i Gabriela
Daleszczyk. Dopiero tie-break, jak w wiêkszo�ci rozgrywa-
nych meczy, wy³oni³ zwyciêzczynie. A oto wyniki:
1. Izabela Stobiecka i Ma³gorzata Sawa (ZSP Nr 2 w Piotrk.)
2. Majka i Gabriela Daleszczyk (Gim. w Sulejowie);
3. Ewa Baliñska i Patrycja Podsiad³a (Gim. w Przyg³owie);
4. Edyta Zieliñska i Aleksandra Madej (Gim. w Prz.);
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KOMBATANCI

5. Monika Nowak i Karolina Stañczyk (Gim. w Sul.);
6. Katarzyna Cent i Justyna Mi³ak (ZSP w Sulejowie);
7. Weronika Krawiec i Renata Pytloch (Gim. w Prz.);
8. Ma³gorzata Wojtasiñska i Justyna Nowicz (Gim. w Prz.);
9. Ada Suska i Anna Meresiñska (Gim. w Prz.);
10. Izabela Wilk i Justyna Maroszczyk (ZSP w Sul.)

Najlepsze 3 pary otrzyma³y medale i nakolanniki,
ka¿da zawodniczka wróci³a do domu z dyplomem, a mi-
strzynie dodatkowo otrzyma³y pi³ki siatkowe. Sponso-
rami nagród by³ UM i Klub Sportowy "Skalnik".

Zorganizowane zawody w pi³kê siatkow¹ by³y
podsumowaniem rocznej pracy sekcji pi³ki siatkowej,
jak równie¿ wy³onieniem reprezentacji gminy Sule-
jów na Mistrzostwa LZS na 2 czerwca do Rêczna.

Do "wielkiej" siatkówki jak¹ reprezentowa³y
dziewczêta w Sulejowie przed laty, droga jeszcze da-
leka. Wydaje siê jednak, ¿e dziêki ¿yczliwym ludziom,
ponownie dano szansê m³odemu pokoleniu. Czy kie-
dy� w reprezentacji kraju  ujrzymy sulejowiankê? Czas
oka¿e. Teraz musimy zewrzeæ szeregi dla dobra dziew-
cz¹t i gminy Sulejów.

Wies³aw Wieczorkowski

xBryd¿
W niedzielê 15 kwietnia w MOKu w Sulejowie od-

by³ siê Turniej Par w Bryd¿a Sportowego o puchar Bur-
mistrza Sulejowa. Do rywalizacji stanê³o 8 par, a miej-
sca na podium wywalczyli:
I miejsce - Teresa i Zbigniew Sarlej (106 pkt),
II m. - Grzegorz Macha³a i Czes³aw Królik (95 pkt),
III m. - Andrzej Urbañczyk i Krzysztof Ma�lanka (93 pkt).

Zawody te by³y podsumowaniem trwaj¹cych od je-
sieni spotkañ ok. dwudziestu sulejowskich bryd¿ystów.
Przez wiele niedzielnych wieczorów, w przyjemnej at-
mosferze, zg³êbiali tajniki bryd¿a sportowego.

Sympatyków bryd¿a informujemy, ¿e treningi wznawia-
my jesieni¹. Wej�ciówka na spotkanie po 5 z³ i za to mamy
kawê, herbatê i od czasu do czasu nagrody.               Tesa

Osi¹gniêca sportowe uczniów - 2006/2007
Na szczeblu ogólnopolskim:
V miejsce w Zlocie Ekologiczno - Turystycznym
"Szlakiem Nadpilicznym"
Na szczeblu powiatowym:
I miejsce w Gimnazjadzie w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t
I miejsce w Gimnazjadzie w Pi³ce Koszykowej Dziew.
I miejsce w Halowej Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t
IV miejsce w Halowej Pi³ce No¿nej Ch³opców
IV miejsce w Pi³kce No¿nej Ch³opców "Pi³karska
Kadra Czeka"
II miejsce w Pi³kce No¿nej Ch³opców Coca - Cola Cup 2007
Na szczeblu gminnym:
II miejsce w Gimnazjadzie w Pi³ce Siatkowej Ch³opców
II miejsce w Gimnazjadzie w Pi³ce Koszykowej Ch³opców

L. Morawska

Osi¹gniêca sportowe uczniów - 2006/2007
Na szczeblu wojwódzkim:
III miejsce Joanna Kaliszczak - w biegu na 1500 m
dziewcz¹t - Mistrzostwa Zrzeszenia LZS szkó³ �red-
nich i rolniczych w lekkoatletyce.
III miejsce - Mistrzostwach Zrzeszenia LZS szkó³
�rednich i rolniczych w pi³ce siatkowej ch³opców
II miejsce - Mistrzostwach Zrzeszenia LZS szkó³
�rednich i rolniczych w koszykówce dziewcz¹t

II miejsce - Mistrzostwach Zrzesze-
nia LZS szkó³ �rednich i rolniczych
w pi³ce siatkowej dziewcz¹t

Na szczeblu powiatowym:
I miejsce - Liga Szkó³ �rednich
w pi³ce siatkowej dziewcz¹t
III miejsce - Liga Szkó³ �rednich
w pi³ce siatkowej ch³opców
II miejsce - Otwarte Mistrzostwach
powiatu w koszykówce dziewcz¹t
II miejsce - Mistrzostwach Zrzesze-
nia LZS w pi³ce siatkowej kobiet.

 Rafa³ Nowosielski

Gin nnazjum
      w Sulejowie

 ZSP
      w  Sulejowie

BRYD¯Y�CI
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 17 maja  odby³a siê uroczysto�æ nadania imie-
nia Jana Paw³a II Szkole Podstawowej nr 1.

Rozpoczê³a siê ona msz¹ �wiêt¹, w ko�ciele �w.
Floriana w Sulejowie, podczas której zosta³ po�wiêco-
ny sztandar przekazany szkole przez Radê Rodziców.
Mszê celebrowa³, homiliê wyg³osi³ i po�wiêcenia sztan-
daru dokona³ Arcybiskup Archidiecezji £ódzkiej dr
W³adys³aw Zió³ek. Zosta³o te¿ odczytane specjalne b³o-
gos³awieñstwo, którego udzieli³ szkole Papie¿ Bene-
dykt XVI. Nastêpnie uczniowie, Grono Pedagogiczne
i zaproszeni go�cie przeszli z ko�cio³a
do budynku szko³y, gdzie pani Dyrektor
Danuta Gielec, przedstawiciele Parla-
mentu Uczniowskiego oraz go�æ hono-
rowy - Marsza³ek Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej Marek Jurek dokonali od-
s³oniêcia portretu Papie¿a Jana Paw³a II
oraz tablicy pami¹tkowej, które zosta³y
po�wiêcone przez Arcybiskupa W³ady-
s³awa Zió³ka, po czym wszyscy przeszli
na salê gimnastyczn¹, gdzie mia³a miej-
sce dalsza czê�æ uroczysto�ci.

Tam pani Dyrektor Danuta Gielec
powita³a wszystkich go�ci, przypomnia-
³a krótko rys historyczny szko³y oraz
przebieg procesu nadania szkole imie-
nia. Nastêpnie Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Sulejowa Przemys³aw Maj-
chrowski, przekaza³ szkole akt nadania imienia. Po
czym nast¹pi³o uroczyste �lubowanie uczniów na sztan-
dar szko³y. Po tej donios³ej chwili p. Dyrektor Danuta
Gielec odczyta³a list kardyna³a Stanis³awa Dziwisza
z b³ogos³awieñstwem i ¿yczeniami. Nastêpnie g³os za-
brali zaproszenie go�cie, a m. in.:
- Marsza³ek Sejmu RP Marek Jurek,
- Brat Marian Markiewicz,
- V-ce marsza³ek Stanis³aw Witaszczyk,
- Prezes Sejmiku £ódzkiego Marek Mazur,
- Starosta Piotrkowski Stanis³aw Cuba³a,
- Burmistrz Sulejowa Stanis³aw Bary³a,

- pisarz i dyplomata Grzegorz £ubczyk- absolwent szko³y.
Mówcy nawi¹zywali do nauczania Jana Paw³a II,

a czêsto tak¿e dzielili siê osobistymi wspomnieniami
zwi¹zanymi z osob¹ Ojca �wiêtego. Go�cie przekaza-
li szkole cenne pami¹tki w postaci ksi¹¿ek  oraz ¿y-
czyli wytrwa³o�ci w pod¹¿aniu papieskimi �ladami.

Ostatnim punktem uroczysto�ci by³a czê�æ artystycz-
na przygotowana przez uczniów szko³y. W formie po-
etycko-muzyczno-filmowej zosta³a przedstawiona dro-
ga ¿yciowa Karola Wojty³y - Papie¿a Jana Paw³a II, jego
nauczanie, pielgrzymki, najwa¿niejsze momenty ponty-
fikatu, spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹, cierpienie i �mieræ.

Nad przygotowaniem czê�ci artystycznej czuwali
nauczyciele pracuj¹cy w SP nr 1: Violetta Binkowska,
Beata Tarnawska - scenografia; Zygmunt Nowakowski
- oprawa muzyczna, Bo¿ena Pawlik - scenariusz i re¿y-
seria, Agnieszka Rogalska - re¿yseria i monta¿ filmo-
wy, Marcin P¹czyñski - monta¿ filmowy i obs³uga tech-
niczna, Gra¿yna Ryszka - elementy choreografii tañca.

Bo¿ena Pawlik
Tytu³owy slajd z prezentacji - M. P¹czyñski

qPrzemarsz z ko�cio³a do szko³y

SP nr 1
      w  Sulejowie
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p³k. Stanis³aw Burza-Karliñski

Ludzie listy pisza...,

W�ród zaproszonych go�ci na uroczysto�æ nada-
nia imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie
przyby³ m¹¿ sulejowianki zwi¹zanej swym ¿yciory-
sem z rodzinami przedwojennych nauczycieli tej
szko³y. By³ to profesor JERZY BAUER z Akademii
Muzycznej im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewiczów
w £odzi, (Kierownik Katedry Teorii Muzyki, Wy-
dzia³ Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Eduka-
cji Artystycznej). Po akademii mieli�my okazjê
wspólnie zasi¹�æ przy stole i dzieliæ siê wra¿eniami
jedz¹c kremówki. Wielka to przyjemno�æ wymieniæ
pogl¹dy na temat naszej "ma³ej ojczyzny" z kim�,
kto patrzy z perspektywy du¿ej aglomeracji, zw³asz-
cza z cz³owiekiem z uznanym dorobkiem artystycz-
nym. Ale okaza³o siê, ¿e i dla Pana Profesora by³ to
interesuj¹co spêdzony czas. Nasz rozmówca zabra³
do £odzi egzemplarze Suleja� i po kilku dniach
przeczytali�my w redakcyjnej poczcie, ¿e zyskali-
�my nowych czytelników.

Szanowna Pani �Teso� - (do Pani Teresy Sarlej),
gratulujê Pani - dobrej - znacz¹cej dla �rodowi-
ska i interesuj¹cej w formie - �roboty� w postaci
Kwartalnika �Suleja�, z którego kilkoma nume-
rami zapozna³em siê przez dziwny przypadek.
Moja ¿ona - ¿yj¹ca wspomnieniami swojego dzie-
ciñstwa spêdzonego w Sulejowie do 13 roku ¿ycia
(kiedy mia³a 2 lata utraci³a ojca, W³adys³awa
Samborskiego, który by³ tu nauczycielem i zgin¹³
w 1939 roku, utraci³a tu równie¿ piêknie urz¹dzo-
ne mieszkanie - zniszczone niemieck¹ bomb¹ i zo-
sta³a po wkroczeniu Niemców (jak wielu Polaków)
�bez niczego�, ale pod wspania³¹ opiek¹ matki,
sulejowskiej nauczycielki i otoczona �ciep³em
przyja�ni� pañstwa Janczewskich.

Mieszkali oni wówczas blisko, w s¹siedztwie,
pod adresem Szkolna 2, tam by³ ogród, miejsce
zabaw, miejsce ¿ycia �nadrzewnego�, w przy-
szkolnym sadzie, na w³asnych ga³êziach jab³oni,
pod opiek¹ starszego nieco Jurka Janczewskiego.

Czas bardzo trudny, ale we wspomnieniach �roz-
ja�niony� ma³ymi rado�ciami i beztrosk¹ m³odo�ci¹.

I  proszê sobie wyobraziæ - ona znajduje w Pani
�Suleju� wiadomo�æ o swoim ojcu (nr 27 str. 9 RE-
MIZA), nale¿¹cym przed wojn¹ do Stra¿y Po¿arnej,
o projektach zwi¹zanych z miejscem adresowanym ul.
Szkolna 2 (Centrum Sportowo- Rekreacyjno - Kultu-

ralne inf. w n-rze 24 str.10). - S³owem - cudowne (bo
przecie¿ zupe³nie nie zaplanowane) spotkanie z okazji
nadania Szkole imienia Jan Paw³a II.

Dziêkujê za egzemplarze �Suleja�, od których
moja �Sulejowianka� nie mo¿e siê oderwaæ.

£¹czê serdeczne pozdrowienie dla Pani Bo¿e-
ny Zawiszy, dziêkujê obydwu Paniom za mi³e chwile
przy �biesiadnym� stole

- Jerzy Bauer i Maria Samborska - Bauer

PODZIÊKOWANIE
Redakcja SULEJA serdeczne dziêkuje Pañstwu

El¿biecie i Romanowi Fr¹czkowskim z £odzi za skie-
rowane do nas s³owa uznania i ofiarowane nam arty-
ku³y biurowo - komputerowe niezbêdne do pracy re-
dakcyjnej.

�Szlakiem nadpilicznym�
Bia³a 18 - 20 maja 2007

Ju¿ po raz ósmy w Bia³ej odby³ siê Ogólnopolski
Zlot Turystyczno - Ekologiczny "Szlakiem Nadpilicz-
nym" Ludowych Zespo³ów Sportowych im. Wies³a-
wa Gajzlera. Wziê³a w nim udzia³ 360 uczestników
z 5. województw: ³ódzkiego, warmiñsko - mazurskie-
go, lubelskiego, kujawsko - pomorskiego i podlaskie-
go. W ci¹gu trzech dni m³odzie¿ rywalizowa³a w wie-
lu konkurencjach sportowych, testów wiedzy ekolo-
gicznej i o twórczo�ci Marii Konopnickiej oraz
w wêdkowaniu. Przyznano nagrody dru¿ynowe i in-
dywidualne. Z Sulejowa najlepiej wypad³ Krystian
Strojny (SP Nr 2) zajmuj¹c I miejsce w rzucie lotk¹.

Uroczysto�æ zakoñczenia u�wietni³y swoim wy-
stêpem dzieci z zespo³u artystycznego T` Dance dzia-
³aj¹cego przy Miejski O�rodku Kultury w Sulejowie.

Zlot Turystyczny jest �wietn¹ form¹ zabawy, ale
pod warunkiem, ¿e uczestnicy jad¹ tam na 2-3 dni.
M³odzie¿ z naszej gminy, doje¿d¿aj¹ca tylko na nie-
które konkurencje, nie bawi³a siê tak dobrze jak go-
�cie z odleg³ych miejscowo�ci. Nie mogli te¿ zdobyæ
wystarczaj¹co du¿ej ilo�ci punktów (bo nie we wszyst-
kim brali udzia³), aby liczyæ siê w klasyfikacji koñco-
wej jako Gmina Sulejów. Byæ mo¿e w przysz³ym roku
zasadne by³oby aby�my wystawili mniej dru¿yn, ale
niech w pe³ni uczestnicz¹ w ca³ym z³ocie.           Tesa
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Opactwo Cystersów z lotu  ptaka

Pocz¹wszy od 25. numeru, prezentujemy sylwetki ludzi zwi¹zanych z naszym regionem. Dzi�
rodowity sulejowianin (ur. 8 grudnia 1951r.).

Lubi je�dziæ na rowerze, w ci¹gu roku �rednio przeje¿d¿a 5,5 tys. km, a jego rekord to 7000 km.
W czasach kiedy mieszka³ w Warszawie do rodzinnego Sulejowa przyje¿d¿a³ rowerem, ale� to
tylko 136 km, wiêc wybiera³ drogê przez Radom, ¿eby by³o dalej! Ma te¿ 26 - letni, zupe³nie sprawny,
bia³y rower, na którym nie je�dzi, bo to pojazd zbyt cenny. Jest to prezent od papie¿a Jana Paw³a II.

nasze sylwetki...

Marian Markiewiecz

Urodzi³ siê w Sulejowie w licznej rodzi-
nie (mia³ piêciu braci), ukoñczy³ tutej
sz¹ Szko³ê Podstawow¹. W wieku 17 lat

wyjecha³ do Puszczykowa k. Poznania i wst¹pi³ do
Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Do tego
zgromadzenia trafi³ pó�niej równie¿ jego m³odszy
brat - W³odzimierz. Obaj utrzymuj¹ sta³y kontakt z ro-
dzinnym miastem odwiedzaj¹c rodzinê i znajomych
oraz uczestnicz¹ w sulejowskich pielgrzymkach.

Zgromadzenie to liczy obecnie 57 braci, którzy
pracuj¹ w katedrach, seminariach duchownych, ku-
riach biskupich, jako katecheci, organi�ci, pracow-
nicy biurowi. Nie przyjmuj¹ �wiêceñ kap³añskich.

Najbardziej znanym cz³onkiem zgromadzenia
by³ brat Józef Zap³ata, który zgin¹³ w obozie kon-
centracyjnym w Dachau. W 1999 roku zosta³ be-
atyfikowany.

Marian Markiewicz po ukoñczeniu nowicjatu
w Puszczykowie przez 3 lata pe³ni³ pos³ugê przy pry-
masie Stefanie Wyszyñskim w archikatedrze war-
szawskiej. Potem nast¹pi³ "rzymski" etap jego ¿ycia,
ale o tym nasz krajan - sulejowianin opowie w swo-
ich wspomnieniach.

Dziêki takiej pracy zwiedzi³ mnóstwo ciekawych
miejsc i mia³ okazjê przebywaæ w towarzystwie wie-
lu znanych osobisto�ci. Brat Marian jako �wiadek hi-
storycznych wydarzeñ, a jednocze�nie bardzo komu-
nikatywny, bezpo�redni i serdeczny gawêdziarz jest
chêtnie s³uchany. Wyst¹pi³ jako �wiadek w wielu fil-
mach i reporta¿ach ("Moje spotkania z papie¿em",
"Sekrety Watykanu", "Hebamus papam") oraz licz-
nych programach telewizyjnych i radiowych.

Obecnie pe³ni pos³ugê w domu zgromadzenia na
ziemi ko�ciañskiej (poznañskie) w miejscowo�ci Wo-
nie�æ, gm. �migiel.

Tesa
Informacje http://www.zbsj.poznan.pl/

Wspomnienia Brata Mariana
Bracia z naszego zgromadzenia kierowani s¹ do

ró¿nych prac. W pewnym momencie by³ wakat na
stanowisku kierowcy w Papieskim Kolegium Pol-
skim w Rzymie. Do dzi� nie wiem dlaczego pracê tê
zaproponowano w³a�nie mnie. I tak 21 stycznia 1977
roku wyjecha³em na pierwsz¹ zagraniczn¹ placów-
kê naszego Zgromadzenia. Do moich zajêæ nale¿a³a
obs³uga domu, a tak¿e jazda samochodem m. in. na
lotnisko po go�ci z Polski. W kolegium zatrzymy-
wa³ siê tak¿e kard. Karol Wojty³a i by³em wówczas
do jego dyspozycji.

Gdy zmar³ Ojciec �wiêty Pawe³ VI, uczestniczy-
³em w rekolekcjach w Aricci po drugiej stronie Ca-
stel Gandolfo. Do Rzymu zaczêli zje¿d¿aæ na kon-
klawe kardyna³owie z ca³ego �wiata; przyjecha³ tak-
¿e kard. Wojty³a. ̄ a³oba po zmar³ym papie¿u trwa³a
9 dni. W tym czasie kardyna³owie spotykaj¹ siê
i omawiaj¹ sprawy Ko�cio³a i �wiata. Losowane s¹
te¿ pokoje na czas trwania konklawe.

Pewnego dnia kardyna³ Wojty³a zaprosi³ do ko-
legium czterech kardyna³ów, by³ w�ród nich Albi-
no Luciani. Podawa³em wówczas do sto³u posi³ki
i mia³em to szczê�cie, (choæ sk¹d to wówczas mo-
g³em wiedzieæ!), ¿e oto spotka³em przysz³ego pa-
pie¿a. W oznaczonym dniu ks. Stanis³aw Dziwisz,
ks. Mieczys³aw Maliñski i ja zawie�li�my kardyna-
³a Wojty³ê na konklawe. Po¿egnali�my siê przed
bram¹. Czas p³yn¹³ w oczekiwaniu na bia³y dym
z Kaplicy Syksytñskiej. Papie¿em zosta³ Albino Lu-
cianiego, który przyj¹³ sobie imiê Jana Paw³a I. Po
rozwi¹zaniu konklawe pojechali�my z ks. Dziwi-
szem odebraæ kardyna³a Wojty³ê. Po powrocie do
Kolegium, wchodz¹c do domu powiedzia³ do rek-
tora ks. Józefa Michalika: "Wybacz, Józiu, ¿em siê
tak licho spisa³". Otó¿ przed wyjazdem na konkla-
we ¿artowa³, ¿e gdy zostanie papie¿em, to ufundu-
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je windê w Kolegium. Mia³aby s³u¿yæ przemiesz-
czaniu siê miêdzy kaplic¹ a refektarzem.

¯ycie wróci³o do normy, przyje¿d¿ali pielgrzy-
mi i odbywa³y siê audiencje z Ojcem �wiêtym Ja-
nem Paw³em I. Pamiêtam tê ostatni¹ z 27 wrze�nia
1978 roku. Mia³em wtedy go�ci z Polski. Pojechali-
�my wspólnie do Auli Paw³a VI. Wniesiono Ojca
�wiêtego na lektyce. Jak zwykle by³ radosny, a zara-
zem przejêty. Pozdrawia³ zebranych pielgrzymów,
u�miecha³ siê. Go�æ mój, z zawodu lekarz Tadeusz
Salamon z ¿on¹ Krystyn¹ (z Sulejowa), zwróci³ uwa-
gê, ¿e wygl¹d twarzy papie¿a wskazywa³ na jakie�
dolegliwo�ci sercowe, byæ mo¿e zwi¹zane z ci�nie-
niem. Nastêpnego dnia obieg³a ca³y �wiat wiadomo�æ
- Ojciec �wiêty Jak Pawe³ I nie ¿yje.

Po 33 dniach pontyfikatu znów wszystko zaczê-
³o siê od nowa. Przyje¿d¿ali kardyna³owie z ca³ego
�wiata. Przylecia³ tak¿e kard. Karol Wojty³a. Poje-
cha³em po niego na lotnisko. Dziêki znajomo�ci z ka-
pelanem lotniska mog³em przechodziæ przez bram-
ki kontrolne do stanowisk z baga¿ami. Po drodze
min¹³em ksiêdza w kapeluszu, nie pozna³em, ¿e by³
to kardyna³ Wojty³a - tak zmieniony - zamy�lony, roz-
modlony

W czasie ¿a³oby i w oczekiwaniu na pogrzeb
Jana Paw³a I je�dzili�my do Watykanu na spotkania
z kardyna³ami. Po losowaniu pokoi, 13 pa�dzierni-
ka zawie�li�my z ks. Dziwiszem walizki ks. Kardy-
na³a. Tym razem zamieszkaæ mia³ pod piêtrem pa-
pieskim.

Mia³em okazjê po raz drugi zobaczyæ przygoto-
wania kardynalskich pomieszczeñ. ¯adnych telefo-
nów, wszystkie okna zaplombowane, ca³kowita izo-

lacja - ¿adnego kontaktu ze �wiatem zewnêtrznym.
Tego wieczoru kardyna³ Wojty³a poprosi³ mnie,

abym go ostrzyg³, by - jak powiedzia³ - dobrze pre-
zentowa³ siê na konklawe. Intuicyjnie schowa³em jego
w³osy, ot tak sobie na pami¹tkê. Nie mia³em pojêcia,
¿e kiedy� bêd¹ to tak cenne relikwie. Od tamtego wie-
czoru by³y i s¹ zawsze ze mn¹�

14 pa�dziernika zanim kardyna³ wyruszy³ na kon-
klawe, poprosi³ abym go zawióz³ do szpitala, w któ-
rym le¿a³ ciê¿ko chory kardyna³ Andrzej Deskur.
Widok cierpi¹cego przyjaciela wywar³ ogromne wra-
¿enia na kardynale Wojtyle, sta³ siê jeszcze bardziej

milcz¹cy, skupiony i jakby nieobecny.
O godz. 15.50 po¿egnali�my siê przed bra-
m¹ konklawe, która o godz. 16.00 zosta³a
zamkniêta.

Zamontowano w niej obrotow¹ becz-
k¹, jak w klasztorach klauzurowych, by t¹
drog¹ podawaæ kardyna³om posi³ki. Furt-
ka w bramie, któr¹ wchodzili kardyna³o-
wie, zosta³a zaplombowana a¿ do wyboru
nowego papie¿a. Nasta³o wielkie oczeki-
wanie. Wreszcie 16 pa�dziernika wie�æ -
dla nas Polaków szczególnie radosna -
"Hebamus papam". By³em wtedy w Kole-
gium i ogl¹da³em telewizyjn¹ transmisjê.

Marian
Markiewicz
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Ks. Dziwisz poszukiwany by³ przez telefon oraz g³o-
�niki na Placu �w. Piotra - Ojciec �wiêty ¿yczy³ so-
bie, by do Niego przyby³.

U nas w Kolegium ju¿ po pó³ godzinie zjawi³o
siê wielu reporterów i dziennikarzy z ca³ego �wiata.
Filmowali dos³ownie wszystko, co siê da³o aby mieæ
jakie� materia³y o nowym Ojcu �wiêtym.

17 pa�dziernika wieczorem przyjecha³ do nasze-
go domu Ks Dziwisz i powiedzia³: "Przygotuj sa-
mochód, zawieziemy resztê rzeczy, które zosta³y
w Kolegium na Watykan do Ojca �wiêtego". Poje-
cha³ te¿ wtedy z nami rektor, ks. Michalik. Wieczór
ten bêdê pamiêta³ do koñca ¿ycia. Wjechali�my win-
d¹ na piêtro Pa³acu Apostolskiego. Wypakowali�my
walizki. Przysz³y siostry, które pracowa³y przy Ojcu
�wiêtym Janie Pawle I. Ks. Dziwisz zapyta³ gdzie
jest Ojciec �wiêty. Odpowiedzia³y, ¿e jest w kapli-
cy. Poszli�my wiêc tam, a ja czu³em jak nogi uginaj¹
mi siê z wra¿enia.

Klêknêli�my z ks. Rektorem w progu kaplicy.
Ojciec �wiêty klêcza³ na �rodku kaplicy. Widaæ
by³o ciê¿ki, mosiê¿ny klêcznik - niejeden papie¿
ju¿ z niego korzysta³. Ks. Dziwisz powiedzia³ nam
w koñcu:

- No, id�cie przywitaæ siê z Ojcem �wiêtym!
Podeszli�my, mówi¹c:
- Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
- Na wieki wieków - odpowiedzia³ Ojciec �wiê-

ty, a potem gwar¹ góralsk¹ zapyta³:
 - A cóz¿e siê tak po nocach w³óczycie?

- Przyszli�my odwiedziæ Ojca �wiêtego - odpo-
wiedzieli�my.

- Jak ¿e�cie przyszli, to chod�cie, to mo¿e jako
w tej cha³upie nie zginiemy!

Tak oto zaczêli�my zwiedzaæ papieskie pokoje.
Ojciec �wiêty wspomina³, jak przed laty by³ przyjêty
z kard. Stefanem Wyszyñskim przez Ojca �wiêtego
Paw³a VI w jego gabinecie. Byli�my te¿ w pokoju,
z którego udziela siê b³ogos³awieñstw po modlitwie
"Anio³ Pañski". Zobaczyli�my sypialniê oraz wielk¹
bibliotekê gdzie pó�niej przyjmowa³ pielgrzymów.

Patrzy³em na Ojca �wiêtego, na ten strój papie-
ski jeszcze tak dobrze nie spasowany. I w pewniej
chwili Ojciec �wiêty mówi do mnie:

- Marian, ju¿ nie pojedziemy na basen pop³y-
waæ�

Trzeba tu dodaæ, ¿e przed pierwszym konklawe
je�dzili�my na basen k¹pielowy do ksiê¿y Werbistów.
Odpowiedzia³em wtedy papie¿owi, ¿e to bêdzie trud-
ne, bo za du¿o stra¿y na Watykanie; ale dobrze by
by³o, gdyby tu znale�æ miejsce na basen, to my bê-
dziemy przyje¿d¿aæ.
Po zakoñczonej rozmowie po¿egnali�my siê i poje-
chali�my do Kolegium. To by³o moje pierwsze spo-
tkanie z Ojcem �wiêtym, a do �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia liczy³em te spotkania - by³o ich 28. Przy ka¿-
dym spotkaniu Ojciec �wiêty mówi³:
- To jest ten winowajca, który mnie tu przy-
wióz³ i zostawi³!

PS. Tym razem sprawê windy w Kolegium przypo-
mnia³ Ojcu �wiêtemu ks.
rektor Michalik. Obietnica
sta³a siê faktem i papieska
winda je�dzi do dzisiaj.
O jej pochodzeniu przypo-
mina tabliczka.

brat Marian Markiewicz

zdjêcia z prywatnych
zbiorów brata Mariana

Marian Markiewicz
 z Goerge Bushem se-
niorem
(prezydentem USA)
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STRA¯ACKIE �WIÊTO
5 maja odby³o siê po�wiêcenie nowego samocho-

du ratowniczo-ga�niczego jednostki OSP w Sulejowie.
Zakupiono go z funduszu gminnego w wysoko�ci:
65000 z³, WFO�iGW w £odzi w wysoko�ci 44000 z³
oraz z funduszy OSP Sulejów w wysoko�ci 20000 z³.
Ubrania bojowe do wyposa¿enia samochodu zakupili
lokalni przedsiêbiorcy. Che³my i obuwie ufundowa³
Burmistrz Sulejowa - Prezes Zarz¹du Oddzia³u MG
OSP RP oraz komendant Stanis³aw Chmielewski.

Po�wiêcenia dokona³ proboszcz tutejszej parafii
ks. Zygmunt Czy¿ a nastêpnie obejrzeli�my pokaz
sprawno�ci samochodu wraz z zamontowanymi na nim
urz¹dzeniami: agregatu wysoko ci�nieniowego z lini¹
szybkiego natarcia, urz¹dzenia hydraulicznego Lukas
do rozcinania karoserii samochodowych, agregatu pr¹-
dotwórczego z masztem o�wietleniowym, torb¹ ratow-
nicz¹ z aparatem do tlenoterapii, desk¹ ratownicz¹
z kompletnym oprzyrz¹dowaniem, aparatami powietrz-
nymi i wielu innych urz¹dzeñ niezbêdnych do akcji
ratowniczych. Nowy samochód ratowniczy marki Ga-
zela z napêdem 4x4 umo¿liwi dotarcie w najtrudniej-
sze tereny naszej gminy nios¹c pomoc potrzebuj¹cych.

W uroczysto�ci wziêli udzia³:
- Przewodnicz¹cy Semiku Woj. £ódzkiego Marek Mazur,

- Burmistrz Su-
lejowa Stani-
s³aw Bary³a,
- Radni Rady
Miejskiej,
- zaprzyja�nione
jednostki OSP
z gminy,
- okoliczni
przedsiêbiorcy
i  mieszkañcy
Sulejowa.

Janusz
B³aszczyñski

Matematyczna przygoda
W bie¿¹cym roku  znów znalaz³o siê w naszej szko-

le siê kilku uczniów zainteresowanych æwiczeniem lo-
gicznego my�lenia. Rozwi¹zywali dodatkowe zadania
od pa�dziernika do lutego i dwóch z nich Krystian Stroj-
ny i Krzysztof Baliñski zakwalifikowa³o siê do Pó³fi-
na³u Krajowego zawodów przeprowadzanych w ra-
mach XXI Miêdzynarodowych Mistrzostw w Grach
Matematycznych i Logicznych. Konkurs odby³ siê 17
marca w 20 miastach w Polsce, a dla nas w £odzi.

Ch³opcy brali udzia³ w konkursie ju¿ po raz
drugi i obaj poprawili swój zesz³oroczny wynik,
jednak tylko Krzysztof zakwalifikowa³ siê do fi-
na³u krajowego, który odby³ siê 12 i 13 maja we
Wroc³awiu. Niestety nie znalaz³ siê w pierwszej
trójce, które to miejsca gwarantowa³y mo¿liwo�æ
rywalizacji z najlepszymi zawodnikami z ca³ej
Europy w Pary¿u.

Dla K. Baliñskiego by³o to pierwsze tak powa¿-
ne �spotkanie� z uczniami zainteresowanymi mate-

matyk¹ z ca³ej
Polski.

Sukces ten
by³ mo¿liwy dziê-
ki temu, ¿e Ci
uczniowie znaj-
duj¹ przyjemno�æ
w rozwi¹zywaniu
³amig³ówek lo-
gicznych i mate-
matycznych. Jed-
nocze�nie rozu-
miej¹, ¿e zdoby-
wanie wiedzy, to
systematyczna,
rzetelna praca,
która jest inwe-
stycj¹ w swoj¹
przysz³o�æ.

W przygotowanie zawodów w³¹czyli siê rów-
nie¿ rodzice, dziêki którym mo¿liwy by³ wyjazd do
£odzi i do Wroc³awia.

Opiekun grupy  (nauczyciel matematyki)
Teresa Sarlej

Informacje o konkursie, zadania i wyniki:
http://grymat.im.pwr.wroc.pl/

SP nr 2
      w  Sulejowie

od lewej: K. Baliñski, K. Strojny
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Zabytki sakralne nasze-
go regionu-Wójcin

Ko�ció³
�w. Andrzeja
Aposto³a

Wójcin po³o¿ony jest w woj.
³ódzkim, ok. 11 km od Sulejowa ja-
d¹c w kierunku Kielc. Znajduje siê tam

ko�ció³ parafialny pod wezwaniem �w. Andrzeja Apo-
sto³a. Wie� tê dawniej nazywano "Woiczin" albo "Woy-
czin". Pierwotnie ko�ció³ by³ drewniany, niewiadomo,
w którym roku budowany i przez kogo fundowany, praw-
dopodobnie jego historia siêga XIII w. W opisie "Liber
Beneficiorum" zapisano, ¿e od dawna w Wójcinie ist-
nia³ ko�ció³ parafialny. W miejscowych dokumentach
znajduje siê mandat Arcybiskupa Gnie�nieñskiego z 1521
roku, w którym napisano "Ko�ció³ we wsi Woiczin znaj-
duje siê drewniany parafialny stary - lignea vetus".

Ko�ció³ ten przeszed³ gruntown¹ restauracje w 1686
r. dziêki miejscowemu proboszczowi ks. Jastrzêbskie-
mu, lecz w 1738 r. zosta³ rozebrany, a na jego miejsce
nowy, tak¿e drewniany wybudowa³ ks. Bernard Wierz-
bowski opat sulejowski. W 1820 r.  ko�ció³ spali³ siê do-
szczêtnie wraz z nale¿¹cymi do niego zabudowaniami.
Tymczasowo nabo¿eñstwa parafialne odprawiane by³y
w domu miejscowego dziedzica Wac³awa Glassera. Ten-
¿e jako gorliwy katolik rozpocz¹³ starania, których ce-
lem by³o wzniesienie nowego murowanego ko�cio³a.
Swoim funduszem i przy pomocy miejscowych w³o�cian
wzniós³ ko�ció³ z kamienia i ceg³y z drewnian¹ kopu³k¹
na froncie i pokry³ go dachówk¹. Ko�ció³ ten zdaniem
ówczesnych pielgrzymów nie odznacza³ siê szczególnym
piêknem. Jak mówiono: oto po prostu wybudowano czwo-
robok d³ugi na 34 ³okcie, szeroki 18 ³okci i wysoki 11
³okci z oknami pó³cyklistymi, z g³ównym wej�ciem od fron-
tu i z boku ma³ymi drzwiczkami bez ¿adnego prezbite-
rium oddzielnego i kruchty. Oprócz ma³ej zakrystyjki. Bu-
dowê ko�cio³a zakoñczono w 1826 r. W 1862 r. zdjêto
dachówkê, a ca³y dach na ko�ciele obito gontem.

Obecnie dach �wi¹tyni pokryty jest blach¹ ¿elazn¹
ocynkowan¹. Ko�ció³ w Wójcinie jest jednopoziomowy,
bez galerii, posiada chór z organami. Zosta³ rozbudowa-
ny w 1881 roku i gruntownie wyremontowany w 1961
roku. W 2003 roku odnowione zosta³y tynki zewnêtrz-
ne. Wnêtrze ko�cio³a wyposa¿one jest w o³tarz drewnia-

ny z XIX wieku w stylu ba-
rokowym, mensê o³tarzow¹
z piaskowca na podstawie
z ceg³y. W o³tarzu jest obraz
Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej malowany na desce, na
zasuwie obraz �w. Józefa
Oblubieñca malowany na
p³ótnie. Po bokach o³tarza
znajduj¹ siê figury �w. Jac-
ka i �w. Bernarda, wykona-
ne z drewna lipowego.

W nawie dwa o³tarze drewniane z XIX wieku w stylu
barokowym. Na stronie pó³nocnej o³tarz z obrazem �w.
Andrzeja Aposto³a, a w zwieñczeniu o³tarza olejny ob-
raz �w. Piotra Aposto³a. Na po³udniowej stronie nawy
o³tarz z obrazem �w. Anny, a u góry �w. Walentego. W  ka-
plicy o³tarz z drzewa dêbowego z krucyfiksem drewnia-
nym naturalnej wielko�ci. W ko�ciele znajduje siê za-
bytkowa chrzcielnica w stylu barokowym z 1825 r.,
drewniana umieszczona przy po³udniowej �cianie nawy.
Ambona drewniana, XIX - wieczna w stylu barokowym
umieszczona jest na �cianie prezbiterium. Organy  7 -
g³osowe organmistrza Blomberga z 1888 roku obudo-
wane s¹ XIX wiecznym drewnem w stylu barokowym.

Obok ko�cio³a znajduje siê dzwonnica z kamienia,
pokryta blach¹ cynkow¹. Dzwony z 1754 roku i z 1821
roku zosta³y zrabowane przez Niemców w okresie
II wojny �wiatowej. Obecne po�wiêcono w 1946 r.
Pierwszy z wizerunkiem, Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
z napisem: Królowo Korony Polskiej, módl siê za nami.
Lud polski, lud Maryi, gdy us³yszysz mój g³os, przerwij
pracê, westchnij do Boga, pozdrów Maryjê, zmów Anio³
Pañski i módl siê za wiarê, Ojczyznê i jej poleg³ych.

Drugi dzwon z wizerunkami Chrystusa Króla i �w.
Andrzeja Aposto³a, imieniem Jezus Chrystus i z napi-
sem: Króluj nam Chryste, �w. Andrzeju módl siê za nami.
Grzesznych do pokuty nawo³ujê, strapionych pocieszam,
umar³ych ¿egnam, z p³acz¹cymi i ja p³aczê. Powsta³em
z dobrowolnych sk³adek parafian wójciñskiej parafii
i staraniem miejscowego
proboszcza ks. Edwarda
Zenki Roku Pañskiego
1946. W polu, 1 km od ko-
�cio³a jest cmentarz grze-
balny, na którym znajduj¹
siê groby poleg³ych ¿o³nie-
rzy rosyjskich i austriackich
z okresu I wojny �wiatowej.

Oprac. Micha³ Papiernik
 fot. Damian Papiernik
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po�wiêcenie sztandaru

W poprzednim numerze Suleja schwali³em inwe-
stycjê pana Marca odno�nie uruchomienia sympatycz-
nej cukiernio-kawiarni "Micha�". Jak siê okazuje, nie
by³ to koniec zamierzenia. Obiekt zosta³ poszerzony
o nowe pomieszczenia, a w nich zlokalizowano barek
z wyborowymi trunkami. Jest to teraz mini kompleks
kawiarniano-cukierniczy z prawdziwego zdarzenia. Tak
trzymaæ! Na koniec informacji o kawiarni "Micha�"
pozwoli³em sobie na sugestiê o charakterystycznym
wypieku, który by³by wizytówk¹ i ciekawostk¹ gastro-
nomiczn¹ z naszego regionu. Okazuje siê, ¿e pomys³y
rodz¹ siê nie tylko w jednej g³owie. Rozmawiaj¹c swe-
go czasu z pani¹ Miros³aw¹
Drend¹ - w³a�cicielk¹ sklepu
spo¿ywczego, dowiedzia³em siê,
identyczny pomys³ zamierza ona
zrealizowaæ wspólnie ze sw¹
znajom¹, szefow¹ jednej z sule-
jowskich piekarñ. Panie maj¹ ju¿
obmy�lon¹ nazwê wyrobu. Ma to byæ "bu³ka opacka".
Zatem nazwa ju¿ jest. My�lê, ¿e oryginalna i trafna.
Zgodnie z powiedzeniem: "od pomys³u do przemys³u",
pozostaje nam czekaæ na efekty. Powodzenia!

ko�ció³ w Wójcinie - str. 12
* * * * *

Coraz wiêcej na osiedlach naszego miasta cieszy
oko zadbanych, wrêcz wypieszczonych posesji. Bra-
my i p³oty z kutego ¿elaza, klinkier, w ogrodach roz-
maito�æ kwiecia. To dobrze, czy �le? Oczywi�cie, ¿e
bardzo dobrze! Ale nie by³bym sob¹, gdybym nie zna-
laz³ dziury w ca³ym. Stoisz cz³owieku przed takim
cudeñkiem i�na pró¿no szukasz takiego prostego
ustrojstwa jakim jest dzwonek. Niby zwyk³a rzecz
i ¿adne cudo techniki jak na XXI wiek, ale go po pro-
stu nie ma. Dlaczego? Gospodarze odpowiadaj¹ naj-
czê�ciej z rozbrajaj¹c¹ szczero�ci¹ - "wystarczy jak
pies szczeka". A co zrobiæ jak psina leniwa, albo we-
�mie sobie urlop? A nic. Stoisz ad mortem fecatam a
po jakim� czasie odchodzisz z kwitkiem.

* * * * *

W kwietniowym Suleju zaprezentowali�my sylwet-
kê pani Wandy Ro¿nowskiej. Jest ona znana g³ównie ze
swego hobby jakim jest zami³owanie do ogrodów. Bez
przesady mo¿na J¹ zaliczyæ do ludzi pozytywnie zakrê-
conych. Tym razem zaanga¿owa³a siê w ideê ustanowie-
nia flagi dla Sulejowa. Jako radna tutejszego samorz¹du,
zg³osi³a na grudniowej sesji wniosek w tej sprawie. Spo-
tka³ siê on, jak to zwykle w ¿yciu bywa, z ró¿nym przyjê-
ciem. Jedni radni sk³onni byli od³o¿yæ sprawê na odleg³¹
przysz³o�æ, bo to koszty, galimatias, a w ogóle po co nam
to. Inni byli za, a w�ród nich burmistrz Sulejowa Stani-
s³aw Bary³a. Warto w tej sprawie wyraziæ nasze stanowi-

sko. Mówi¹c krótko - popieramy!
Nie jest to wprawdzie rzecz tak
namacalna i niezbêdna do ¿ycia
jak np. drogi czy kanalizacja. Ale
przecie¿ nie samym chlebem
cz³owiek ¿yje. S¹ warto�ci po-
nadczasowe. To one tworz¹ kli-

mat, nobilituj¹, wychowuj¹, nawi¹zuj¹ do historii i jed-
nocze�nie j¹ tworz¹. S¹ szanse, ¿e dotychczasowi nie prze-
konani do³¹cz¹ do zwolenników. Miejmy tak¹ nadziejê.
Ale od pomys³u do jego realizacji droga daleka. Najpierw
konieczny jest wniosek formalny, czyli stosowna uchwa³a.
Sprawa trafia do Komisji Heraldycznej dzia³aj¹cej przy
Ministerstwie Kultury. Tam specjali�ci wypowiadaj¹ siê
co do m. in. symboli, barw i innych elementów jakie
musz¹ byæ zachowane zgodnie ze sztuk¹ heraldyczn¹.
Ten proces trwa ponoæ nawet kilka lat. Tym bardziej, ¿e
ostatnimi czasy, bardzo wiele innych miejscowo�ci w Pol-
sce zamarzy³o mieæ w³asn¹ flagê. No có¿, pewnych rze-
czy nie przeskoczysz, ale warto sprawie nadaæ urzêdowy
bieg. A póki co pani Wanda ma w³asn¹, prywatn¹ flagê.
Powiewa ona nad jej ogrodem i cieszy oko niezapomi-
najkami na zielonym tle.                                 AT

* * * * *

 ciekawostki
� z³o�liwostki

ZIELONE �WI¥TKI W BIA£EJ
- Ch³op potêg¹ jest i basta! - takim cytatem z We-

sela S. Wyspiañskiego ks. proboszcz Z. Czy¿ pod-
kre�li³ w swojej homilii wagê zawodu rolnika. Jed-
nak ¿eby praca ta przynosi³a oczekiwane efekty ko-
nieczna jest d¹¿enie do jedno�ci i wspó³pracy wokó³
wspólnego celu: produkcji ¿ywno�ci.

Takie my�li towarzyszy³y spotkaniu rolników
w Bia³ej 26 maja z okazji �wiêta Ludowego, czyli
Zielonych �wi¹tek obchodzonych te¿ jako Zes³anie
Ducha �wiêtego. Po uroczystej mszy �w. w akompa-
niamencie bij¹cych piorunów i orze�wiaj¹cego w ten
upalny dzieñ deszczu przemaszerowano pod miejsco-
w¹ remizê. Uroczysto�æ prowadzi³ prezes Polskiego
Stronnictwa Ludowego Jan Sachrajda, smaczn¹ gro-
chówk¹ czêstowali pañstwo Urbañczykowie, a przy-
grywa³a orkiestra stra¿acka z Przyg³owa.              TS



SULEJ  nr  32, czerwiec`2007

� 14�

 

PUNKT KONSULTACYJNY
�roda godz. 13.00 - 16.00

Pi¹tek godz. 19.00

WspóLuzaleZnienie
Wbrew przyjêtej opinii, alkoholizm jest to cho-

roba ca³ej rodziny, a nie jednego z jej cz³onków. Dla-
czego tak jest? ¯ycie rodziny, w której znajduje siê
osoba uzale¿niona od alkoholu skoncentrowane jest
w³a�nie na niej i na substancji, od której jest uzale¿-
niona, w naszym przypadku jest to alkohol. Sta³y i in-
dywidualny rozwój jej cz³onków zostaje zatrzyma-
ny, zazwyczaj zrywa kontakty z otoczeniem, aby
unikaæ niepotrzebnych pytañ. Podobnie jak alkoho-
lik zaprzecza istnieniu problemu. Zachowania alko-
holika s¹ tolerowane, a cz³onkowie rodziny chroni¹
go przed ponoszeniem konsekwencji picia. Dlatego
wiêc wspó³uzale¿nienie jest zachowaniem adaptacyj-
nym, bo przejmuje niektóre wzorce i zachowania od
osoby pij¹cej, oprócz na³ogowego picia. Energia ro-
dziny zaczyna koncentrowaæ siê na próbach wp³y-
niêcia na zachowania alkoholika. W rezultacie za-
niedbywane s¹ inne sfery ¿ycia rodzinnego. Rodzina
¿yje rytmem, jaki nadaje osoba pij¹ca. Go�cie nie s¹
zapraszani do domu, bo nigdy nie
wiadomo, kiedy i w jakim stanie wró-
ci m¹¿ czy ojciec. Alkoholik wyrê-
czany jest z ró¿nego rodzaju prac
domowych i obowi¹zków, jakie do
niego nale¿¹, tym samym rodzina
stwarza mu nie�wiadomie bardzo dobre warunki do
picia. Czasami nawet do tego stopnia, ¿e kupuje al-
kohol do domu, aby nigdzie nie chodzi³. S³ysza³em
nawet o tak drastycznym przypadku, ¿e ¿ona nie tyl-
ko kupi³a, ale pi³a razem z mê¿em, ¿eby on mniej
wypi³. Tego rodzaju po�wiêcenia utwierdzaj¹ alko-
holika w przekonaniu, ¿e nic z³ego nie robi, ¿e
wszystko jest w jak najlepszym porz¹dku. Jak ju¿ na
pocz¹tku wspomnia³em osoby wspó³uzale¿nione s¹
nie�wiadomymi pomocnikami w piciu i nie bojê siê
powiedzieæ, ¿e w najwiêkszym chyba stopniu przy-
czyniaj¹ siê do odwlekania przez samego alkoholika
decyzji o zaprzestaniu picia. Wskazówek jak to zmie-
niæ jest wiele.

Pomó¿ najpierw sobie, a jest szansa, ¿e pomo-
¿esz osobie pij¹cej.

Konkurs Plastyczny
Na pocz¹tku marca tego roku Miejska Komisja

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wraz
z Grup¹ AA "�wit" z Sulejowa zorganizowa³y w ra-
mach akcji "Zachowaj trze�wy umys³" gminny kon-

kurs plastyczny pod has³em "Nie pijê, nie palê, nie
biorê narkotyków i nie u¿ywam przemocy". Konkurs
podzielony by³ na dwie grupy wiekowe - uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów. Technika by³a dowolna,
a pomys³owo�æ dzieci by³a naprawdê zaskakuj¹ca. Naj-
bardziej wzruszaj¹ce by³y prace, które przedstawia³y
problemy niemal tak, jak istniej¹ w rzeczywisto�ci.
Wp³ynê³o a¿ 108 prac. Konkurs odby³ siê w �wietlicy
�rodowiskowej przy ul. Targowej w Sulejowie. Jury
po d³ugim namy�le wy³oni³o laureatów konkursu. I tak
spo�ród szkó³ podstawowych I miejsce - Hubert Pyt-
ka z SP w Przyg³owie, II - Karina Gielec z Przyg³owa,
III - Rafa³ Kopeæ z SP w £êcznie, przyzna³o te¿ 9 wy-
ró¿nieñ. W drugiej kategorii wiekowej I miejsce - Syl-
wia Gwarda z Sulejowa, II - Paulina Podsiad³o z Przy-
g³owa, a III praca zbiorowa Marcina Cierlika i £uka-
sza Sobczyka z Sulejowa oraz przyznano 5 wyró¿nieñ.

Najwiêksz¹ zagadk¹ konkursu pozosta³a praca,
której wykonanie i tre�æ by³y naprawdê na wysokim
poziomie, ale plakat niestety nie zosta³ podpisany.
Autor pozostaje zatem anonimowy, a mo¿e taki w³a-
�nie mia³ cel? Nagrody dla zwyciêzców i upominki

dla wszystkich uczestników
zosta³y rozes³ane do szkó³
gdzie zostan¹ wrêczone na
uroczysto�ciach zakoñczenia
roku szkolnego.

Turniej Tenisa Sto³owego
Równie¿ pod has³em akcji "Zachowaj Trze�wy

Umys³" 14 maja tego roku w pomieszczeniach �wie-
tlicy �rodowiskowej i pomieszczeniach Punktu Kon-
sultacyjnego rozegrany zosta³ turniej tenisa sto³owe-
go. Wziêli w nim udzia³ uczniowie szkó³ z Przyg³o-
wa i Sulejowa. Turniej rozegrany by³ systemem pu-
charowym, ale czterech finalistów gra³o metod¹ "ka¿-
dy z ka¿dym".

I miejsce - Dawid Banasiak, II miejsce - Arka-
diusz Skrobek obaj z Gimnazjum w Przyg³owie. Na-
tomiast III miejsce - Emil Laszczyk i IV - Robert
Antosik z Gimnazjum w Sulejowie.

Nagrody dla zwyciêzców ufundowa³a Miejska Ko-
misja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Ka¿-
demu uczestnikowi wrêczony zosta³ równie¿ dyplom
za "wspania³¹ ucieczkê przed na³ogiem piêkn¹ i prost¹
drog¹ sportowej rywalizacji". Organizatorzy, a byli nimi
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych, Grupa AA "�wit" oraz wychowawczyni ze
�wietlicy �rodowiskowej s¹ zadowoleni, ¿e m³odzie¿
pozytywnie reaguje na tego typu akcje.

Marcin AA
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PASTERZE

Poznaj twórczo�æ
MACIEJA KUCZYÑSKIEGO

Konkurs pod takim tytu³em zorganizowali�my wraz
z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Sulejowie 23 marca.
Warto wspomnieæ, ¿e �zawody� maj¹ ju¿ kilkuletni¹
tradycjê. Wcze�niej by³y organizowane w Gimnazjum
w Sulejowie.

W tym roku uczniowie, przeczytali 3 ksi¹¿ki Ma-
cieja Kuczyñskiego. By³ to nie tylko pisarz, ale rów-
nie¿ podró¿nik, dziennikarz i publicysta. Tworzy³ li-
teraturê dla m³odzie¿y i doros³ych, niezwykle popu-
larny w latach 70. i 80. Organizatorzy chcieli zwró-
ciæ uwagê uczniów na ksi¹¿ki, które by³y czytane
przez pokolenie ich rodziców.

Z zaproszenia skorzysta³o 23 uczniów, reprezentuj¹-
cych: szko³y podstawowe w Przyg³owie, Klementyno-
wie i £êcznie oraz gimnazja w Sulejowie i Przyg³owie.

Fina³owy test dotyczy³ utworów M. Kuczyñskiego:
Atlantyda, wyspa ognia; Katastrofa; Alarm pod Andami.

Wszyscy reprezentowali wysoki poziom. Przyzna-
no nagrody, którymi oczywi�cie by³y ksi¹¿ki, w dwóch
kategoriach: �szko³a podstawowa�:
I miejsce - Kinga Piasecka ze SP w Klementynowie,
II miejsce - Renata Lachowska ze SP w Przyg³owie,
III miejsce - Kinga Para ze SP w £êcznie.
W kategoria: �gimnazjum�:
I miejsce Sandra Zawadzka, G. w Sulejowie,
II miejsce -Patrycjusz Michalczyk, G. w Przyg³owie
III miejsce - Monika £¹gwa, z G. w Przyg³owie.

Ca³o�æ podsumowa³a dyrektor naszej szko³y
Anna Fija³kowska podkre�laj¹c przyjazn¹ atmosfe-
rê, jak równie¿ ciesz¹c siê z okazji do spotkania
uczniów oraz nauczycieli
z gminy oraz nawi¹zania
owocnej wspó³pracy z Bi-
bliotek¹ Publiczn¹.

Organizatorzy pragn¹
wyraziæ podziêkowanie
m³odzie¿y oraz nauczycie-
lom, którzy zmobilizowali
i przygotowali uczniów do
konkursu.

Liliana Czerwiñska
Teresa Moru�,
Izabela Jarosz

Gin nnazjum
      w Przyglowie Mam przyjemno�æ zakomunikowaæ, ¿e m³odzie¿

z Gimnazjów z naszej gminy i dzieci ze szkó³ pod-
stawowych w Sulejowie i Klementynowie, oraz gro-
na pedagogiczne odpowiedzia³y szerokim poparciem
dla podjêtych dzia³añ w zakresie selektywnej zbiór-
ki i konkursu.

A oto wyniki konkursu:
Gimnazja:
I miejsce - Gimnazjum w Sulejowie (8.225,5 kg)
II miejsce - Gimnazjum w Przyg³owie ( 5.756,75 kg)

Szko³y podstawowe:
SP Klementynów - 1566 kg
SP nr 1 Sulejów - zbiórka baterii-2403 szt.
SP nr 2 Podklasztorze - 25 kg baterii

Urz¹d Miejski oraz MZK w Sulejowie ufundowali
nastêpuj¹ce nagrody:
Dla SP Klementynów komplet map dydaktycznych
W kategorii indywidualnej:
I miejsce -sprzêt RTV (Patrycja Cichosz)
II, III miejsce -ksi¹¿ki (Sebastian Poborski i Eweli-
na Staniszewska)
dla wszystkich uczestników dyplomy plus wyró¿nienia
Dla SP nr 2 Podklasztorze mapy dydaktyczne
Dla SP nr 1 Sulejów nagrody indywidualne
 - ksi¹¿ki dla £ukasza Chamernika, Marcina Najma-
na i Katarzyny Jargan

Dla Gimnazjum w Przyg³owie zestaw map dydak-
tycznych plus wycieczka autokarowa do Rogowa
W kategorii indywidualnej:
I, II, III miejsce - rower górski (Micha³ Rêbeliñski,
Maciej W³uka i Weronika Pietrzyk)
IV,V miejsce - ksi¹¿ki,

a dla wszystkich uczestników wy-
ró¿nienia
Dla Gimnazjum w Sulejowie wy-
cieczki autokarowe do Rogowa,
Przedborza i do oczyszczalni miej-
skiej
W kategorii indywidualnej:
I, II, III miejsce - rower górski (Ka-
mil Twardowski, Iwona Ru� i Ma-
teusz W¹sala)
IV, V miejsce - ksi¹¿ki,
a dla wszystkich uczestników wy-
ró¿nienia

Ireneusz Czerwiñski

Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie

 V KONKURS EKOLOGICZNY
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NOC �WIÊTOJAÑSKA
n23 czerwca - sobota
18.00 � Koncert Orkiestry Dêtej OSP Przyg³ów
18.30 � Uroczyste otwarcie - w³adze Sulejowa
19.00 � Pokaz karate sportowego+zespo³y z MOKu
20.00 � Konkurs na naj³adniejszy wianek i ognisko
21.00 � Gwiazda wieczoru:  DANCE EXPRESS
21.30 � Dyskoteka: graj¹ FLANGER i IMPULS
n24 czerwca - niedziela
18.00 � Program dla dzieci + klown
19.30 - Bieg Rodzinny: Park Stra¿acki - B³onie
20.00 � koncert ¿yczeñ dla Janeczek, Danut i Janków
23.00 � Taniec z ogniem i fajerwerki w wykonaniu
IGNIS NEXILIS - FIRE SHOW

DNI SULEJOWA
u14 lipca - sobota
10.00 � Rajd Samochodowy - OSiR
15.00 � Mecz: Strefa bud¿etowa -
Strefa prywatna
17.00 � Pokaz zabytkowych pojazdów
18.00 - Uroczyste otwarcie - Burmistrz
18.00 - Koncert orkiestry OSP Sulejów
18.30 - Wystêpy - MOK
20.00 � Kabaret "RYBCIE ZNAD
BIEBRZY"
21.00 � Gwiazda: IVAN KOMARENKO
22.00 - Dyskoteka � graj¹ FLENFER, TIME
u15 lipca - niedziela
11.00 � Mecz trampkarzy MGKS Skalnik
Sulejów - LKS Luci¹¿anka Przyg³ów
15.00 � Rodzinny rajd Rowerowy
15.00 � Pokazy stra¿ackie OSP
Sulejów
18.00 � Kabaret ZGRYWUS
19.30 � zespó³ "BLUEBERRY"
20.00 � Gwiazda wieczoru zespó³ "YAGO"
21.30 � Dyskoteka
23.00 - Pokaz sztucznych ogni
Ponadto podsumowanie Turnieju w Bryd¿a Sporto-
wego o Puchar Przew. Rady Miejskiej z 1 lipca.

W kwietniu odby³ siê Woli Krzysztoporskiej III
Powiatowy Przegl¹d Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Zespo³ów Wokalnych, Tanecznych, Instrumentalnych.

Sulejów reprezentowa³ TcDance z MOKu, którego
instruktorem jest Tomasz Balcerek. Za taniec "Pipi i ko-
smici" zajêli I miejsce i Nagrodê Starosty Piotrkowskie-
go Stanis³awa Cuba³y (puchar i czek o warto�ci 300 z³).

Najlepsi w  Woli KrzysztoporskiejWoli KrzysztoporskiejWoli KrzysztoporskiejWoli KrzysztoporskiejWoli Krzysztoporskiej
                                T                                T                                T                                T                                T`DanceDanceDanceDanceDance

Lato w Sulejowie

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Po wakacjach zapraszamy wszystkich fotoama-

torów, bez wzglêdu na wiek do MOK-u, do II Kon-
kursu "Wspomnienie lata - piêkno przyrody".

Tym razem planowana jest te¿ kategoria "open".
Zatem utrwalajmy na zdjêciach swoj¹ wra¿liwo�æ na
piêkno krajobrazu i powspominajmy razem lato we
wrze�niu w sulejowskim MOK-u.

Wiadomo�ci z MOKu

A kto ni ma robótki,
Niech idzie na sobótki
Tam za¿yje rado�ci
W tej czerwcowej ciemno�ci
Tam za¿yje swawoli...


