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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Prze¿yli�my falê egzaminów w szko³ach ró¿nych szczebli, od podstawów-

ki po matury. Czekamy na wyniki i dotycz¹ one wszystkich, jak nie bezpo�red-
nio, to poprzez dzieci czy wnuki. W zwi¹zku z tym, poniewa¿ koñczy siê kolej-
ny rok szkolny piszemy dzi� o edukacji. Tej dzisiejszej, ci¹gle poddawanej nie-
koñcz¹cej siê reformie i o tej dawnej, organizowanej w Sulejowie od podstaw
oraz o ludziach, którym upowszechnianie wiedzy le¿a³o na sercu.

Teresa Sarlej

USZCZYN, dworzec drogi ¿elaznej dojazdowej Piotrków - Sulejów
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W numerze m.in.:
EURO-CENTRA zapraszaj¹

Z Gimnazjum w Sulejowie

UM - wiadomo�ci
Imiê dla SP Nr2, Zlot
Ul. Podkurnêdz
O testach...

Ciekawostki

S. Psarski (cz.2)

Szko³y (cz.2)

Ko³o Emerytów
Zabytki...
AA-Stereotypy
Gimnazjum
w Przyg³owie
40-lecie
OSP
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Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju,
Promocji i Integracji Europejskiej EURO-
CENTRUM powsta³o jako organizacja
pozarz¹dowa w celu upowszechniania
wiedzy o Unii Europejskiej.

EURO-CENTRUM
- dzia³a w Sulejowie przy ul. G³ównej 15

Organizujemy bezp³atnie lekcje europejskie dla
szkó³. Dla najm³odszych przygotowujemy zabawy,
quizy, krzy¿ówki tak na temat Unii Europejskiej.
Nasze lekcje to równie¿ filmy, ciekawe prezentacje,
gry komputerowe i bezpo�rednie po³¹czenie z inte-
resuj¹cymi stronami internetowymi. Organizujemy
te¿ spotkania dla nauczycieli. Udostêpniamy te¿ bro-
szury i ksi¹¿ki na temat Unii Europejskiej.

Nasza dzia³alno�æ jest w 50% finansowana z UE.
Konsultanci Punktu Informacyjnego EUROPE DI-
RECT z Piotrkowa i filii w Sulejowie przygotowali
wnaszym mie�cie:

DZIEÑ EUROPY
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Europy!

- takie ¿yczenia w po³udnie 9 maja sk³adali wolon-
tariusze, przedszkolaki i uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajêciowej wrêczaj¹c ¿ó³te tulipany.

Dzieñ ten rozpocz¹³ siê w Przedszkolu Samorz¹-
dowym przy ul Koneckiej. Wspólne tworzenie flagi
unijnej, uczestnictwo w quizie na temat znajomo�ci
bajek europejskich, malowanie na wielkim kartonie
"ma³ego europejczyka", ogl¹danie filmu o Europie to
niektóre z atrakcji tego dnia. Fina³em by³ wystêp arty-
styczny uczestników WTZ z Sulejowa i obdarowanie
dzieci wykonanymi przez nich bibu³kowymi, ¿ó³tymi
kwiatami symbolizuj¹cymi jedno�æ Europy. W przed-
szkolu by³a te¿ wystawa prac plastycznych �Ja i mój
region w Europie - co chcia³bym zmieniæ�.

Dzieñ Europy obchodzony jest od 1985 r. i upa-
miêtnia datê przemówienia Roberta Schumana, który
9 maja 1950 r. odczyta³ deklaracjê nawo³uj¹c¹ pañ-
stwa europejskie do wspó³pracy na rzecz pokoju i so-
lidarno�ci. By³ to pierwszy krok w tworzeniu UE.

 EURO-CENTRUM, Punkt Europe Direct
Ma³gorzata Kociniak, Euro Sulejów

  CENTRUM KSZTA£CENIA NA ODLEG£O�Æ
NA WSIACH

- dzia³a w Szkole Podstawowej w Witowie
Centrum powsta³o w ramach projektu og³oszonego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dofinan-
sowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego. Zadaniem Centrum jest promowanie idei

kszta³cenia przez ca³e ¿ycie.
Nauka w Centrum jest ca³kowicie bezp³atna.

Kursant mo¿e uczestniczyæ w dowolnie wybranych
50 kursach, po ukoñczeniu, których otrzymuje cer-
tyfikat zatwierdzony przez MEN. Nauka odbywa siê
przy komputerze, kursant sam wybiera czas i d³u-
go�æ nauki.

Centrum jest przyjazne osobom niepe³nosprawnym.
Serdecznie zapraszam w poniedzia³ki i pi¹tki (9.00-

19.00) chêtnych do nauki niezale¿nie od wieku i po-
siadanych umiejêtno�ci. Kontakt tel. (044) 610-21-01
e-mail: cknonw_witow@onet.eu

Opiekun Centrum Kszta³cenia na Odleg³o�æ
Bo¿ena Lubczyñska

INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO
- O�WIATOWE

- dzia³a w remizie OSP w Przyg³owie
(Sulejowska 33, przy trasie Piotrków - Sulejów).

Korzystanie z Centrum jest ca³kowicie bezp³at-
ne dziêki dofinansowaniu ze �rodków Unii Euro-
pejskiej.

Wyposa¿eni jeste�my w stanowiska internetowe i ma-
teria³y dydaktyczne, a g³ównym naszym zadaniem jest
kszta³cenie, a tym samym przyczynianie siê do zmniej-
szenia dysproporcji w edukacji pomiêdzy mieszkañcami
wsi i miast. Proponujemy kszta³cenie na odleg³o�æ, czyli
za pomoc¹ Internetu (np. naukê obs³ugi komputera).

Z Centrum korzystaj¹ dzieci i m³odzie¿ z Przyg³o-
wa i okolicznych wsi. Ostatnio Przemys³aw ¯arski,
Bartosz Abratkiewicz i Kamil ¯arski - zajê³o I miej-
sca w swoich kategoriach wiekowych w konkursie "Za-
pobiegajmy Po¿arom"

Zapraszamy wszystkich, niezale¿nie od wieku, co-
dziennie od 17 do 21, a w weekendy od 12 do 22.
Personel Centrum, e-mail  annamarecka@interia.eu

Anna Marecka, £ukasz Rytych
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Gin nnazjum
      w Sulejowie

Nasza szko³a  w Unii Europejskiej
12 grudnia 2007 r. Gimnazjum do³¹czy³o do

VI edycji programu Moja szko³a w Unii Europejskiej.
W ramach tego programu uczennice klasy Ib Paulina
Banaszczyk, Ma³gorzata Naporska i Karolina Stêpieñ
pod opiek¹ nauczyciela jêzyka niemieckiego pana
Daniela Bajona przyst¹pi³y do konkursu na opracowa-
nie gazetek szkolnych. Wybra³y dwa tematy:
1. Idea partnerstwa w Europie - w polityce, codziennym ¿yciu
i kulturze - korzy�ci dla twojej miejscowo�ci, regionu
2. Ekologia w Europie - wybór przysz³o�ci

Dziêki wspó³pracy z placówk¹ Europe Direct
w Piotrkowie Trybunalskim uczniowie klasy Ib mie-
li mo¿liwo�æ uczestniczenia w 2 lekcjach europej-
skich, które przybli¿y³y im ideê partnerstwa w UE
i politykê ekologiczn¹ wspólnoty. Lekcje poprowa-
dzi³y: koordynatorki Europe Direct pani Ma³gorzata
Kociniak i pani Monika Ptak.

Wiedzê tê uczennice wykorzysta³y do napisania
poprawnych merytorycznie artyku³ów gazetowych.

Ponadto zespó³ redakcyjny wzi¹³ udzia³ w warsz-
tatach dziennikarskich prowadzonych przez nauczy-
cielkê jêzyka polskiego, pani¹ Bo¿enê Zawiszê. Na za-
jêciach dziewczynki pozna³y warsztat pracy dzienni-
karza, rodzaje gazet, czasopism i ich budowê. Zapo-

zna³y siê z literackimi stylami uprawianymi w dzien-
nikarstwie oraz etapami powstawania gazety.

Odpowiednio przeszkolony zespó³ redakcyjny
zabra³ siê do zbierania materia³ów do gazety. Dziew-
czynki przeprowadzi³y dwa wywiady. Pierwszy na
temat wspó³pracy miasta Sulejów z czeskim Tisno-
vem. Wywiadu udzieli³ uczennicom inspektor ds. po-
zyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i promocji
Sulejowa Mariusz Malarz.

Podczas drugiego wywiadu przeprowadzonego
z dyrektorem Gimnazjum w Sulejowie panem An-
tonim Moryniem dziennikarki dowiedzia³y siê
o szczegó³ach pozyskiwania �rodków pomocowych
w ramach EFS. Nasze gimnazjum dziêki EFS otrzy-
ma³o Internetowe Centrum Informacji Multimedial-
nej oraz nowoczesn¹ pracownie internetow¹.

W gazetkach znalaz³y siê poza tym artyku³y in-
formacyjne odno�nie funkcjonowania UE i jej poli-
tyki ze szczególnym uwzglêdnieniem problemów
ekologicznych.

Redakcja gazety nie zapomnia³a tak¿e o rozryw-
ce. Specjalnie dla czytelników zosta³y przygotowa-
ne krzy¿ówki, quizy oraz dowcipy.

Na szczególna uwagê zas³ugiwa³a oprawa gra-
ficzna, w któr¹ uczennice w³o¿y³y wiele pracy. Za-
równo sama koncepcja strony tytu³owej jak i bardzo
estetyczny uk³ad graficzny ca³o�ci sprawia³y w�ród
czytelników wra¿enie, ¿e maj¹ oni do czynienia nie
z amatorsk¹ gazetk¹, lecz z profesjonalnym wydaw-
nictwem.

Udzia³ w konkursie by³ dla w/w uczennic cieka-
wym i niezapomnianym do�wiadczeniem, oderwa-
niem od szkolnej rutyny. A efekt ich ciê¿kiej pracy

znalaz³ uzna-
nie w�ród
uczniów, na-
u c z y c i e l i
i dyrekcji na-
szej szko³y.

Daniel
Bajon

stro
na tytu³owa gazetki

?????

M³ode dziennikarki przeprowadzi³y ankietê
w�ród swoich rówie�ników �Z ekologi¹ na
TY�. Pytania wa¿ne dla wszystkich!
1. Czy obchodzi ciê stan �rodowiska natu-
ralnego?

80% tak,          20% nie
2. Czy segregujesz odpady?

53% tak,          42% nie
3. Czy oszczêdzasz wodê podczas mycia?

38% tak,          62% nie
4. Czy id¹c do sklepu zabierasz ze sob¹ tor-
bê wielokrotnego u¿ytku?

36% tak,          64% nie
5. Czy kupuj¹c ¿ywno�æ zwracasz uwagê
na to, czy produkt jest zdrowy dla �rodo-
wiska?

8% tak,            92% nie
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

Zlot Ogólnopolski
Ponad 300 osób z 5 województw Polski wziê³o

udzia³ w IX Ogólnopolskim Zlocie Turystyczno �
Ekologicznym �Szlakiem Nadpilicznym� im. Wie-
s³awa Gajzlera, który odby³ siê w dniach 9-11 maja
w O�rodku Wczasowym �DRESSO� w Sulejowie.

Kwiatki, bratki i stokrotki
Burmistrz Sulejowa zaprasza do
udzia³u w konkursie pod takim w³a-

�nie kwiatowym tytu³em, a rozstrzygany bêdzie w na-
stêpuj¹cych kategoriach:

- naj³adniej ukwiecony balkon
- naj³adniejszy przydomowy klomb
- naj³adniejszy teren przyszkolny i przedszkolny
Udzia³ w konkursie nale¿y zg³aszaæ w

sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Sulejo-
wie, ul. Konecka 42, do 31 lipca 2008 roku.
Szczegó³owe informacje tel.  61-02-526  lub
61-02-501, b¹d� w urzêdzie miejskim w po-
koju nr 19  wej�cie �C�.

Na laureatów czekaj¹ atrakcyjne nagro-
dy!

Planowane wakacyjne fe-
styny
u Noc �wiêtojañska -23 czerwca
2008
u Dni Sulejowa 12-13 lipca 2008
u Festyn rodzinny na Podklasztorzu

15-17 sierpnia 2008

Zapraszamy na szkolenia
Gmina Sulejów otrzyma ok. 150 tys. z³ z Woje-

wódzkiego Urzêdu Pracy na szkolenia dla 30 osób
z zakresu obs³ugi wózków wid³owych, nauki jêzyka
angielskiego i kursu ma³ej przedsiêbiorczo�ci. Pie-
ni¹dze pochodz¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego - "Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym". Urz¹d pro-
wadzi zapisy chêtnych chc¹cych wzi¹æ udzia³ w szko-
leniach. Prosimy zg³aszaæ siê do Referatu Promocji,
Kultury, Turystyki, Sportu i Informatyki w Urzêdzie
Miejskim w Sulejowie.

Nauka ekologii
Gimnazjum w Sulejowie przy wspó³pracy Urzê-

du Miejskiego oraz Gospodarki Komunalnej w Su-
lejowie zrealizowa³o projekt �Z ekologi¹ na Ty�.

Program obejmowa³ edukacjê ekologiczn¹ w natural-
nym �rodowisku, warsztaty ekologiczne oraz konkursy.

Uczniowie przyst¹pili m. in. do konkursów:
l �Selektywnej zbiórki odpadów� - szk³o kolorowe,
bia³e, papier, plastik.
l na �Ulotkê zachêcaj¹c¹ mieszkañców Sulejowa do
segregacji odpadów�
l �Strój ekologiczny- najciekawsze zwierz¹tka�, wyko-
nane z surowców wtórnych, nadaj¹cych siê do recyklingu.

Podsumowaniem tego ostatniego konkursu

by³a ekoparada w strojach "ekologicznych" uli-
cami Sulejowa.

 Uczniowie m. in. brali czynny udzia³ w warszta-
tach plastyczno- ekologicznych - "Jak powstaje pa-
pier, czyli chroñmy lasy oraz w warsztacie "Rolnic-
two ekologiczne".

UM

uczestnicy ekoparady w strojach �ekologicznych�

reprezentacja  SP KLEMENTYNÓW
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KOMBATANCI

WYNIKI KOÑCOWE ZLOTU � Szko³y podstawowe:
1. SP Podklasztorze, gm. Sulejów,  115 pkt.
2. SP Przyg³ów � Jesze, gm. Sulejów110
3. SP Mr¹gowo - Bystre or³y, Mr¹gowo, woj. warm-maz. 95

Ponadto w konkursie Z ekologi¹ na Ty 1. miejsce
zaj¹³ Adam Boryca - SP Klementynów. W rzucie lot-
k¹ 1. miejsce zajê³a Karolina Matyszewska - SP nr 2
(Podklasztorze) uzyskuj¹c 38 pkt.
wiêcej informacji na stornie:
http://www.powiat-piotrkowski.pl/modules.php?na-
me=News&file=article&sid=1062                     

Tesa

czê�æ reprezentacji PODKLASZTORZA

ZLOTZLOTZLOTZLOTZLOT

SP nr 2
      w  Sulejowie

Patronka ju¿ wybrana!
W dniu 13.05.2008r. komisja zliczy³a g³osy w sze-

�ciu puszkach wystawionych w miejscach u¿yteczno�ci
publicznej i okaza³o siê, ¿e oddano 636 g³osów z tego 37
uznano za niewa¿ne.Na patronkê szko³y zosta³a wybrana:

 Królowa Jadwiga - uzyska³a 237 g³osów.

Pozostali kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
Kazimierz Sprawiedliwy - 186
W³. £okietek                    -  71
Kazimierz Wielki             - 25
W³. Jagie³³o                      - 18
Ponadto pojedyncze g³osy otrzymali:
�w. Augustyn, Ojcowie Cystersi, Jan Pawe³ II, Jan III
Sobieski, Jerzy Popie³uszko, Miko³aj Kopernik, Miesz-
ko I, Adam Mickiewicz, Lucjan Rudnicki, M. Sk³odow-
ska-Curie, R. Traugutt, J. Poraziñska, J. Misiurski, Kró-
lowa Bona, Kozio³ek Mato³ek, Król Maciu� I, Bona-
parte, �w. Teresa, H. Sienkiewicz, S. Grot-Rowecki,
Stanis³aw August Poniatowski, K. Makuszyñski, Be-
nedykt XVI.             w imieniu Komisji: E. Fr¹ckiewicz

Ulica PODKURNÊDZ jest, ale�

W zesz³ym roku mieszkañcy tej ulicy przynie�li do
wiadomo�ci redakcji kolejne ju¿ pismo kierowane do
w³adz na temat stanu drogi przy której przysz³o im ¿yæ.

"Walczymy o nasz¹ ulicê ju¿ od 2000 roku - na-
pisa³o 37. mieszkañców ul. Podkurnêdz w lipcu 2007
- Ulica ta jest wy³o¿ona stosowan¹ dawniej tzw. "try-
link¹" i praktycznie nie ma poboczy. Zaros³y je krza-
ki i drzewa, które uniemo¿liwiaj¹ ruch pieszych obok
drogi. Problem potêguje fakt, ¿e po deszczu na jezd-
ni utrzymuj¹ siê ka³u¿e poniewa¿ woda jest tamowa-
na przez ziemiê i dzik¹ ro�linno�æ wzd³u¿ drogi".

Jest to droga powiatowa, ale na terenie Sulejowa,
zatem mieszkañcy monituj¹ w³adze obu szczebli,
a ulicy jak nie by³o tak nie ma�

Pod koniec sierpnia 2007 roku odby³o siê w tej spra-
wie zebranie przedstawicieli zainteresowanych stron tj.
mieszkañców, radnych powiatowych z terenu Sulejowa,
Burmistrza naszego miasta i przewodnicz¹cego Komisji

Rewizyjnej Starostwa Powiatowego. Wszyscy byli zgod-
ni, ¿e najlepiej by³oby zrobiæ now¹ drogê wraz z chodni-
kami i drog¹ dla rowerów. Niestety w dzisiejszej rzeczy-
wisto�ci bud¿etowej jest to nierealne. Równie¿ przyzna-
no, ¿e droga ta od lat by³a zaniedbana.

Podjêto wówczas pewne prace powoduj¹ce od-
wodnienie drogi, ale doj�cie i tak jest utrudnione
z powodu braku chodnika. Wyciêto drzewa i planu-
je siê usuniêcie pozosta³ych po nich pni (bêdzie to
mo¿liwie, kiedy spróchniej¹)

Min¹³ prawie rok i co z ul. Podkurnêdz?
Mieszkañcy wielkiej poprawy nie widz¹, a w³a-

dze mówi¹, ¿e takich zaniedbanych ulic jest wiele,
a z pró¿nego i Salomon nie naleje.

Jak dowiedzia³a siê redakcja we wrze�niu 2008
planowane jest usuniêcie przeszkadzaj¹cych pieszym
pieñków i poprawa stanu pobocza.

Pojawi³y siê te¿ ponoæ (w dalszej perspektywie)
pewne szanse na budowê chodnika. Trzymamy kciuki!

Tesa

Ludzie listy pisza...
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Jego Magnificencja TEST
Tak siê w naszym szkolnym ¿yciu narobi³o, ¿e bez

egzaminu ani rusz. Wiem, wiem co i jak i dlaczego.
Ale� mimo tej wiedzy mam coraz wiêksze w¹tpli-
wo�ci. Hen, hen dawno temu, czyli w moich czasach
szkolnych samo s³owo �test� kojarzy³o siê z jakimi�
badaniami naukowymi, czy praktykami na wy¿szych
uczelniach, a i to z tymi, które ch³onê³y nowinki z Za-
chodu. Obecnie test niepodzielnie mi³o�ciwie (i nie-
mi³o�ciwie) nam panuje, a w³a�ciwie panoszy siê
jako sprawdzian na ka¿dym etapie kszta³cenia. To
dobrze, czy �le? Zaleta, czy wada? Obiektywny to
instrument odzwierciedlaj¹cy stan wiedzy indagowa-
nego, czy jedynie pozór? Odpowiedzi na te pytania
udziela nam nieub³aganie samo ¿ycie, czyli praktyka,
a ona jak widzimy jest ró¿na.

Wielu z nas pamiêta jakim to splendorem i powa-
¿aniem cieszy³a siê przedwojenna matura. Cz³owiek
z takim cenzusem uwa¿any by³ za solidnie i gruntow-
nie wyedukowanego. To prawda, ¿e ilo�æ osób mog¹-
cych pochwaliæ siê zdanym egzaminem dojrza³o�ci by³
procentowo (licz¹c do ogó³u spo³eczeñstwa) niezbyt
wielki i nieporównywalny do czasów nam wspó³cze-
snych, ale co do jako�ci, poziomu, a tym samym rangi
tego egzaminu nikt nie mia³ w¹tpliwo�ci. A przecie¿
ów egzamin odbywa³ siê, a¿ wstyd powiedzieæ, bardzo
tradycyjnie. Czyli po prostu - kawa na ³awê. Komisja,
pióro i g³owa. Nie oznacza to, i¿ by³a to ³atwizna. Prze-
ciwnie. Tu nie by³o niczego na ³ut szczê�cia i przypa-
dek. Trzeba by³o wykazaæ siê autentyczn¹ wiedz¹. No
tak. Ponoæ co by³o a nie jest nie pisze siê w rejestr.

Po wojnie poczê³y siê eksperymenty. Niektóre
z nich by³y szczególnie ciekawe. Dla przyk³adu. Pa-
miêtacie pañstwo zaoczne szko³y �rednie dla milicjan-
tów? Jak ka¿de zjawisko i ten pomys³ mia³ swój awers
i rewers. Z jednej strony (tak argumentowano) sz³o
o upowszechnienie �redniego wykszta³cenia w�ród
�pracuj¹cych mas robotniczych miast i wsi�, czyli do-
minowa³ czynnik ideologiczny. I dla jasno�ci wcale
nie na�miewam siê z tego faktu, ale z drugiej za� stro-
ny co do jako�ci kszta³cenia ju¿ wówczas miano licz-
ne w¹tpliwo�ci. Dowcip czêsto jest szczególn¹ form¹
obna¿ania braków rzeczywisto�ci. A z tamtych cza-
sów pamiêtam taki ¿art. Milicjant zdaje maturê z geo-
grafii. �ci¹gi schowa³ do buta. Pada pytanie - proszê
podaæ jakie miasto jest stolic¹ Polski. Ch³opina ma
k³opoty, wiêc siêga do cholewy i� z trudem bo z tru-
dem wyrywa jak¹� karteczkê. Ukradkiem czyta i ca³y
szczê�liwy na g³os czyta - Che³mek! Dla m³odzie¿y
tylko wspomnê, ¿e w tym mie�cie by³a fabryka bu-
tów. No có¿, signum temporis.

Dajmy spokój wspomnieniom i ¿artom, przejd�my
do naszych baranów. Jak sprawa egzaminów ma siê
obecnie? Obecnie w modzie jest test! Ot takie pana-
ceum na wszelkie egzaminacyjne dolegliwo�ci. Co� ta-
kie w rodzaju czarodziejskiego leku o nazwie �Amol�.
Wprawdzie niewiele pomaga, ale ponoæ wiara czyni
cuda! Na w³asnej skórze ku mojemu przera¿eniu prze-
kona³em siê, ¿e prawdopodobnie obla³bym tegoroczny
egzamin maturalny z historii. Przedmiotu, który jest
moim hobby i do tej pory che³pi³em siê, ¿e historia to
nie matematyka i co� nieco o niej wiem. Okaza³o siê, ¿e
by³em w wielkim b³êdzie. Wiele pytañ by³o tak szcze-
gó³owych, ¿e tak naprawdê kwalikowa³y siê do egza-
minu na poziomie uniwersyteckim! Przyjaciel, z któ-
rym podzieli³em siê problemem zapyta³ fachowo. A czy
na 30 % pytañ da³by� poprawn¹ odpowied�? My�lê, ¿e
nawet na ponad 30 % szczerze odpowiedzia³em. No
w³a�nie� i tym sposobem maturê mia³by� zaliczon¹.
Matura na 30 % to pomys³ z dzia³ki �Amol�. Czym to
skutkuje? Wystarczyæ poogl¹daæ telewizyjne turnieje.
Tam w³a�nie wychodzi szyd³o z worka. Oto m³ody cz³o-
wiek ma k³opoty ze wskazaniem rzeczownika w zda-
niu. Niewiary? Fakt! Inna za� pañcia, tym razem adept-
ka do zawodu nauczycielskiego, czyli studentka peda-
gogiki, na pytanie o siedemnastowiecznego malarza fla-
mandzkiego, od nazwiska, którego mówi siê o bujnych
�kobiecych kszta³tach, rozkosznie strzela - Picasso?
Rêce opadaj¹! No, ale jest to skutek nauki pod test -
wprawdzie niewiele lub nic na ten temat wiem, ale mogê
"strzelaæ". A nu¿ trafiê! Inn¹ przypad³o�ci¹ testu jest
sytuacja, wcale nie taka rzadka, gdy w ka¿dej mo¿liwej
(A,B,C,D) odpowiedzi jest ziarno prawdy. Tu maj¹ k³o-
pot uczniowie o naprawdê szerokiej i pog³êbionej wie-
dzy. Dla nich to prawdziwy dylemat, bowiem ka¿da
mo¿e byæ prawid³owa. No i zgadnij, któr¹ uk³adaj¹cy
pytanie uzna³ za jedyn¹ prawdziw¹. Podobna sytuacja
jawi siê z os³awionym i coraz powszechniej krytyko-
wanym �kluczem� przy egzaminie z jêzyka polskiego.
To¿ to typowa urawni³owka, na w³asne my�lenie, os¹d
i ocenê ze strony ucznia nie ma miejsca. Wielu znaw-
ców przedmiotu coraz czê�ciej wskazuje, ¿e testy s¹ za-
przeczeniem idei kszta³cenia ogólnego. Ju¿ dawno temu
nauka udowodni³a negatywne skutki pracy �pod kon-
trolê�. Czyli tak pracujemy aby ewentualna kontrola by³a
pozytywna, za� jako�æ pracy, jej np. spo³eczne efekty,
s¹ rzecz¹ drugorzêdn¹. Testowania zabija w uczniu kre-
atywno�æ, twórcze my�lenie, krytycyzm, wyra¿anie w³a-
snych odczuæ, interpretacji.

Trzeba te¿ dla porz¹dku wspomnieæ o licznych b³ê-
dach jakie tego roku pojawi³y siê pytaniach testowych.
To te¿ swoiste kuriozum co� w rodzaju uczy³ Marcin
Marcina�. Na koniec mojej przechadzki po testowych
problemach, jedna uwaga w kszta³ceniu ogólnym mie-
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li�my odej�æ od wiedzy encyklopedycznej. Test jest
jawnym zaprzeczeniem tej idei. Do tego jawi siê pyta-
nie, jak to siê dzieje, ¿e jak pokazuj¹ badania 10% ab-
solwentów gimnazjów to analfabeci, i� zdaj¹ oni z po-
zytywnym skutkiem wcale nie³atwy egzamin?

W liceach te¿ bazuje siê na testach (ze wszystkimi
tego skutkami), ale tu pojawia siê novum w postaci
tzw. prezentacji. Zamys³ mo¿e by³ szczytny i zasadny,
ale od czego zaradno�æ i pomys³owo�æ naszych latoro-
�li, a i czêsto przy wydatnym wsparciu i aprobacie ro-
dziców. Anonimowy sonda¿ przeprowadzony w�ród
warszawskich abiturientów pokazuje, i¿ 80-90 % pre-
zentacji, to nic innego jak gotowce �ci¹gniête z Inter-
netu, opracowane przez p³atnych korepetytorów od
A do Z. Mo¿na? Mo¿na! Ludzie przygotowuj¹cy swe
wyst¹pienie polegaj¹c na w³asnych si³ach i wiedzy na-
le¿¹ do chlubnych wyj¹tków, a w opinii kolegów trak-
towani s¹ co najmniej jako dziwacy. Czêstokroæ za tak¹
sytuacjê wini siê nauczycieli. Tu te¿ wystêpuje pomy³-
ka pojêæ. Cygan zawini³, powiesili kowala. Co ma zro-
biæ nawet najbardziej fachowy i sumienny belfer w sy-
tuacji gdy zmuszony jest do przepracowania programu
czteroletniego liceum w ci¹gu trzech (a w³a�ciwie 2,5)
lat. Powstaje w tej sytuacji luka, jak to mia³o miejsce
ostatnio przy egzaminie gimnazjalnym, polegaj¹ca na
tym, ¿e czê�æ obowi¹zuj¹cej literatury nie zosta³a prze-
pracowana ( s³ynne zadanie nr 32). Teraz kuratorzy
kombinuj¹ jak koñ pod górê co z tym fantem zrobiæ,
ale jak siê okazuje ¿adne wyj�cie nie jest dobre.

M³ody cz³owiek ma k³opot z charakterystyk¹
Jacka Soplicy. Pytam - czyta³e� Pana Tadeusza? Nie.
To jak przerabiali�cie ten poemat w szkole? Ogl¹-
dali�my film. Hm� i to wszystko? Tak wszystko.
Ta metoda i sposób poznawania literatury (w tym
streszczenia, internetowe bryki) jest coraz bardziej
powszechna. Skutek - Picasso!

Andrzej Tymiñski

Wychodzi na to, ¿e pióro mi siê stêpi³o
bowiem mam niejakie k³opoty z ujê
ciem tematu w formule �z³o�liwostki�.

Zostaj¹ zatem �ciekawostki�. Có¿ zatem ciekawego
zdo³a³em dostrzec. Od pewnego czasu miejskie s³u¿by
komunalne wytrwale pracowa³y nad zieleni¹ i klom-
bami kwiatowymi w mie�cie. Efekt? Bardzo przyzwo-
ity! Centrum miasta zyska³o na estetyce. Tak¿e wiele
wysi³ku w³o¿ono w poprawê stanu dróg, co naocznie
widaæ na przyk³adzie ul. Piotrkowskiej (od mostu
w stronê Piotrkowa), gdzie wyrównano muldy, po³o-
¿ono now¹ nawierzchniê asfaltow¹, wymieniono kra-
wê¿niki. Na ukoñczeniu jest uk³adanie chodników
z czerwonej kostki. Nic tylko pogratulowaæ. Niemniej

nie by³bym sob¹ gdybym nie wrzuci³ kamyczka do tego
piêknego ogródka. Rzeczywi�cie zrobiono wiele, ale ma-
rzy³oby siê, aby na pasach zieleni dziel¹cych chodnik
od jezdni powsta³y rabaty kwiatowe. To by³by piêkny
komplet. Tylko kto ma to zrobiæ? Urz¹d? Mo¿e i tak,
ale co by siê sta³o, gdyby uczynili to sami mieszkañcy
Sulejowa. W koñcu na jedn¹ posesjê wypada tylko kil-
kana�cie metrów. Ale, ale. Przepraszam. Tak mi siê za-
marzy³o i nie chc¹c siê nikomu naraziæ szybciutko co-
fam ten sêk. Chocia¿� niektórzy twierdz¹, ¿e niekiedy
marzenia spe³niaj¹ siê. Ale czy mo¿na w to wierzyæ?

wwwvwww
Droga krajowa Sulejów - Piotrków doczeka³a siê

wreszcie solidnego remontu! ¯adne tam ³atanie dziur
w dziurze. Trwa³o to wprawdzie ³adnych kilka miesiê-
cy, ale nie narzekajmy, mo¿na powiedzieæ jest tak jak
ju¿ od dawna powinno byæ, czyli równo i g³adko. Swe-
go czasu kr¹¿y³y pog³oski, i¿ planowany remont prze-
widuje poszerzenie tej jak¿e ruchliwej trasy, przynaj-
mniej o utwardzone pobocza. Niestety pog³oski pozo-
sta³y pog³oskami. Jest równo i g³adko, ale nadal cia-
sno. O jakimkolwiek wyprzedzaniu zapomnij. No chy-
ba, ¿e jest siê kamikadze lub samobójc¹. Wiem, ¿e nie
od razu Kraków zbudowano, a z pustego (czytaj sk¹-
pej kasy), to nawet sam Salomon nie naleje. My�lê jed-
nak, ¿e w tym przypadku przesadzono z oszczêdno-
�ci¹. Jestem pewien, ¿e za kilka lat samo ¿ycie wymu-
si poszerzenie tej trasy. Czy rzeczywi�cie nie mo¿na
by³o zrobiæ tej roboty za jednym zamachem? Jest jesz-
cze jeden drobia¿d¿ek. Asfalt jak to asfalt. Z natury
rzeczy jest czarny. Jedziesz noc¹ i nie wiesz czy znaj-
dujesz siê na swoim pasie, czy mo¿e za chwilê nie

wyl¹dujesz w rowie,
lub co nie daj Bo¿e,
przekroczysz o� jezdni
i przydzwonisz w po-
jazd z naprzeciwka. Po-

wód? Brak bia³ych oznakowañ na jezdni! Na co nasi
kochani drogowcy czekaj¹? Mam nadziejê, ze nie na
kraksê lub karambol. A mo¿e pieniêdzy na farbê za-
brak³o? Chyba nie. Optowa³bym za klasycznym bra-
kiem wyobra�ni.

wwwvwww
Tak jak ju¿ od wielu lat, tak i w tym roku Bur-

mistrz Sulejowa og³osi³ konkurs na "Mój piêkny
ogród" Jest to doskona³a okazja do pochwalenia siê
swym ogrodniczym talentem i czêsto wieloletnim
trudem i ciekawymi aran¿acjami. Przy okazji mia-
sto nam piêknieje, a w piêknym otoczeniu po prostu
przyjemniej siê mieszka. Zachêcam wszystkich chêt-
nych do udzia³u w tym sympatycznym i po¿ytecz-
nym konkursie.

 ciekawostki
� z³o�liwostki
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Pod koniec XIX w ziemianin z powiatu opo-
czyñskiego Stanis³aw Psarski kupi³  w 
Sulejowie 5 morgów ziemi, nazwa³ j¹ Za-

cisze, wybudowa³ tam dla siebie dom i osiad³ tu na
sta³e.

O�wiata w Sulejowie:
Przed Wielk¹ Wojn¹ 1914 - 1918, Sulejów li-

cz¹cy oko³o 7000 ludno�ci, w tym bodaj 2500 ¯y-
dów, posiada³ jedn¹ tylko 6-cio klasow¹ szko³ê i dwie
si³y nauczycielskie. W tych warunkach tylko zniko-
ma czê�æ dzieci w wieku szkolnym mog³a siê zmie-
�ciæ i uczyæ, ale na to nie by³o rady, bo rz¹d rosyjski
nie dba³ o o�wiatê, a zw³aszcza w Polsce zabrania³
szerszej nauki.

Po odzyskaniu niepodleg³o�ci, kierownikiem
szko³y sulejowskiej zosta³ Józef Siechowski z uni-
wersyteckim wykszta³ceniem, a prezesem Dozoru
Szkolnego zamianowano Stanis³awa Pisarskiego.
Obaj ci ludzie dobrej woli, ofiarni, wkrótce porozu-
mieli siê ze sob¹ i z wrodzon¹ energi¹ uzyskali po-
zwolenie na otwarcie nowych szkó³, oraz etaty dla
zwiêkszenia personelu nauczycielskiegoo

Po kilku latach by³o ju¿ 6 szkó³, a dziêki dobo-
rowi si³ nauczycielskich pocz¹tkowe elementarne
szkolnictwo w Sulejowie stanê³o na wysoko�ci za-
dania. Kierunek pedagogiczny i kontrola pracy na-
uczycieli i nauczycielek nale¿a³y do niestrudzonego
Siechowskiego, za� w sprawach administracyjnych
pomaga³ mu spo³ecznie Stanis³aw, jako pe³nomoc-
nik i cz³onek Gminy.

Oczywi�cie trzeba przyznaæ, ¿e ówczesne Mini-
sterstwo O�wiaty, z prof. Ponikowskim i V-ce Mini-
strem £opuszañskim, znacznie siê przyczyni³o do
zmniejszenia analfabetyzmu, nie tylko w Sulejowie,
ale i w ca³ej Polsce. Stanis³aw Psarski przej¹³ siê sze-
rzeniem o�wiaty w�ród maluczkich i powzi¹³ my�l,
aby w Sulejowie otworzyæ gimnazium z internatem,

Pocz¹wszy od 25. numeru, prezentujemy sylwetki ludzi zwi¹zanych z naszym regionem.
Dzi� cz³owiek, który  pracowa³ i realizowa³ swe pasje na rzecz lokalnego spo³eczeñstwa na po-
cz¹tku minionego ju¿ XX wieku. Prezentujemy dzi� drug¹ czê�æ wspomnieñ W³adys³awa Jastrzêbiec
Psarskiego, spisanych w latach 1939 - 1944 zatytu³owanych: �Dzia³alno�æ przemys³owa i spo³eczna
w Sulejowie Stanis³awa Jastrzêbiec Psarskiego (1857 - 1932) syna Jana Nepomucena i Nepomuce-
ny z Colonna Walewskich�.

nasze sylwetki...

Stanis³aw Psarski (cz. 2)
gdzie zdolniejsi uczniowie koñcz¹cy 7-my oddzia³
szko³y powszechnej, mogliby byæ przyjmowani do
1-szej gimnazialnej.

Pomys³ Stanis³awa zosta³ przyjêty z entuzja-
zmem przez "Ojców Miasta Sulejowa", Stanis³aw jak
zwykle i w ten swój projekt w³o¿y³ ca³¹ duszê, je�-
dzi³, zabiega³ i ostatecznie otrzyma³ pozwolenie
otwarcia szko³y �redniej t.zw, gimnazium klasycz-
ne, pocz¹tkowo bodaj z pierwsz¹ i drug¹ klas¹, a dy-
rektorem zosta³ Ks. Janowski (pó�niejszy Pra³at
i Proboszcz u �w. Józefa w Kaliszu)

Narazie szko³a mie�ci³a siê w domu Adama Er-
charta, a ks.Janowski i nauczyciel mieszkali w Zaci-
szu. Stanis³aw ile móg³, ³o¿y³ ze swych w³asnych
pieniêdzy na potrzeby szko³y, przejêty szlachetn¹ ide¹
szerzenia o�wiaty. Póki w szkole by³y 2 czy 3 klasy
i internat na kilkunastu ch³opców z dalszych stron,
to jako� to mie�ci³o siê w domu Ercharta i w Zaci-
szu, w przysz³o�ci jednak nale¿a³o pomy�leæ o spe-
cjalnym budynku, bo zaciszañskie domki nie nada-
wa³y siê do tego celu.

Brak funduszy i �rodków pieniê¿nych od Mini-
sterstwa O�wiaty uniemo¿liwi³o zrealizowanie tego
projektu i ostatecznie szko³ê tê ks.Janowski przeniós³
do Piotrkowa, gdzie jaki� czas wegetowa³a.

Spó³dzielczo�æ w Sulejowie;
Stanis³aw Psarski widz¹c, ¿e Jego projekty stwo-

rzenia gimnazjum w Sulejowie, nie mog³y byæ zre-
alizowane, a z drugiej strony by³ jeszcze czynny,
odda³ siê ca³kowicie idei spó³dzielczo�ci, aby han-
del w ma³ych miasteczkach i po wsiach okolicznych
unarodowiæ i wyrwaæ z r¹k ¿ydowskich.

Zosta³ Prezesem "Spó³dzielni Spo¿ywców"
w Piotrkowie, w której sklepiki wiejskie i mniejszych
miast, zaopatrywa³y siê w towary. Niezale¿nie od
tego, ju¿ dawniej sta³ na czele Kooperatywy Sule-
jowskiej, która faktycznie wzorowo prowadzona,
dawa³a doskona³e wyniki, dostarczaj¹c ludno�ci to-



SULEJ  nr  35, czerwiec`2008

� 9 �

 

 

warów po umiarkowanych cenach, a wspó³stowarzy-
szeni otrzymywali jeszcze premie po ukoñczonym
roku obrachunkowym, zale¿nie od ilo�ci wybranych
towarów w ci¹gu roku,

W Piotrkowie zreorganizowano Zarz¹d Sp-ni
i dyrektorem zosta³ dotychczasowy buchalter Stani-
s³aw Karwoski, popierany przez Stanis³awa Pisar-
skiego nawet wbrew zdaniu niektórych innych cz³on-
ków Zarz¹du. 'Wybór by³ s³uszny bo okaza³o siê, ¿e
Karwoski by³ doskona³ym handlowcem.

Obroty towarami wzros³y, nawet kupowano zbo-
¿e, z którego m¹ka sz³a do sklepów. Wkrótce otwo-
rzono filiê Sp-ni w Opocznie i wówczas zmieniono
nazwê na "Piotrkowsko-Opoczyñski Zwi¹zek Spo-
¿ywców" z g³ówn¹ siedzib¹ w Piotrkowie przy ul.
Rokszyckiej 4 (pó�niej Narutowicza).

Stanis³aw Psarski, jak we wszystko co przedsiê-
bra³ w ¿yciu, tak i tutaj w³o¿y³ ca³¹ duszê w tê ideê
ekonomiczn¹, maj¹c¹ na celu jednocze�nie podnie-
sienie poziomu umys³owego mieszkañców wsi i ma-
³ych miasteczek oraz �wiadomo�ci narodowej po
przez zrzeszanie siê i przejmowanie handlu w rêce
chrze�cijañsko-polskie.

Prawie w ka¿de �wiêta i niedziele je�dzi³ Stani-
s³aw po okolicznych wsiach i miasteczkach, gdzie
na zwo³ywanych wiecach przemawia³ szerz¹c ideê
spó³dzielczo�ci. Nieraz deszcz, zawierucha, lub na-
wet przera�liwe zimno nie mog³o zatrzymaæ w domu
tego idealistê, pracuj¹cego ciê¿ko ca³e ¿ycie "pro
publice bono", ale nieocenionego nale¿ycie.

Kiedy Stanis³aw zak³ada³ Spó³dzielniê w Sule-
jowie zaprosi³ Stanis³awa Wojciechowskiego, pó�-
niejszego Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, aby
zechcia³ przyjechaæ i daæ odpowiednie fachowe wska-
zówki, g³ównie co do prowadzenia kontroli towarów
i rachunkowo�ci, korzystaj¹c z jego bytno�ci w Piotr-
kowie. Stanis³aw Wojciechowski by³ jednym z pierw-
szych propagatorów spó³dzielczo�ci w Warszawie.

Stanis³aw Wojciechowski przyjecha³, poradzi³,
a poniewa¿ to wiêcej czasu zabra³o, wiêc nie tylko
by³ na obiedzie w Zaciszu, ale potem na kolacji i na-
wet nocowa³.

Sp-nia Piotrkowsko-Opoczyñska rozwija³a siê,
obroty ros³y i coraz wiêcej sklepików otwierali w³o-
�cianie, zw³aszcza ma³orolni, którzy w ten sposób
godziwy poprawiali swój byt materialny.

Stanis³aw Psarski jako Prezes Zarz¹du tej rozwi-
jaj¹cej siê i kwitn¹cej instytucji, czêsto musia³ by-
waæ w Piotrkowie, a tak¿e je�dzi³ po okolicach, g³ów-
nie z dyr. gimnazium Kow¹lewskim, z Paszkowskim,
a czasem i z ks. Rektorem Ko�cio³a Pijarskiego.
Wyg³aszali referaty zachêcaj¹ce do otwierania no-
wych wiejskich sklepików spo¿ywczych. To wszyst-
ko nie tylko zabiera³o Stanis³awowi mnóstwo czasu,
ale tak¿e podkopa³o Jego dot¹d ¿elazne zdrowie,
wytrzymuj¹ce jego trudy i prac¹ wprost nies³ychan¹.
Z³o¿y³ godno�æ Prezesa tak w Piotrkowie jak i w Su-
lejowie z powodu wyczerpania organizmu i choroby.
W Piotrkowie w rêce Paj¹ka, a w Sulejowie Siechow-
skiego wypróbowanego spo³ecznika i przyjaciela.

Dnia 6 grudnia 1932 r. Stanis³aw
Psarski z Sulejowa zamkn¹³ oczy na
wieki.

Pogrzeb odby³ siê niezmiernie
uroczy�cie - oprócz Rodziny by³y licz-
ne przedstawicielstwa Spó³dzielczo-
�ci, Szkolnictwa, Kolejarzy oraz lud-
no�ci Sulejowa - serdeczne przemó-
wienia przypomina³y jego zas³ugi
i bezinteresowno�æ, podkre�laj¹c pra-
wo�æ charakteru i ca³e ¿ycie oddane
pracy dla Spo³eczeñstwa.

Zosta³ z³o¿ony i pochowany
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu
w Piotrkowie

Zosta³a zachowana pisownia orygina³u.

wapiennik Wiktor w 2000r.  - dzi�
ju¿ zupe³nie zrujnowany
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Wykaz szkó³ sulejowskich (cz. 2)

Okazuje siê, ¿e Sulejowianie nie gêsi i swoj¹
o�wiatê maj¹. Mo¿emy byæ dumni z naszych trady-
cji o�wiatowych. Z przedstawionego poni¿ej zesta-
wienia wynika, ¿e nasze miasto by³o prekursorem
szkolnictwa w powiecie piotrkowskim. Ju¿ w 1805
r. w³adze pruskie otworzy³y tutaj pierwsz¹ �wieck¹
szko³ê.

Prezentowany materia³ obejmuje jedynie szko³y
z terenu miasta Sulejowa w jego obecnych granicach.
Dane dotycz¹ce szkó³ uszeregowano wg klucza:

A] Nazwa (w nawiasie podano inn¹ nazwê sto-
sowan¹ zamiennie w �ród³ach),

B] Lata istnienia,
C] Lokalizacja,
D] Dyrektorzy (w nawiasach lata pracy),
E] Ilo�æ klas i oddzia³ów (w nawiasach rok, z któ-

rego pochodzi dana informacja),
F] Liczba uczniów (w nawiasach rok, z którego

pochodzi dana informacja),
G] Uwagi.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w nazwach szkó³ nie poda-

wano zwrotu "w Sulejowie", który by³ ich organiczn¹
czê�ci¹, z wyj¹tkiem szkó³ z terenu Podklasztorza.
W tek�cie u¿yto skrótów: sz. - szko³a, k. - koeduka-
cyjna, m. - mêska, ¿. - ¿eñska, ul. - ulica, Pl. - plac.

Szko³y pocz¹tkowe.
1. A] Sz. przyklasztorna Zakonu Cystersów, B] 1177-
1819, C] w budynkach opactwa Cystersów, E] I, G]
m., tylko dla zakonników.
2. A] Sz. elementarna (parafialna), B] 1805-1864,
G] k.; pierwsza szko³a �wiecka w dziejach Sulejo-
wa, w chwili za³o¿enia jedyna w powiecie piotrkow-
skim.
3. A] Sz. ludowa (elementarna), B] 1864-1907, C]
ul. Le�na (willa "Zakopianka"), D] Stanis³aw Kowal-
ski, E] IV (1892), F] 100 (1892), G] k.; do 1898 r.
wykszta³cono w niej 2.924 uczniów
4. A] Sz. elementarna w Podklasztorzu, B] (1859),
C] w budynkach opactwa, D] Klara Ziomkowska.
5. A] Sz. elementarna (ludowa), B] 1908-1914, C]
ul. Szkolna, D] Stanis³aw Guzewski, E] IV, F] ok.
60, G] m.
6. A] Sz. elementarna (ludowa), B] 1908-1914, C]
ul. Piotrkowska 12, D] Mieczys³aw Nawara, E] IV,
F] ok. 60, G] m.
7. A] Sz. elementarna (ludowa), B] 1908-1914, C]
ul. Górna 1, D] kobieta narodowo�ci rosyjskiej, E]
IV, F] ok. 60, G] ¿.

8. A] Sz. Mêska (podstawowa), B] 1915-1918, E]
IV, G] m.
9. A] Sz. ¯eñska (podstawowa), B] 1915-1918, E]
IV, G] ¿.
10. A] Sz. Podstawowa w Podklasztorzu, B] do 1925,
C] obecna ul. Grunwaldzka, G] k.
11. A] Sz. Powszechna, B] 1919-1929, C] Pl. Targo-
wy, ul. Piotrkowska 12, ul. Szkolna, D] Józef Sie-
chowski (1920-1929), E] VI (do 1921), VII (do 1929),
F] 824 (1922), 1791 (1925), 1300 (1929), G] k.
12. A] Sz. Mêska nr 1(lewobrze¿na), B], C] ul. Gór-
na 1, ul. Piotrkowska 12, ul. Szkolna, D] Józef Sie-
chowski (1929-1931), Stanis³aw Janczewski (1931-
1939), E] VII / 18, F] 905 (1931), 700 (1938), G] m.
13. A] Sz. ̄ eñska nr 2 (prawobrze¿na), B] 1929-1939,
C] róg ul. Koneckiej i £¹cznej, D] Kajetan Grzybek
(1929-1939), E] VII / 14, F] 627 (1931)
622 (1938), G] ¿.
14. A] Sz. polska ("Polnische Schule"), B] 1940-1945,
C] ul. Konecka, D] Stanis³aw Janczewski, G] k.
15. A] Sz. niemiecka ("Volksschule"), B] 1940-1945,
C] ul. Szkolna, G] k.; szko³a tylko dla Niemców
i volksdeutschów
16. A] Sz. Podstawowa nr 1, B] 1945-2008, C] ul.
Konecka, D] Stanis³aw Janczewski (1945-1965),
Franciszek Witczak (1965-1991), Krzysztof Moryñ
(1991-1999), Alicja Prokop (1999-2002), Danuta
Gielec (2002-2008), E] VIII/24 (1945), VIII/28
(1948), VIII/32 (1962), VIII/29 (1964), VIII/23
(1999), VI/18 (2007) F] 840 (1945), 950 (1948), 1130
(1962), 950 (1964), 597 (1999) G] k.
17. A] Sz. Podstawowa w Podklasztorzu, B] 1940-
1976, C] w budynkach opactwa, D] Franciszek Gó-
reczny (1940-1945), Stefania Misiurska (1945-1967),
Zacheusz Misurski (1967-1970), Józef Wilk (1970-
1972), Helena Gontarska (1972-1976) E] IV/4 (1940-
1958), VI/6 (1959-1976), F] 74 (1940), 104 (1945),
G] k.
18. A] Sz. Podstawowa nr 1 w Sulejowie. Filia w Pod-
klasztorzu, B] 1976-1983, C] w budynkach opactwa,
D] Helena Gontarska (1976-1980), Anna Baliñska
(1980-1983), E] IV/4 (1976), G] k.
19. A] Sz. Podstawowa nr 2 w Sulejowie, B] 1983-
2008, C] w budynkach opactwa, od 1993 r. przy ul.
Rycerskiej, D] Anna Baliñska (1983-1991), Teresa
Paj¹czkowska (1991-2008) E] IV/4 (1983), VIII/8
(1998) F] 87 (1993), 159 (1998), G] k.

Chedery ¿ydowskie.
Cheder (z hebrajskiego "dom", "pokój") nie by³

szko³¹ w naszym rozumieniu tego s³owa. Pocz¹tko-
wo by³y to spotkania dzieci ¿ydowskich prowadzone
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przez "mame³eda", tj. nauczyciela, w jego domu,
gdzie nauczano "Tory" (czyli ¿ydowskiego odpo-
wiednika Biblii). W latach I wojny �wiatowej w³a-
dze austro-wêgierskie nakaza³y wprowadzenie do
chederów nauczania przedmiotów �wieckich oprócz
religii i tak powsta³y chedery zreformowane. Po 1918
r. w³adze polskie uzna³y t¹ zasadê. W Sulejowie ist-
nia³y nastêpuj¹ce szko³y tego typu:
1. A] Cheder religijny, B] 1862-1916, E] I, G] m.;
religijna sz. ¿ydowska.
2. A] Cheder Szmula Goldszmidta, B] w II RP, G]
m. cheder zreformowany.
3. A] Cheder Berka Edelsztajna, B] w II RP, G] m.
cheder zreformowany.
4. A] Cheder Zachariasza Mordki, B] w II RP, G] m.
cheder zreformowany.

Na podstawie Internetu, danych uzyskanych w
sekretariatach szkó³ oraz materia³ów w³asnych opra-
cowa³  na prze³omie 2007/2008 r.

    Krzysztof Bojarczuk

WYBORY W POLSKIM ZWI¥ZKU EMERY-
TÓW I RENCISTÓW

W dniu 29 marca 2008 roku na walnym zebra-
niu sprawozdawczo - wyborczym, przy zachowaniu
zwi¹zanych z tym procedur, zosta³ wy³oniony nowy
zarz¹d PZERiI rejonu Sulejów. W jego sk³ad wesz³y
nastêpuj¹ce osoby:
przewodnicz¹ca - Barbara Wolankiewicz
zastêpcy ........... - Marian Masiarek, Izabela Kabza
sekretarz .......... - Jadwiga Trêda
skarbnik ........... - Janina Tymanowska
cz³onkowie ...... - Zdzis³aw Motyl, Miros³awa Ka-
                           masiñska, Janina Ciszewska

Z ramienia Zarz¹du Okrêgu PZERiI w Piotr-
kowie Tryb. w zebraniu udzia³ wziêli: przewodni-
cz¹cy - Eugeniusz Knapik i z-ca Lucyna Pingo.
W³adze samorz¹dowe reprezentowa³ Burmistrz Su-
lejowa - Stanis³aw Bary³a, który podczas dyskusji
ustosunkowa³ siê do przedstawionych postulatów
i odpowiedzia³ na liczne pytania dotycz¹ce spraw lo-
kalnych.

W pierwszej kolejno�ci podziêkowa³ ustêpuj¹-
cemu zarz¹dowi, wrêczaj¹c List Uznania. Podkre-

�li³ du¿e zaanga¿owanie cz³onków ko³a we wszyst-
kie prace zwi¹zane z dotychczasowym remontem
budynku przy ulicy Górnej 15 (siedziba ko³a). Obie-
ca³ pomoc w poprawie warunków lokalowych oraz
wyja�nienie sprawy ulg na bilety do Piotrkowa Tryb.
Poinformowa³ równie¿, ¿e zostanie zamontowana po-
rêcz przy schodach (postulat emerytów i rencistów)
oraz, ¿e prowadzone s¹ rozmowy dotycz¹ce budowy
k³adki rowerowej przy mo�cie na rzece Pilicy.

Burmistrz poinformowa³ równie¿ zebranych, ¿e
w zwi¹zku z obchodami 100 - lecia konsekracji ko-
�cio³a parafialnego, przeprowadzone bêd¹ prace ogól-
nie poprawiaj¹ce wygl¹d miasta. Na koniec z³o¿y³
¿yczenia wszystkim obecnym, w szczególno�ci no-
wym w³adzom zwi¹zku.

WIELKANOCNE SPOTKANIE

Odby³a siê kolejna uroczysto�æ umacniaj¹ca tra-
dycje i konsoliduj¹ca starsze pokolenie. W dniu 12
kwietnia, w siedzibie zwi¹zku, emeryci i renci�ci
z miasta i gminy spotkali siê na tradycyjnym dziele-
niu siê jajkiem. Spotkanie otworzy³a nowa przewod-
nicz¹ca - Barbara Wolankiewicz, która powita³a przy-
by³ych go�ci - ksiê¿y z sulejowskiej parafii. Mi³ym
akcentem spotkania by³y podziêkowania z³o¿one ustê-
puj¹cemu przewodnicz¹cemu - panu Julianowi Spa-
sowi. Cz³onkowie ko³a wyrazili uznanie za d³ugolet-
ni¹, owocn¹ pracê na rzecz zwi¹zku oraz zwi¹zane
z tym wszelkie dokonania. Pan Julian Spas zosta³ ho-
norowym przewodnicz¹cym obecnego zarz¹du.
Doceniona zosta³a tak¿e praca kronikarki ko³a, która
przy pomocy innych cz³onkiñ dokumentuje wa¿niej-
sze wydarzenia. Obu podziêkowaniom towarzyszy³y
³zy wzruszenia.

Wspólny gor¹cy posi³ek (przygotowany przez
cz³onkinie ko³a), pie�ni pamiêtaj¹ce czasy m³odo�ci,

a nawet tañce
m³odych du-
chem seniorów
z a k o ñ c z y ³ y
mi³e spotkanie.

Zofia Majdowa

KOLO EMERYTÓW I RENCISTÓW
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Zabytki sakralne naszego regionu -Sanktuarium
Matki Bo¿ej Pocieszenia :

BÊCZKOWICE
 I POCIESZNA GÓRKA

Pochodzenie nazwy miejscowo�ci Bêczko-
wice nie jest dok³adnie znane, jej �ród³em
jest prawdopodobnie imiê B¹chta lub

B¹ch, st¹d B¹czkowice (dzi� Bêczkowice).
O najstarszym ko�ciele parafialnym w Bêczko-

wicach zachowa³o siê niewiele przekazów �ród³o-
wych. Pierwsza wzmianka z Liber beneficiorum
J. £askiego, wspomina pod dat¹ 8 pa�dziernika 1312
roku, ¿e Bart³omiej Odrow¹¿ w³a�ciciel Bêczkowic,
ufundowa³ i uposa¿y³ ko�ció³ drewniany pod wezwa-
niem �w. Andrzeja Aposto³a.

Z racji z³ego stanu �wi¹tyni, podjêto my�l o wy-
budowaniu wiêkszego ko�cio³a.. �wi¹tyniê wybudo-
wano z funduszy uzyskanych z dobrowolnych sk³a-
dek zebranych od wszystkich parafian oraz w³a�ci-

cieli ziem-
skich, posia-
d a j ¹ c y c h
swoje maj¹tki
na terenie pa-
rafii Bêczko-
wice.

Podczas
gdy trwa³a
budowa no-

wego ko�cio³a, dnia 10 lipca 1910 roku wybuch³ po-
¿ar, który bardzo szybko rozprzestrzeni³ siê na ca³¹
wie�, obejmuj¹c swym zasiêgiem równie¿ zabudo-
wania plebani i stary ko�ció³. Ocala³a murowana ple-
bania, ale drewniany ko�ció³ sp³on¹³ doszczêtnie.
Zdo³ano uratowaæ jedynie Naj�wiêtszy Sakrament,
obraz �w. Anny z g³ównego o³tarza oraz obrazy
z bocznych o³tarzy - Matki Bo¿ej, �wiêtego Andrze-
ja i �wiêtego Józefa. W tym samym 1910 roku zosta-
³y wybudowane �ciany nowej �wi¹tyni do wysoko-
�ci górnych naw a w roku nastêpnym postawiono wie-
¿ê. W latach 1912-1913 dobieg³y koñca prace cie-
sielskie dachu, wie¿y, sygnaturki, naw bocznych.
Ko�ció³ zosta³ konsekrowany l czerwca 1920 roku.
W roku 1924 zosta³y zakupione w Warszawie figury
Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa i Matki Bo¿ej z Lo-
urdes, które zosta³y umieszczone w bocznych o³ta-
rzach. W roku 1942, w czasie II wojny �wiatowej,

Niemcy zabrali jedyny dzwon �wi¹tyni o imieniu
�Andrzej�. Tote¿ zaraz po wojnie, w roku 1947, ufun-
dowano nowe. Pierwszy z nich nosi³ nazwê �An-
drzej� i zosta³ zakupiony z ofiar gospodarzy rolni-
ków, drugi - �Stanis³aw Kostka�, zakupiony z ofiar
m³odzie¿y parafialnej, a trzeci - �Jan Bosko� z ofiar
kszta³c¹cej siê m³odzie¿y i dzieci.

Na terenie parafii Bêczkowice, na niewielkim
wzgórzu, mniej wiêcej w po³owie drogi miêdzy
Gorzkowicami a Rêcznem, znajduje siê bardzo stare
miejsce pielgrzymkowe z kaplic¹ po�wiêcon¹ Mat-
ce Bo¿ej, nosz¹ce nazwê Pociesznej Górki. Le¿y
ono na niewielkim wzniesieniu przy drodze z Gorz-
kowic do Rêczna. Pierwotna kaplica zbudowana na
Pociesznej Górce, by³a drewniana. To w tym miej-
scu, jak mówi¹ przekazy �ród³owe �modl¹cy siê
³ask Bo¿ych dostêpuj¹ od niepamiêtnych czasów�.
Pod koniec XVIII wieku zosta³a wybudowana nowa,
murowana kaplica, której fundatorem by³ m³ynarz
Szymon Tyrko z Borowca. Kroniki parafialne po-
daj¹, ¿e poprzednia, drewniana kapliczka sta³a na
Pociesznej Górce ponad dwie�cie lat.

Jedna z legend mówi, ¿e �bardzo dawno temu,
szed³ pod ziemi¹ dzwon i by³o s³ychaæ jego g³os. Za
dzwonem w procesji szli wierni z ksiêdzem �piewa-
j¹c pobo¿ne pie�ni. Kiedy doszli w miejsce zwane
dzi� Pocieszn¹ Górk¹, dzwon zatrzyma³ siê, i da³ siê
s³yszeæ g³os informuj¹cy, ¿e gdy kiedy�, po latach,
jaki� dobry cz³owiek bêdzie kopa³ studniê, to ma go
wykopaæ. W tym te¿ miejscu postawiono pierwsz¹
kapliczkê�.

Pierwsza murowana kaplica, ufundowana
przez m³ynarza, zosta³a rozebrana w 1896 roku,
kiedy to Stanis³aw i Teresa Kamoccy, w³a�cicie-
le Trzepnicy, Bêczkowic i Majdanu wybudowali
now¹, wiêksz¹, stoj¹c¹ do dnia dzisiejszego,  jako
wotum wdziêczno�ci za doznan¹ opiekê Matki
Bo¿ej. Wtedy te¿ w³adze ko�cielne zezwoli³y na
odprawianie w niej Mszy �wiêtej. Ciekawym wy-
darzeniem zwi¹zanym z Pocieszn¹ Górk¹ jest hi-
storia tutejszego �róde³ka. Wed³ug podañ �pew-
nego razu nasta³a w okolicy ogromna susza. Po
usilnych modlitwach do Matki Bo¿ej wznoszo-
nych przez lud na Pociesznej Górce, za kaplic¹
wytrysnê³o �ród³o�. Pielgrzymi czerpali z niego
wodê, aby przemyæ chore miejsca swych cia³
i w ten sposób wyprosiæ pomoc Matki Bo¿ej. �la-
dy jego istnienia zachowa³y siê do dzi�, chocia¿
istnieje ono w innym miejscu. Jak mo¿na wy-
wnioskowaæ z przekazów �ród³owych i podañ lu-
dowych, na Pociesznej Górce ju¿ od ponad co naj-
mniej 400 lat gromadz¹ siê czciciele Matki Bo-
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po�wiêcenie sztandaru

¿ej Pocieszenia na doroczny odpust w dniu Ze-
s³ania Ducha �wiêtego. Obraz Matki Bo¿ej Po-
cieszenia czczony i przechowywany w ko�ciele
parafialnym oraz miejsce pielgrzymkowe zwane
Pocieszn¹ Górk¹ zawsze stanowi³y jedn¹ ca³o�æ.
�wiadczy o tym tytu³, pod jakim czczony by³ za-
wsze obraz: Mater Consolationis - Matka Pocie-
szenia i taka sama nazwa miejsca pielgrzymko-
wego: Pocieszna Górka. Z tej to równie¿ przy-
czyny od najdawniejszych czasów, na wszystkie
parafialne obchody odpustowe, obraz by³ zawsze
przenoszony w uroczystej procesji z ko�cio³a do
kaplicy na Pocieszn¹ Górkê. To przed nim odby-
wa³y siê tam wszystkie uroczysto�ci religijne.
Kaplica - sanktuarium, podniesiona zosta³a do
rangi sanktuarium diecezjalnego. Akt ten mia³
charakter wotum wdziêczno�ci z okazji 1000 le-
cia chrze�cijañstwa w Polsce.

Obraz Wniebowziêcia Matki Bo¿ej nazwany
obrazem Matki Bo¿ej Pocieszenia znajduje siê obec-
nie w kaplicy bocznej ko�cio³a bêczkowickiego.
Malowid³o powsta³o na prze³omie XV i XVI wieku.
Obraz ten zosta³ namalowany technik¹ olejn¹ na ta-
blicy drewnianej.

W drugiej po³owie XIX wieku, zamalowano ob-
raz Matki Bo¿ej Wniebowziêtej nadmalowuj¹c na
niej wizerunek Niepokalanej Maryi Panny, na który
na³o¿ono srebrn¹ sukienkê i posrebrzana koronê z po-
przedniego obrazu.

Pierwotny, licz¹cy oko³o 500 lat obraz Wniebo-
wziêcia Matki Bo¿ej zosta³ odkryty w roku 2003
podczas przeprowadzonej konserwacji i po usuniê-
ciu przemalowania olejnego przedstawiaj¹cego Nie-
pokalane poczêcie NMP. Podczas ods³aniania obra-
zu pierwotnego w 2004 roku kustosze sanktuarium
wraz z parafianami podjêli decyzjê o wykonaniu ko-
pii m³odszego, namalowanego obrazu, do której na-
stêpnie zosta³a umocowana srebrna sukienka z koro-
n¹ a tak¿e stara barokowa rama. Oryginalnej war-
stwie malarskiej przywrócono pierwotna kompozy-
cjê i kolorystykê. Tym samym powsta³y dwa ró¿ne
obrazy. Ten wizerunek Matki Bo¿ej, 2005 roku
umieszczony zosta³ w kaplicy-sanktuarium na Po-
ciesznej Górce.

O ró¿nego rodzaju uzdrowieniach, o otrzyma-
nych ³askach, �wiadcz¹ wota zawieszane na �cianach
kaplicy i na o³tarzu. Jednym ze �wiadectw cudu, jaki
dokona³ siê za spraw¹ Matki Bo¿ej, jest obraz wo-
tywny przedstawiaj¹cy ukrzy¿owanego Chrystusa
znajduj¹cy siê w kaplicy na Pociesznej Górce, ufun-
dowany przez Szymona Tyrko. Tak¿e czasy najnow-
sze bogate s¹ w �wiadectwa ludzi, którzy doznali ³ask

za po�rednictwem Matki Bo¿ej Pocieszenia.
Pielgrzymki wiernych z s¹siednich parafii

i dalszych okolic do sanktuarium maryjnego na Po-
ciesznej Górce i przed jej
obraz znajduj¹cy siê w ko-
�ciele parafialnym w Bêczko-
wicach nie nale¿a³y i nie na-
le¿¹ do rzadko�ci. Ich pocz¹-
tek, jak mo¿na wyczytaæ w
dokumentach archiwalnych,
siêga "niepamiêtnych cza-
sów". Kult Matki Bo¿ej Po-
cieszenia nie zgas³ w okresie
rozbiorów, choæ by³y okresy
wzglêdnego "wyciszenia" ze-
wnêtrznych przejawów pobo¿no�ci. W okresie
II wojny �wiatowej ko�ció³ w Bêczkowicach i ka-
pliczka na Pociesznej Górce, z dala od g³ównych
traktów wojennych, gromadzi³y wiernych z ca³ej
okolicy. Po zakoñczeniu okupacji hitlerowskiej
wierni jeszcze liczniej przybywali do Matki Bo-
¿ej, dziêkuj¹c Jej za ocalenie z gehenny wojennej
i b³agaj¹c o dalsz¹ Jej opiekê.

Pielgrzymowanie do tego miejsca szczegól-
nie zwi¹zane by³o z odpustem, czyli z Zielonymi
�wi¹tkami i z ca³¹ dawn¹ oktaw¹ tych �wi¹t.
Wówczas to z ko�cio³a parafialnego wyrusza³a
bardzo uroczysta procesja, której uczestnicy prze-
nosili obraz Matki Bo¿ej Pocieszenia z ko�cio³a
do sanktuarium na Pociesznej Górce. Piesze piel-
grzymowanie i tradycyjn¹ procesjê z ko�cio³a
przerwa³ dopiero na a¿ 40 lat zakaz w³adz komu-
nistycznych.

W listopadzie 2006 roku z Watykanu na pod-
stawie papieskiej bulli przysz³a zgoda na korona-
cjê obrazu. Korony papie¿ Benedykt XVI po�wiê-
ci³ 18 kwietnia 2007 roku. Uroczysta koronacja
obrazu Matki Bo¿ej Pocieszenia w Bêczkowicach
nast¹pi³a 8 wrze�nia 2007 roku. Korony nak³ada³
kardyna³ Stanis³aw Dzi-
wisz. Koronacyjna msza
zosta³a odprawiona przy
sanktuarium na Pociesz-
nej Górce, do którego
obraz przeniesiony zosta³
w uroczystej procesji,
której przewodniczy³ ar-
cybiskup czêstochowski
ks. Stanis³aw Nowak.

opracowa³
Zdzis³aw Papiernik
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STEREOTYP
Wspó³czesny cz³owiek ma jakie� pojêcie o le-

czeniu ró¿nych chorób, czasami s³abe, ale ma. Zdaje
sobie sprawê, ¿e cukrzyca wymaga brania insuliny,
z³aman¹ rêkê trzeba usztywniæ gipsem a silne prze-
ziêbienie wymaga za¿ycia antybiotyku. Podobna
wiedza na temat leczenia choroby alkoholowej, na-
wet s³aba, nie istnieje. W miejscu tej dziury mamy
kilka stereotypowych
przekonañ utrudnia-
j¹cych proces prawi-
d³owego rozpozna-
nia i postêpowania.
Przewa¿aj¹ca wiêk-
szo�æ, a nawet nie
boje siê powiedzieæ, ¿e prawie wszyscy uwa¿aj¹, ¿e
wystarczy przestaæ piæ. ¯ona jednego z moich kole-
gów zapyta³a go: je¿eli ju¿ nie pijesz to po co cho-
dzisz jeszcze na te spotkania AA, przecie¿ siê wyle-
czy³e�. Ale prawdê mówi¹c sama abstynencja jest
niestety tylko przerw¹ w piciu. Czê�ciej kilkutygo-
dniow¹, rzadziej kilkuletni¹.

Alkoholik, kiedy przestanie piæ powinien a ra-
czej musi odbudowaæ sfery ¿ycia, które zrujnowa³
pij¹c alkohol. G³ówne z nich to sfera zdrowotna, za-
równo fizyczna jak i psychiczna, sfera duchowa,
materialna, spo³eczna i wiele innych. Kiedy podej-
mie to wyzwanie musi siê przygotowaæ ¿e zajmie
mu to lata, a i po tym okresie bêdzie mia³ nad czym
pracowaæ. Bardzo pomocne s¹ w takiej sytuacji klu-
by abstynenta, grupy Anonimowych Alkoholików,
grupy samopomocowe, poradnie uzale¿nieñ i punk-
ty konsultacyjne. Alkoholik skazany
sam na siebie bardzo czêsto wybiera
drogê "na skróty" siêgaj¹c po kieli-
szek zamiast stawiaæ czo³a trudnym
sytuacjom.

Zacytujê w tym miejscu s³owa
amerykañskiego psychiatry Marka
Kellera - "Je¿eli ca³a pomoc jak¹ masz
do zaoferowania alkoholikowi, ogra-
nicza siê do tego aby przesta³ piæ, to
mo¿esz równie dobrze zostawiæ go
w spokoju". Dlatego, jak ju¿ napisa-
³em wcze�niej, sama abstynencja nie
wystarczy, poniewa¿ w g³owie alko-
holika nadal tkwi¹ sprawdzone dla
niego sposoby radzenia sobie z emo-
cjami. Bywa tak, kiedy nie robi¹c nic

SPOTKANIA
Wtorek godz. 18.00 - Anonimowi Alkoholicy

�roda godz. 13.00 - 16.00 -Punkt Konsultacyjny (terapeuta)
Pi¹tek  godz. 18.00 - terapeuta i grupa wsparcia

ze sob¹ staje siê tak niezno�ny i dokuczliwy, ¿e zda-
rza mu siê us³yszeæ s³owa - "wola³am, kiedy pi³e�,
wtedy chocia¿ by³ spokój". S³owa wypowiedziane bez
zastanowienia, odruchowo, s³owa, które bol¹ i s³owa,
których alkoholik nie rozumie. Prawda jest taka, ¿e
picie jest piek³em, ale i piek³em mo¿e byæ sama abs-
tynencja. Wystarczy tylko popracowaæ nad sob¹ aby
to wszystko zmieniæ.

Niektórzy poddaj¹ siê hipnozie, akupunkturze,
zaszywaj¹ esperal, bior¹ anticol i zastanawiaj¹ siê
potem dlaczego to nie dzia³a. S¹ równie¿ zwolenni-

cy silnej woli,
którzy uwa¿aj¹,
¿e przestali pic bo
taki by³ ich wy-
bór. Ale takiego
wyboru niestety

mo¿e dokonaæ tylko osoba nieuzale¿niona. Alkoho-
lik nie posiada silnej woli, ale ma wybór co do pod-
jêcia leczenia i pracy nad sob¹. Oczywi�cie mog¹ byæ
wyj¹tki i s¹ alkoholicy, którzy trze�wiej¹ sami, bez
pomocy innych zarówno trze�wiej¹cych alkoholików
jak i terapeutów. Je¿eli s¹ i nie pij¹ dziesiêæ, piêtna-
�cie, dwadzie�cia lat to chylê przed nimi nisko czo-
³a. Robiê to szczerze, bez ukrytej ironii.

Czêsto alkoholicy, którzy realizuj¹ program
trze�wienia i stosuj¹ zasady dla trze�wiej¹cych al-
koholików okre�lani s¹ mianem fanatyków lub na-
wiedzonych. Ale przecie¿ ka¿dy cz³owiek opowiada
z fascynacj¹ o tym, co mu pomog³o, tak równie¿ jest
w przypadku ludzi uzale¿nionych, tym bardziej, ¿e
niejeden z nich zawdziêcza temu ¿ycie.

Marcin  AA

Laureaci i ich nauczycielki po zakoñczeniu Miêdzyszkolnego Konkursu
Czytelniczego po�wiêconego twórczo�ci K. Siesieckiej i J. Verneu str.15
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PASTERZE

SP nr 2
      w  Sulejowie

Wiersze o najpiêkniejszej porze roku�
Dnia 17.04.2008r. w SP Nr2 w Sulejowie odby³

siê V Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski dla
uczniów szkó³ podstawowych z naszej gminy na te-
mat "Powitaj wiosnê wierszem". Utwory o najpiêk-
niejszej porze roku deklamowali zwyciêzcy ze szkol-
nych etapów z Klementynowa, £êczna, Przyg³owa,
Witowa oraz Sulejowa ( SP Nr 1 i SP Nr 2).

W ocenie jury wszyscy uczestnicy prezentowali
wysoki poziom. Atmosfera konkursu sprzyja³a zdro-
wej, kulturalnej rywalizacji i rozwojowi umiejêtno-
�ci artystycznych.

Organizatorki konkursu (Izabela Cierlik, Maria Sta-
niewska i Beata Tarnawska) dziêkuj¹ nauczycielom
i uczniom za przygotowanie i udzia³ w konkursie. Wy-
razy szacunku kieruj¹ w stronê sponsorów nagród tj.
dyrektora MOK Jacka Gredki, dyrektora Biblioteki
Publicznej w Sulejowie Joanny Albin oraz dyrektora
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Sulejowie Teresy Paj¹cz-
kowskiej bez wsparcia, której konkursy recytatorskie
nie mog³yby siê staæ tradycj¹ naszej szko³y.
A oto lista laureatów: kl. I-III
1 miejsce - Michalina Ciach  SP Nr 2 w Sulejowie
2 miejsce - Martyna K³ych  SP £êczno
3 miejsce - Natalia Rudecka  SP Przys³ów
kl. IV-VI
1 miejsce - Karolina �piewak i Patryk Wawrzyñczak
                  SP Nr 2 w Sulejowie
2 miejsce - Anna Laszczyk SP £êczno
3 miejsce - Martyna Walasik SP Witów
wyró¿nienia: Karolina Karbowiak SP Nr 1 w Sule-
jowie i Tomasz Bary³a SP Klementynów

Organizatorki

Gin nnazjum
      w Przyglowie

Czy dzisiaj czytamy "Sielick¹" i "Verne"?
Nasze gimnazjum i Miejska Biblioteka Publicz-

na w Sulejowie, filia w Przys³owie zorganizowali
28 marca Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy po-
�wiêcony twórczo�ci Krystyny Siesickiej i Juliu-
sza Verne.

Do konkursu zg³osi³o siê trzydziestu dwóch
uczniów z sze�ciu szkó³ z naszej gminy.

O tematyce konkursu zdecydowa³a poczytno�æ
ksi¹¿ek K. Siesickiej oraz 80. rocznica urodzin pi-
sarki. Równie¿ w tym roku przypada 180 rocznica
urodzin Juliusza Verne. Uczestnicy wykazali siê zna-
jomo�ci¹ utworów: Jezioro osobliwo�ci, Zapa³ka na
zakrêcie K. Siesickiej i W 80 dni dooko³a �wiata
J. Verne.

Pierwsze miejsce, w pierwszej gimnazjum, jak
w roku ubieg³ym, zdoby³a Sandra Zawadzka z Gim-
nazjum z Sulejowa, miejsce drugie i trzecie uczen-
nice z Przyg³owa: Kinga Piasecka i Paulina Boryca.
Wyró¿nienia trafi³y do Karoliny Rogali, Ewy Bar-
czyk z Sulejowa i Kingi Marchewki z naszego gim-
nazjum.

W kategorii �szko³a podstawowa�: pierwsze
miejsce zdoby³a Aleksandra Marzec ze Szko³y
Podstawowej nr.1 z Sulejowa, drugie- Anna Mu-
cha z Klementynowa, trzecie- Iga Strza³ka, rów-
nie¿ z Sulejowa. Wyró¿nienia dostali: Paulina
Gronowska i Kinga Skoczylas ze Szko³y Podsta-
wowej z £êczna oraz Marika Piasecka z Klemen-
tynowa.

Pozostali uczestnicy te¿ wykazali siê znakomit¹
znajomo�ci¹ lektur, dlatego otrzymali pami¹tkowe
dyplomy i zas³uguj¹ na wyró¿nienie:

Adam Boryca i Daria Grzywacz z Klementy-
nowa, Karolina Karbowiak, Kamil Masarek i Do-
minik Skawiñski z Sulejowa, Ludwika Brózda i An-
na Laszczyk z £êczna, Jakub Jarczewski i Ma³go-
rzata Meresiñska z Przyg³owa oraz gimnazjali�ci:
Olga Wroñska, Katarzyna Imielczyk, Aleksandra
£¹gwa, Renata Go�cik, Izabela B³aszczyñska, Ewe-
lina Pawlikowska, Kesja Purga³, Aleksandra Famul-
ska, Katarzyna Piwoñska, Kinga Para i Aleksandra
Stachacz.

Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ nauczycie-
lom, którzy przygotowali uczniów do konkursu oraz
uczestniczyli w sprawdzaniu i ocenianiu testów:

Iwonie Biskupskiej, Wandzie Gemel-Jajszczak, Jo-
lancie Kacprzyk, Iwonie Krajewskiej oraz szczegól-
nie Annie Sandelewskiej.

Nasze konkursy z roku na rok ciesz¹ siê du¿¹
popularno�ci¹ w�ród m³odzie¿y naszej gminy. Jest
to znakomita okazja do nawi¹zywania i rozwijania
kontaktów zarówno miêdzy uczniami jak i nauczy-
cielami.  Cieszy nas fakt, ¿e w dobie komputerów
i Internetu, dla wielu z nas ksi¹¿ka stanowi wci¹¿
ogromn¹ warto�æ.

Liliana Czerwiñska
Renata Szporak

Teresa Moru�
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W s³oneczn¹ niedzielê 1 czerwca OCHOTNI-
CZA STRA¯ PO¯ARNA W Sulejowie - Podklasz-
torzu zorganizowa³a obchody jubileuszu swojej jed-
nostki. Na uroczysto�æ przyby³y delegacje jednostek
OSP z terenu gmin Sulejów i Mniszków, zaproszeni
go�cie i okoliczni mieszkañcy.

40 - lecie Jednostki OSP na Podklasztorzu

Prezes Zarz¹du Miejsko-Gminnego Oddzia³u Zwi¹zku
OSP i jednocze�nie Burmistrz Sulejowa Stanis³aw Bary³a
przekaza³ jednostce samochód, a rodzicami chrzestnymi no-
wego sprzêtu zostali pani Teresa Sarlej i pan Pawe³ Wróbel.

Przekazanie
prezentów dla Jed-
nostki: pi³y motoro-
wej i specjalistycz-
nych wê¿y q

Dziêki zaanga¿owaniu nie
tylko samych druhów z Pod-
klasztorza, ale równie¿ ich ¿on
impreza wypad³a znakomicie.
Atrakcj¹ dla przyby³ych na
plac dzieciaków (wszak to
Dzieñ Dziecka!) by³y konkur-
sy i grochówka serwowana
z kuchni polowej.          Tesa

pWpisy do ksiêgi pami¹tkowej

�Rodzice chrzestni� przy samochodzie p

Po�wiêcenie samochodu u

tBurmistrz i druhowie omawiaj¹
wyposa¿enie samochodu


