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                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Ju¿ jesieñ. W przyrodzie to pora zbiorów, a w ¿yciu? Na co

dzieñ zabiegani, spróbujmy przez chwilkê usi¹�æ przy kominku i �po-
zbieraæ� to co nam zostawi³y poprzednie pokolenia. Te ¿yj¹ce w 1939
roku, w 1908 czy nawet w 1410. Do takich w³a�nie rocznic nawi¹-
zujemy w bie¿¹cym numerze naszego kronikarskiego kwartalnika.

Teresa Sarlej

�Naznaczony�
Grunwald
UM - wiadomo�ci
Pamiêtamy...
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Filmowcy na PodklasztorzuFilmowcy na PodklasztorzuFilmowcy na PodklasztorzuFilmowcy na PodklasztorzuFilmowcy na Podklasztorzu

W lipcu romañskie mury Opactwa Cystersów
w Sulejowie - Podklasztorzu przez dwa dni go�ci³y
ekipê filmow¹ telewizji TVN. Trwa³y bowiem zdjê-
cia do serialu pt. �Naznaczony�.

Ta produkcja to nietradycyjny na polskim rynku
projekt fabularnej opowie�ci ³¹cz¹cej aspekty tajem-
nicy i w¹tki obyczajowe.

Bogumi³a Strojna

Motto serialu brzmi: ��S¹ rzeczy, które wymy-
kaj¹ siê ludzkiemu zrozumieniu. Mo¿ecie w nie wie-
rzyæ lub nie, ale one istniej¹. S¹ rzeczy, których nie
mo¿na unikn¹æ. S¹ czyny, za które musimy ponie�æ
odpowiedzialno�æ. Ka¿dy ma na sumieniu co�, co
chcia³by zapomnieæ. Za wszystko trzeba zap³aciæ...
Ka¿dy mo¿e byæ Naznaczony�

Liczba odcin-
ków 13. Tytu³owy
Naznaczony - Ta-
deusz, jest nauczy-
cielem matematyki,
cz³owiekiem o pa-
miêci absolutnej,
szczê�liwym ojcem
i mê¿em, który po-
stanawia spêdziæ
d³ugi weekend z ro-
dzin¹ na wyspie
Bornholm. Krótkie
spotkanie w porcie
z tajemniczym Nie-
znajomym zmieni
ca³e jego ¿ycie. Na-
znaczony przez
Nieznajomego pa-
l¹cym piêtnem Ta-
deusz ma zaledwie
kilkana�cie dni, ¿eby uratowaæ siebie i swo-
ich najbli¿szych�

Ka¿dy odcinek ma swoj¹ historiê, któ-
ra stanowi odrêbn¹ fabu³ê. Losy Tadeusza
splataj¹ siê z losami bohaterów innych od-
cinków, zwyczajnych ludzi, w ¿ycie których
wkracza Nieznajomy przypominaj¹c im sta-
re grzechy.

W serialu dziej¹ siê rzeczy, które nie
powinny mieæ miejsca, a jednak.. Widzo-
wie bêd¹ �wiadkami nag³ych sztormów,
pojawiaj¹cych siê i znikaj¹cych znamion

na ciele, tajemniczych zaginiêæ i paranormalnych
zjawisk. Tylko kilka osób z produkcji serialu zna
ca³y scenariusz. Nawet nie wszyscy aktorzy zosta-
li wtajemniczeni w szczegó³y dotycz¹ce wszyst-
kich odcinków.

W tej tajemniczej historii ogromn¹ rolê odgrywa
mi³o�æ. Tadeusz ma wspania³a ¿onê i córeczkê. Ko-
chaj¹ca siê rodzina stwarza bohaterowi przystañ w ³añ-
cuchu przedziwnych zdarzeñ, które go spotykaj¹.

W tym serialu powsta³o ju¿ ponad 180 ról aktor-
skich. W rolach g³ównych wystêpuj¹ Piotr Adam-
czyk, Anna Dereszowska, Arkadiusz Bazak, Julka
Wróblewska. W ka¿dym odcinku graj¹ gwiazdy:
Zbigniew Zamachowski, Marcin Dorociñski, Daniel
Olbrychski, Piotr Polk oraz jako go�æ specjalny Je-
rzy Skolimowski.

Akcja 13 odcinków rozgrywa siê w ró¿nych miej-
scach na mapie Polski w oko³o 350 obiektach. Na

terenie opactwa zdjêcia by³y w kapitularzu, gdzie
odby³a siê narada mêdrców (na zdjêciu).

Ukoñczenie serialu planowane jest na wio-
snê 2009 roku i bêdzie emitowany w telewizji
TVN. W imieniu ekipy filmowej zapraszam do
telewizji TVN wiosn¹ 2009 roku. Za³¹czamy
zdjêcia- fotografowa³ Piotr Rewucki

Zofia Gwarda

Przygl¹daj¹c siê pracy licznemu zespo³owi fil-
mowców (ponad 50 osób, masa specjalistyczne-
go sprzêtu), u�wiadomi³em sobie, ¿e ich kilku-
dziesiêciogodzinna praca, ju¿ w gotowym serialu
da efekt kilku, mo¿e kilkunastu minut. Dobre i to,
bowiem ciekaw jestem jak na ekranie zaprezen-
tuje siê nasze Podklasztorze.

Andrzej Tymiñski



SULEJ  nr  36, pa�dziernik`2008

� 3 �

 

Naród polski dzieñ 15 lipca roku pañskiego
1410 w trwa³ej zachowa³ pamiêci. Za dwa lata,
w 2010 roku, minie 600 lat od tej s³ynnej daty.

ROCZNICA
�GRUNWALDU�

W 2001 roku w Suleju nr 10 ukaza³ siê
krótki artyku³ jak Sulejów go�ci³ króla
Jagie³³ê. W zwi¹zku z tym, ¿e w roku

2010 minie 600 lat od pobytu Jagie³³y w Sulejowie
(zatrzyma³ siê tu w czerwcu 1410 roku w drodze do
wsi Grunwald) wracamy do tego tematu. Planujemy,
aby na ³amach Suleja przez te dwa lata ukazywa³y siê
artyku³y prezentuj¹ce postaæ W³adys³awa Jagie³³y i je-
go walki z Krzy¿akami.

Bitwa pod Grunwaldem jest najs³ynniejszym
zwyciêstwem w dziejach tysi¹cletniej historii Polski.
Jeden dzieñ - 15 lipca 1410 roku - na stulecia zmieni³
sytuacjê polityczn¹ w Europie �rodkowej, poniewa¿
zosta³a zahamowana niemiecka ekspansja na wschód.

- Ju¿ w³a�nie ksi¹dz Bartosz z K³obucka skoñ-
czy³ jedn¹ mszê... - tak zaczyna siê znany nam
wszystkim opis bitwy pod Grunwaldem w powie-
�ci �Krzy¿acy� Henryka Sienkiewicza. Ten ksi¹dz
Bartosz z K³obucka to nie kto inny jak rodzony
stryj Jana D³ugosza, najlepszego sprawozdawcy
wojennego króla W³adys³awa Jagie³³y i jego Spad-
kobierców.

D³ugosz urodzi³ siê co prawda w 1415 roku,
czyli 5 lat po bitwie, ale od kogo s³ysza³ o jej prze-
biegu? Opowiedzieli mu o niej bezpo�redni �wiad-
kowie, wspomniany ju¿ stryj, kapelan królewski,
opowiada³ ojciec, który nie tylko bra³ udzia³ w
walce, lecz nawet zasobno�æ swoj¹ Grunwaldowi
zawdziêcza³. Uj¹³ bowiem uciekaj¹cych z pola bi-
twy niedobitków z Chor¹gwi Brandenburskiej,
jednym z nich by³ osobisty nieprzyjaciel Witol-
da- komtur Markward. Otrzyma³ wart¹ tego czy-
nu nagrodê- burgapstwo na królewskim Zamku w
Brze�nicy ko³o Radomia (miejsce narodzin D³u-
gosza) w kilka lat pó�niej jeszcze bardziej docho-
dowe starostwo w Nowym Korczynie. Stryj Bar-
t³omiej- przemieniony przez Sienkiewicza na Bar-
tosza za szczê�liwe mod³y i w dowód królewskiej
rado�ci sta³ siê pó�niej proboszczem w K³obuc-
ku, bardzo bogatej parafii.

W swoich artyku³ach bêdê opieraæ siê na kroni-
kach Jana D³ugosza. D³ugosz-ojciec sprawi³ przy-
sz³ym biografistom najs³ynniejszego ze swych sy-

nów nie lada k³opot. Pierworodnemu da³ na imiê
Jan. Ch³opak by³ zdrów, silny, chowa³ siê doskona-
le. Dwaj nastêpni nazwani inaczej pomarli, aby wiêc
szczê�liwym imieniem Jan zapewniæ sobie dobry los
rodz¹cym siê kolejnym synom wszystkich tak
ochrzci³. Jan - kronikarz by³ chyba czwartym dziec-
kiem. Czcigodny Jan d³ugosz, kanonik krakowski
wyró¿ni³ siê wieloma zas³ugami i ciekawym ¿yciem.
By³ sekretarzem i administratorem dóbr potê¿nego
biskupa Zbigniewa Ole�nickiego. Wykaza³ ogrom-
n¹ pracowito�æ i ruchliwo�æ, wybitne zdolno�ci or-
ganizacyjne, a tak¿e skromno�æ i ciche usposobie-
nie. D³ugosz - wierny s³uga przyjaciel Ole�nickie-
go cieszy³ siê jego wielkim zaufaniem i mia³ po-
wierzane trudne misje w tym okresie. D³ugosz ju¿
pisze "Kroniki". Postanowi³em - czytamy we wstê-
pie spisaæ kronikê dziejów Polski i innych narodów
z Polsk¹ granicz¹cych i wy³uszczyæ sprawy doko-
nane w pokoju i wojnie, aby cnych ludzi pamiêæ
z martwych i d³ugowieczn¹ pomrok¹ okrytych wy-
dobyæ z popio³ów, a wszystkim czytelnikom i s³u-
chaczom dzieje ich obwie�ciæ.

Przekazanie potomnym historii Polski by³o
nie jedynym celem. D³ugosz pragn¹³ pouczyæ
wspó³czesnych i potomnych jak rz¹dziæ pañ-
stwem, mia³ bowiem przekonanie, ¿e historia jest
�mistrzyni¹ ¿ycia i matk¹ cnoty�. Pracê swoj¹ wy-
kona³ D³ugosz niezwykle sumiennie. Przetrz¹sa³
archiwa, przeczyta³ zachowane dokumenty, zba-
da³ roczniki i ¿ywoty �wiêtych. Kroniki D³ugo-
sza s¹ bez w¹tpienia dzie³em wiekopomnym, ol-
brzymiej warto�ci i znaczenia. To najcenniejsze
�ród³o dla poznania �redniowiecznej historii Pol-
ski. Jest w niej opis bitwy pod Grunwaldem i wy-
padków, jakie po niej nast¹pi³y a¿ do roku Pañ-
skiego 1412.

W nastêpnych artyku³ach uka¿¹ siê informacje
dotycz¹ce W³adys³awa II Jagie³³y, opiszemy jego li-
tewskie korzenie, �lub, koronacjê oraz politykê we-
wnêtrzn¹. Przygotujemy opis Wielkiej Wojny z Za-
konem. Wreszcie - W³adys³aw Jagie³³o w opiniach
swoich wspó³czesnych. Bêdzie tak¿e próba charak-
terystyki jego osoby.

My�lê, ¿e artyku³y nastêpne przygotuj¹ naszych
czytelników i spo³eczeñstwo pod wzglêdem me-
rytorycznym i podkre�l¹ ogromn¹ rolê W³adys³a-
wa Jagie³³y, wielkiego ksiêcia litewskiego oraz
króla polskiego, który jednocz¹c narody i gromi¹c
wrogów potrafi³ wynie�æ Polskê do rangi europej-
skiej potêgi.

Zofia Gwarda
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
Informacja o realizacji
zakoñczonych inwestycji
na terenie gminy Sulejów

Transport i ³¹czno�æ
1. Dokoñczenie przebudowy ul. Nowe Osiedle we
W³odzimierzowie.
2. Nak³adki asfaltowe na drogach gminnych £azy
Dabrowa, Przyg³ów-Barkowice Mokre, Witów Ko-
lonia-K³udzice.
3. Dofinansowanie budowy wjazdów do posesji przy
drodze krajowej 12 w czê�ci ul. Piotrkowskiej w Su-
lejowie.
4. Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiato-
wej na odcinku Przyg³ów-Ka³ek.

W zwi¹zku z przebudow¹ drogi powiatowej Przy-
g³ów - Ka³ek, zosta³o podpisane porozumienie pomiê-
dzy Powiatem Piotrkowskim, a Miastem Sulejów.

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa.
1. Zakup ³odzi silnikowej dla sekcji ratownictwa
wodnego OSP w Sulejowie.

Koszt zadania wyniós³ 28.436,98 z³, na plano-
wane 30.000 z³. W tym 18.000 z³ �rodki w³asne,
12.000 z³ - wspó³finansowane przez PZU

O�wiata i wychowanie
1. Termomodernizacja Szko³y Podstawo-
wej w £êcznie. Koszt zadania wyniós³
203.990,80 z³
2. Budowa parkingu z utwardzeniem te-
renu przy Szkole Podstawowej w £êcz-
nie.
Jednostk¹ realizuj¹ca zadanie jest BOJO
w Sulejowie. Koszt 45.000 z³
3. Budowa parkingu z droga dojazdow¹
przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana
Paw³a II w Sulejowie.
Jednostk¹ realizuj¹ca zadanie jest BOJO
w Sulejowie. Koszt 70.000 z³
4. Wymiana stolarki okiennej i pod³óg w
Przedszkolu w Sulejowie.
5. Zakup komputera do prowadzenia zajêæ profilak-
tycznych. Koszt zadania wyniós³ 2.782 z³

Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
1. Rozbudowa linii o�wietlenia ulicznego na terenie
gminy Sulejów.

Zlecone zosta³y do opracowania dokumentacje

projektowo-kosztorysowe dotycz¹cy rozbudowy
o�wietlenia na ul.: Jasna, Wypoczynkowa, Kaszta-
nowa we W³odzimierzowi oraz na ul. Przydzia³ki
w Sulejowie. Roboty niewymagaj¹ce uzyskania ze-
zwoleñ bêd¹ wykonane na bie¿¹co.
2. Wymiana rur azbestowych w ulicy Wapiennej,
Basztowej i Kazimierza Sprawiedliwego w Sulejo-
wie i Górna w Sulejowie.

Z uwagi na planowane po³o¿enie nawierzchni as-
faltowych na w/w ulicach konieczna jest przed t¹ in-
westycj¹ wymiana wodoci¹gowych rur azbestowych
po³o¿onych w tych ulicach na rury PCV. Zadanie
wykona³ MZK w Sulejowie, a koszt wyniós³
161.298,71 z³ na planowane 200.000 z³.

Kultura fizyczna i sport
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na
osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.

Urz¹d uzyska³ z Ministerstwa Sportu dofinanso-
wanie w wysoko�ci do 50% inwestycji. Wykonano bo-
isko o nawierzchni poliuretanowo-gumowej wraz
z osprzêtem i ogrodzeniem. Koszt zadania wyniós³
281.643,11 z³ na planowane 283.800 z³ z tego wydatki
pokryte z w³asnych �rodków wynosz¹ 141.900 z³,
a �rodki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej Ministra Sportu to 141.900 z³

Zadania wieloletnie

Transport i ³¹czno�æ
1. W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym
w Piotrkowie Tryb. podjête zosta³y dzia³ania w celu
przebudowy drogi powiatowej Je¿ów - Rozprza -
Lubieñ - Bilska Wola.

Otwarcie boiska na Podklasztorzu
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2. Modernizacja ulicy Poprzecznej w Przyg³owie.
planowany termin zakoñczenia w 2010 roku
3. Przebudowa drogi od wsi Bia³a do drogi woj. nr 742.

Koszt zadania w 2008 r.  oszacowano na 120.000
z³ w tym wydatki pokryte z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych w wysoko�ci 10.000 z³.
4. Dokoñczenie przebudowy ul. Rolniczej w Uszczynie.

Koszt zadania w 2008 roku wyceniono na 320.000
z³ w tym wydatki pokryte z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych w wysoko�ci 40.000 z³. Dotychczas po-
niesione �rodki wynios³y 954,33 z³. Inwestycja w bie-
¿¹cym roku zosta³a zakoñczona.
5. Modernizacja drogi Witów Kolonia - Przyg³ów.

Koszt zadania w 2008 roku wyniós³ 138.000 z³
w tym wydatki pokryte z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych w wysoko�ci 10.000 z³.

O�wiata i wychowanie
1. Rozbudowa Przedszkola w Poniatowie o kot³ow-
niê i centralne ogrzewanie.
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
1. Budowa wodoci¹gu w ulicy Rycerskiej na osiedlu
Podklasztorze w Sulejowie.

W 2006 roku wykonany zosta³ projekt
budowlany i uzgodnienia projektu. W 2007
roku nast¹pi³o rozpoczêcie inwestycji w te-
renie przy budowie pierwszego odcinka
sieci wodoci¹gowej. W 2008 roku prze-
widziano realizacjê kolejnego odcinka sie-
ci wodoci¹gowej. Koszt zadania w 2008
roku 50.000 z³.

Sulejów nominowany do EKO -LIDERA
Gmina Sulejów zakwalifikowa³a siê do II etapu

konkursu Eko -lider województwa ³ódzkiego 2008.
Do tegorocznej edycji konkursu zaproszono 176

gmin województwa ³ódzkiego, z czego wy³oniono
19 pó³finalistów. Gmina Sulejów, jako jedyna z Po-
wiatu Piotrkowskiego, zakwalifikowa³a siê do
II etapu.

I etap polega³ na wype³nieniu ankiety, II na nakrê-
ceniu filmu promuj¹cego dzia³ania ekologiczne w Gmi-
nie - przez operatorów ³ódzkiego oddzia³u TVP3. Na-
krêcono m.in. ujêcie wody "Barbara" w Sulejowie, se-
lektywn¹ zbiórkê odpadów, namiot ekologiczny usta-
wiony na placu w Parku Stra¿y, gdzie odbywa³a siê
zbiórka zu¿ytych baterii i sprzêtu AGD, zorganizowa-
na przez sulejowski Miejski Zak³ad Komunalny. Sfil-
mowano równie¿ "tajemniczy ogród" pani Wandy Ro¿-
nowskiej oraz nasze akweny wodne Zalew Sulejowski
i zalane wykopalisko wapiennicze na Podkurnêdzu -
zwane potocznie "turkusowym oczkiem".
III etap, ju¿ wrze�niowy, to EKO - TURNIEJ dla szkó³.

UM

GO�CIE Z ZAGRANICY
W wakacje odwiedzili nas:

wDelegacja z republiki czeskiej z za-
przyja�nionego TISNOV.

Odwiedzieli Sulejóww dniach 11-13
lipca. Zwiedzili kopalniê w Be³chato-
wie, muzeum w Piotrkowie i p³ywali
nasz¹ now¹ ³ódk¹ po Zalewie Sulejow-
skim. Uczetniczyli równie¿ w Dniach
Sulejowa.
wDelegacja z Republiki Wêgierskiej

z zaprzyja�nionego miasta HEVES.
Go�cie przyjechali, ¿eby poznaæ nasz¹

Gminê i znale�æ kierunki wspó³pracy. Byli
u nas w dniach 14-16 sierpnia. Uczestni-
czyli w Festynie Rodzinnym na Podklasz-
torzu i mieli okazjê wys³uchaæ koncertu
organowego w zabytkowej �wi¹tyni w ra-
mach wêdrownego  Festiwalu Filharmo-
nii £ódzkiej �Kolory Polski�.

delegacja z Czech r delegacja z Wêgier s
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Ta tragedia wydarzy³a siê w pamiêtnym wo
jennym wrze�niu 1939 roku. Sze�ædzie
si¹t dziewiêæ lat temu. To prawie trzy

czwarte wieku! Od tej pory doros³y trzy pokolenia.
Pomimo tak znacznego up³ywu czasu, pamiêæ o be-

stialskim bombardowaniu Sulejowa i jego mieszkañ-
ców jest nadal ¿ywa. Tradycyjnie co roku oddajemy
ho³d ludziom, którzy wówczas stracili to co mieli naj-
cenniejszego. Swoje ¿ycie. W trakcie bombardowañ
w dniach 4,5,6 wrze�nia 1939 roku zginê³o kilkaset
niczemu niewinnych osób. Miasto zosta³o w kilka go-
dzin zrujnowane doszczêtnie. W gruzy obróci³o siê pra-
wie 80% jego substancji mieszkalnej. Ofiarami byli
g³ównie mieszkañcy Sulejowa, a tak¿e uciekinierzy
spod Wielunia i Piotrkowa ratuj¹cy siê przed niemiec-
k¹ nawa³¹. Tu spotka³a ich �mieræ. Powie kto�, no có¿
wojna! To jednak nie t³umaczy wszystkiego. Wojna to
przecie¿ nie zabawa jak to siê czasem widzi na niektó-
rych filmach. To �mieræ, okrucieñstwo, bestialstwo,
upadek moralny i materialny poszczególnych ludzi,
spo³eczeñstw, ca³ych narodów. Pozostali przy ¿yciu
d³ugo li¿¹ rany, a wielu do koñca swych dni nie mo¿e
zapomnieæ wojennej gehenny. Skoro tak, to kto i w imiê
czego skazuje ludzko�æ na wzajemne zabijanie siê,
gwa³ty, g³ód, poniewierkê. �ledz¹c historiê ludzko�ci,
niestety potwierdza siê powiedzenie -" ludzie ludziom
zgotowali ten los". Jeste�my okrutni i szybko zapomi-
namy jak jeszcze nie tak dawno nasi ojcowie, bracia,
matki, siostry ginêli w okopach, obozach koncentra-
cyjnych, zes³aniach na nieludzki Sybir. To przecie¿ by³o
tak dawno. Postawili�my pomniki, krzy¿e na grobach,
obchodzimy uroczy�cie kolejne rocznice upamiêtnia-
j¹ce wydarzenia z II wojny �wiatowej. Ale, przecie¿ te
nie mniej tragiczne, tyle, ¿e z I wojny, posz³y w wiêk-
szo�ci w niepamiêæ i s¹ w zasadzie przedmiotem zain-
teresowañ historyków i pasjonatów historii wojen.

Poprzez kilka lat powojennych g³ównym has³em

by³o wo³anie o pokój. Bolesne do�wiadczenia by³y pod-
ówczas zbyt ¿ywe, i dobrze pamiêtam jak jeden z moich
starszych znajomych z przekonaniem twierdzi³ - �wolê
do koñca mego ¿ycia je�æ chud¹ zalewajkê, aby tylko by³
pokój�. Swego czasu powsta³ w zwi¹zku z tym dowcip,
który g³osi³ - �tak ¿arliwie walczymy o pokój, ¿e w koñ-
cu nie pozostanie kamieñ na kamieniu!� Do dzi� wierz¹-
cy (nie tylko katolicy) modl¹ siê w ko�cio³ach i b³agaj¹
Boga, aby uchroni³ ich od wojny. Na ka¿dej mszy prze-
kazujemy sobie znak pokoju. Pomimo to, co kilka lat lu-
dzie wzniecaj¹ konflikty zbrojne i gin¹. Przypomnijmy
sobie. Korea - 1952, Wietnam - prze³om lat sze�ædziesi¹-
tych i siedemdziesi¹tych XX wieku, dalej, Kambod¿a,
Laos, Sudan, Etiopia, Algieria, Angola, Nikaragua, Li-
ban, Egipt, Izrael, Malediwy (Falklandy) i wiele innych.
Kontynent europejski te¿ nie uchroni³ siê od krwawej
i brutalnej wojny na Ba³kanach. Ostatnio Gruzja pozna³a
czym jest konflikt zbrojny. Konflikt zbrojny - tak to siê
nazywa w ugrzecznionym jêzyku dyplomacji. W realnej
rzeczywisto�ci, to morze krwi, zabici, zaginieni, ludzie
bez dachu nad g³ow¹, wegetuj¹cy w obozach dla uchod�-
ców. W sumie ponad 50 mniejszych i wiêkszych kon-
fliktów zbrojnych, które poch³onê³y dziesi¹tki milionów
istnieñ ludzkich. Czy my, ludzie, mo¿emy przej�æ nad

tymi faktami do porz¹dku dziennego? Czy nie jeste�my
w stanie mimo wszystko, nic uczyniæ aby wreszcie prze-
kre�liæ na zawsze ten z³owró¿bny scenariusz prowadz¹-
cy do niechybnej zag³ady? Obserwuj¹c nieustanny wy-
�cig zbrojeñ, doskonalenie metod i sposobów wzajem-
nego unicestwiania siê, pazerno�æ (a wszystko to oczy-
wi�cie w imiê utrzymania pokoju) w³adców i mo¿nych
tego �wiata, niestety nie mam nadziei na lepsze jutro.

Póki co cieszmy siê, ¿e nasza Ojczyzna, jak rzadko
kiedy w swych dziejach, tak d³ugo nie jest terenem walk.
To sukces, o którym zatroskani o swój byt codzienny nie
zawsze pamiêtamy i zastanawiamy siê. Pokój sta³ siê dla
nas czasem normalnym. Oby jak najd³u¿ej!

Andrzej Tymiñski

Pamiêtamy...Pamiêtamy...Pamiêtamy...Pamiêtamy...Pamiêtamy...

zdjêcia autora
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Sulejów - UniejówSulejów - UniejówSulejów - UniejówSulejów - UniejówSulejów - Uniejów

Miejscowo�ci te ³¹czy wiele podobieñstw. Oby-
dwa miasteczka le¿¹ w granicach administracyjnych
województwa ³ódzkiego - Uniejów na jego pó³nocno
zachodniej czê�ci, w pobli¿u granicy z Wielkopol-
sk¹, Sulejów za� po³o¿ony jest w �rodkowo zachod-
niej czê�ci ³ódzkiego. Ilo�æ mieszkañców, jak i roz-
miar obszaru, te¿ s¹ mniej wiêcej porównywalne.

Przez Sulejów przep³ywa Pilica, tam za� rzeka
Warta. W Uniejowie sztandarowym zabytkiem jest
XVII wieczny zamek, u nas pozosta³o�ci opactwa
cysterskiego zwanego Podklasztorzem. Tak¿e czas
powstania Sulejowa i Uniejowa jest prawie taki sam,
bowiem obydwie miejscowo�ci siêgaj¹ swymi ko-
rzeniami a¿ po XII wiek. Czy s¹ wiêc ró¿nice?

A i owszem! W naszym kochanym Sulejowie du¿o
siê mówi (zw³aszcza przy okazji kolejnych kampanii
wyborczych) o promocji miasta i dba³o�ci o rozwój
turystyki. W Uniejowie rzecz ma siê zapewne podob-
nie. Tyle, ¿e tamtejszy samorz¹d od s³ów przeszed³ do
konkretnych czynów. Efekt? Na nadwarciañskich b³o-
niach, w blisko�ci zamku otoczonego piêknym starym
parkiem (ponad 60 gatunków drzew!), wybudowano
i w³a�nie w tym roku uruchomiono piêkny zespó³ ba-
senów z wod¹ termaln¹ o temperaturze 27 - 36 stopni
Celsjusza. Obiekt ma byæ czynny przez ca³y rok! Do
dyspozycji turystów oddano trzy sauny - parow¹, fiñ-
sk¹, aromatoterapeutyczn¹. Wokó³ basenu s¹ ³adnie
utrzymane trawiaste boiska W pobli¿u zbudowano
kompleks gastronomiczny i centrum edukacyjne Ca-
strum Antiqum. Jest tam tak¿e stylizowana na �rednio-
wieczn¹ mod³ê wie¿a rycerska mieszcz¹ca muzeum,
salê rycersk¹, ³a�nie termalne. Co istotne, kompleks
oferuje turystom kilkadziesi¹t miejsc noclegowych.

Oczywi�cie wybudowanie takie zespo³u turystycz-
no rekreacyjnego musi kosztowaæ spore pieni¹dze i sa-

ma gmina zapewne nie podo³a³aby tak znacznemu
wysi³kowi finansowemu. Okazuje siê, ¿e powiedzenie
Zag³oby - �kup¹ mo�ci panowie� - zda³o egzamin.
Sponsorów jest kilku. Samorz¹d - 1/3 kosztów (i te¿
zapewne po¿yczka bankowa), Fundusz Unii Europej-
skiej - ponad 50% niezbêdnych sum. Swoje grosze
(wcale nie tak ma³e) do³o¿y³o województwo i prywat-
ni inwestorzy. Okazuje siê, ¿e jednak mo¿na! W³oda-
rze Uniejowa �odgra¿aj¹ siê�, ¿e to NIE koniec. Maj¹
w planie wybudowanie nowoczesnego Aquaparku ba-
zuj¹cego na wodach geotermalnych. Nie ukrywaj¹, ¿e

licz¹ g³ównie na tu-
rystów z oddalonej
o oko³o 70 km wiel-
kiej £odzi. Wystar-
czy zerkn¹æ na

mapê, by stwierdziæ, i¿ z £odzi do Sulejowa jest taka
sama odleg³o�æ. Tylko co z tego wynika?

AT
wwwvwww

Europe Direct
UWAGA - fa³szywe fundusze!

W ostatnim czasie do Punktu  EU-
ROPE DIRECT zg³aszaj¹ siê klienci, któ-

rzy zostali oszukani przez nieuczciwe firmy oferuj¹ce
�fundusze europejskie�. Firmy te dzwoni¹ np. do drob-
nych przedsiêbiorców informuj¹c, ¿e otrzymaj¹ oni do-
tacjê z funduszy Unii Europejskiej podaj¹c nawet kon-
kretne kwoty. Nastêpnie wysy³aj¹ za pobraniem doku-
menty, które rzekomo maj¹ potwierdziæ otrzymanie
takich funduszy. Cena takiej przesy³ki mo¿e wynosiæ
nawet 100 z³, a s¹ to natomiast zazwyczaj kserokopie
stron internetowych urzêdów i instytucji po�rednicz¹-
cych w rozdysponowaniu �rodków unijnych oraz og³o-
szenia o konkursach umo¿liwiaj¹cych zdobycie dota-
cji europejskich. S¹ to dokumenty ogólnodostêpne, za
które firma nie powinna pobieraæ op³at.

Nie ma mo¿liwo�ci otrzymania dotacji bez przyst¹-
pienia do konkursu ofert, wype³nienia wniosku i spe³nie-
nia wymogów formalnych i merytorycznych (poddawa-
nych ocenie komisji konkursowej). Informacje o konkur-
sach i wszelk¹ pomoc z tym zwi¹zan¹ mo¿na bezp³atnie
uzyskaæ w Punkcie Informacyjnym EUROPE DIRECT,
który dysponuje równie¿ adresami do punktów konsulta-
cyjnych PARP, Urzêdów Marsza³kowskich, Regionalnych
O�rodków EFS oraz broszurami pomagaj¹cymi odnale�æ
siê w ��wiecie funduszy europejskich�.

Ma³gorzata Kociniak
Europe Direct Piotrków Tryb., D¹browskiego 20

tel. 48 446497662,
w Sulejowie - ul. G³ówna 15

sk³adanie kwiatów  4 . IX
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Pocz¹wszy od 25. numeru, prezentujemy sylwetki ludzi zwi¹zanych z naszym regionem.
Dzi� nauczyciel, cz³owiek, który  pracowa³ i realizowa³ swe pasje na rzecz lokalnego spo³eczeñ-
stwa  - zas³u¿ony dzia³acz czy �letkiewicz�?

nasze sylwetki...

Józef Siechowski
Nauka
i ¿ycie osobiste

Józef Sie-
chowski urodzi³
siê 17 I 1883 r.
w Stryju w woje-
wództwie lwow-
skim. Jego rodzi-
ce, Marian i Julia
Siechowscy, jako
mieszczanie na-
rodowo�ci pol-

skiej wychowywali syna w duchu patriotyzmu i religii
rzymsko-katolickiej. Ma³y Józef uczêszcza³ do szko³y
powszechnej w Stryju, a w 1904 r. zosta³ wys³any do
Gimnazjum Pañstwowego w Tarnopolu. Prawdopodob-
nie tam pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Mariê Jadwigê z do-
mu Tureck¹, pó�niejsz¹ nauczycielkê szko³y powszech-
nej w Sulejowie. �lub wziêli 17 XII 1912 r. �wiadec-
two ukoñczenia gimnazjum J. Siechowski otrzyma³ 27
VI 1912 r. i po dalsz¹ naukê uda³ siê na Wydzia³ Filozo-
ficzny Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Wy-
buch I wojny �wiatowej nie przerwa³ mu studiów i 31
VII 1916 r. otrzyma³ upragniony dyplom.

Praca zawodowa
Ju¿ w trakcie studiów podj¹³ decyzjê o zostaniu na-

uczycielem i dlatego 20 X 1916 r. z³o¿y³ egzamin kwa-
lifikacyjny w Samborze. Równocze�nie podejmuje pra-
cê, prawdopodobnie w jednej ze szkó³ w Krakowie,
gdzie zamieszkuje przy ul. D³ugiej 65. Szybko awansu-
je. Po powstaniu w austro-wêgierskim Gubernatorstwie
Lubelskim polskich w³adz o�wiatowych otrzyma³ po-
sadê kierownika szko³y w Zamo�ciu, gdzie pracowa³
w roku szkolnym 1917/1918. Przez dwa kolejne lata
pe³ni³ funkcjê kierownika prywatnego progimnazjum
w Tyszowcach, po czym latem 1920 r. jako protegowa-
ny Stanis³awa Psarskiego zwróci³ siê o przydzia³ do
szko³y powszechnej w Sulejowie. Zamieszkiwa³ wów-
czas w Krakowie, przy ul. Henzlów 3. 14 VIII 1920 r.
Inspektor Szkolny Okrêgu Piotrkowskiego mianowa³
go tymczasowym kierownikiem 7-klasowej szko³y po-
wszechnej w Sulejowie z przydzia³em od 1 X 1920 r.

Na tym stanowisku pozosta³ do lipca 1931 r. i za-
prezentowa³ siê jako bezkompromisowy bojownik
o sprawy o�wiaty, upominaj¹c siê o nale¿ne podleg³ej
mu szkole uposa¿enie. W opinii Inspektora Szkolne-
go w Piotrkowie Tryb. wydanej w 1924 r. po lustracji
jego szko³y czytamy: �Józef Siechowski jest cz³owie-
kiem bardzo inteligentnym, dobrym pedagogiem i nie-
zrównanym kierownikiem szko³y, (�) jest jedn¹ z naj-
powa¿niejszych si³ nauczycielskich w powiecie�.

Razem z ¿on¹ mieszkali w s³u¿bowym mieszkaniu
w budynku Magistratu przy ul. Piotrkowskiej 9. Nie mieli
dzieci. Podobnie jak ca³e nauczycielstwo w tamtych cza-
sach, ¿yli w wielkim niedostatku, niejednokrotnie zwra-
caj¹c siê o rozmaite po¿yczki do w³adz szkolnych.

Józef Siechowski przez wiele lat by³ cz³onkiem
Dozoru Szkolnego, mia³ nadzór nad budynkami
szkolnymi nie tylko w Sulejowie, ale tak¿e w Pod-
klasztorzu po likwidacji tamtejszej szko³y w 1925 r.

W lipcu 1931 r., wykorzystuj¹c ustawê o stosunkach
s³u¿bowych nauczycieli nakazano mu podj¹æ pracê
w szkole w Kocudzy, powiat bi³gorajski oraz odebrano
przydzia³ do szko³y w Sulejowie, ¿¹daj¹c przy tym od-
dania s³u¿bowego mieszkania. Mimo to J. Siechowski
pozosta³ w Sulejowie, broni¹c siê przed eksmisj¹ i ukry-
waj¹c przed urzêdnikami sulejowskiego Magistratu.

Dzia³alno�æ spo³eczna
W pocz¹tku lat 20. zosta³ prezesem Stra¿y Ognio-

wej Ochotniczej w Sulejowie i, choæ z rozmaitymi prze-
szkodami, pe³ni³ t¹ funkcjê do swej �mierci w 1935 r. Za
jego kadencji, w latach 1927-1929, siedzibê sta¿y przy
Placu Stra¿ackim gruntownie wyremontowano, dobudo-
wuj¹c przy tym charakterystyczn¹ wie¿ê. J. Siechowski
by³ �wietnym organizatorem. Osobi�cie prowadzi³ szko-
lenia sulejowskich stra¿aków tak, aby stanowili oni
sprawny oddzia³. Dobre wyszkolenie naszej stra¿y po-
twierdzi³y liczne zawody organizowane w Piotrkowie,
gdzie zdoby³a ona wiele nagród i wyró¿nieñ.

Od marca 1926 r. do 27 VIII 1928 r. zajmowa³
stanowisko kuratora Fundacji dla Starców i Kalek oraz
Sierot Bezdomnych w Sulejowie (dalej FSKSBS).
Wspólnie ze sprowadzonymi do Sulejowa siostrami
Albertynkami wype³nia³ wolê testamentu Barbary
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i Baltazara Ligêzów, zapewniaj¹c byt starcom i siero-
tom. Urz¹dzi³ now¹ kuchniê w budynku pensjonariu-
szy przy ul. Górnej, wybudowa³ te¿ wozowniê i sto-
do³ê na zbiory przy ul. Polnej, ale nast¹pi³o to kosz-
tem zachwiania p³ynno�ci finansowej tej instytucji,
co te¿ by³o jednym z powodów jego odwo³ania.

Pod koniec lat 20. by³ te¿ cz³onkiem Rady Nad-
zorczej Spó³dzielczego Stowarzyszenia Spo¿ywców
�Sulejowianin�, ale zosta³ z niej usuniêty z powodu
niep³acenia za pobrane towary.

Dzia³alno�æ samorz¹dowa i polityczna
By³ czynnym politykiem o proweniencji naro-

dowej i lokalnym samorz¹dowcem. Od pocz¹tku lat
20. przewodniczy³ sulejowskiemu Zwi¹zkowi Ludo-
wo-Narodowemu (ZLN), a nastêpnie strukturom
Stronnictwa Narodowego (SN). Kiedy w 1926 r. spra-
wa odzyskania praw miejskich Sulejowa utknê³a na
biurku wojewody ³ódzkiego samorzutnie interwenio-
wa³ u Ministra Spraw Wewnêtrznych w Warszawie,
nadaj¹c jej pomy�lny dla sulejowian bieg.

Ju¿ od 1923 r. stan¹³ w opozycji do w³adz Sulejo-
wa, pocz¹tkowo w sprawach szkolnych, a nastêpnie wy-
sun¹³ zarzuty nadu¿yæ w gospodarce komunalnej. Taka
postawa przynios³a mu sukces w wyborach do I Rady
Miejskiej Sulejowa w 1927 r., po czym pozostali radni
desygnowali go w sk³ad Sejmiku powiatowego w Piotr-
kowie jako reprezentanta Sulejowa. Jednak konflikt
z w³adzami miasta rozgorza³ z now¹ si³¹, gdy w koñcu
lat 20. J. Siechowski z powodu swej popularno�ci i dzia-
³alno�ci politycznej sta³ siê niewygodny dla rz¹dz¹cego
Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem (BBWR).
Jego sytuacjê skomplikowa³ fakt osobistej walki o wp³y-
wy polityczne z burmistrzem Adamem Erchardem. 25 lu-
tego 1929 r. RM Sulejowa zawiesi³a J. Siechowskiego
w prawach radnego i odwo³a³a go z funkcji delegata Su-
lejowa do Sejmiku powiatowego. Po jego stronie stanê-
³a jednak spora czê�æ mieszkañców miasta, którzy w ci¹-
gu dwóch dni zebrali 201 podpisów poparcia, a z cza-
sem tak¿e czê�æ radnych, którzy stwierdzili, ¿e zostali
wprowadzeni w b³¹d przez burmistrza. W³adze nadzor-
cze przeprowadzi³y tak¿e specjalne dochodzenie w tej
sprawie i choæ z formalnego punktu widzenia nie mo¿na
by³o odwo³aæ radnego, to jednak "w celu uzdrowienia
sytuacji" 25 IX 1929 r. zaleci³y usuniêcie J. Siechow-
skiego z RM Sulejowa i Sejmiku powiatowego.

J. Siechowski mia³ brzydki zwyczaj autorytarne-
go prowadzenia inwestycji i nie rozliczania siê z po-
wierzonych mu na ten cel pieniêdzy. Rodzi³o to zro-
zumia³e podejrzenia jego przeciwników o defrauda-
cjê. Ponadto, jak stwierdzi³ radny Kazimierz Koz³ow-
ski �mieszkañcy Sulejowa obcych nie lubi¹, a gdy jesz-
cze kto� nowy próbuje co� zrobiæ w sprawach ogól-

nych to ju¿ jest wróg najgorszy�. Je�li dodamy do tego
zadufanie we w³asne mo¿liwo�ci i nieliczenie siê
z miejscowymi autorytetami, to bêdziemy mieli obraz
pod³o¿a wielu konfliktów z jego udzia³em.

W �ród³ach zachowa³y siê informacje o proce-
sie, który toczy³ siê przeciwko niemu ju¿ w Tyszow-
cach o samowolne sprzedanie drewna z lasu pañstwo-
wego w Czermie. Skazany za ten czyn 5 VII 1922 r.
przez S¹d Pokoju w £aszczowie zosta³ u³askawiony
na mocy amnestii z 24 V 1921 r.

W 1923 r. J. Siechowski wszed³ w personalny kon-
flikt z sulejowskim pisarzem gminnym Juliuszem Matyja-
szewskim i radnym Janem Rudnickim, zarzucaj¹c im
w niewybrednych s³owach zaniedbywanie powinno�ci
gminy na rzecz szko³y, do �wiadczenia, których zarz¹d
gminny by³ zobowi¹zany na mocy ustaw. W odpowiedzi
25 IX 1923 r. RG Sulejowa za¿¹da³a od Inspektora Szkol-
nego Okrêgu Piotrkowskiego usuniêcia krn¹brnego nauczy-
ciela ze szko³y w Sulejowie. Ten jednak uzna³ racje J. Sie-
chowskiego. Urz¹d Dyscyplinarny przy Radzie Szkolnej
Powiatowej w Piotrkowie, choæ 15 V 1924 r. uzna³ zacho-
wanie J.Siechowskiego za uw³aczaj¹ce powadze nauczy-
ciela, to jednak kary mu nie wymierzy³ �maj¹c na wzglê-
dzie to, ¿e zachowanie J. Siechowskiego by³o spowodo-
wane przeszkodami stawianymi mu jako kierownikowi
szko³y oraz stosunkami panuj¹cymi w Sulejowie�.

Osobiste krzywdy zaznane od przedstawicieli BBWR
w Sulejowie spowodowa³y zintensyfikowanie jego dzia-
³alno�ci politycznej. Szczególne jej nasilenie przypad³o
na lata 1934 - 1935, kiedy to wielokrotnie przemawia³ na
zamkniêtych zebraniach SN w regionie piotrkowskim.
M.in. w grudniu 1934 r. z powodzeniem zreorganizowa³
ko³o SN w Tomaszowie Maz., a w marcu 1935 r. za urz¹-
dzenie antyrz¹dowego wiecu w Witowie zosta³ poci¹-
gniêty do odpowiedzialno�ci karnej. Kilka miesiêcy przed
jego �mierci¹, w czerwcu 1935 r., jego zas³ugi zosta³y
docenione przez w³adze SN, które powierzy³y mu funk-
cjê wiceprezesa Zarz¹du Powiatowego tej partii w Piotr-
kowie Tryb. Stanowiskiem tym jednak nied³ugo siê cie-
szy³, gdy¿ niespodziewanie zmar³ 17 IX 1935 r.

 Zosta³ pochowany obok kaplicy na cmentarzu
parafialnym w Sulejowie, w mie�cie, które tak uko-
cha³ i które tak niewdziêcznym odp³aci³o mu siê lo-
sem za jego zas³ugi.

Krzysztof Bojarczuk, grudzieñ 2007
Bibliografia:
uArchiwum Pañstwowe w Piotrkowie Tryb., Inspektorat Szkol-
ny w Piotrkowie, Akta nauczyciela Józefa Siechowskiego
uArchiwum Pañstwowe w £odzi, Urz¹d Wojewódzki £ódzki,
Akta Wydzia³u Bezpieczeñstwa Publicznego z lat 1927-1935
uDo czego prowadzi nieodpowiedzialne wichrzycielstwo,
"G³os Trybunalski", nr 12, 16 I 1930 r., s. 5.
uMateria³y ze zbiorów w³asnych autora.
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7 wrze�nia 2008 roku odby³y siê uroczy-
sto�ci upamiêtniaj¹ce 100 - lecie konsekracji
ko�cio³a p.w. �w. Floriana Mêczennika i �w.
Leonarda Wyznawcy w Sulejowie. Z tej okazji
prezentujemy historiê sulejowskiej parafii
i �wi¹tyni.

Ko�ció³ na wzgórzu (1)

PPPPPocz¹tki parafii i ko�cio³a pod wezwaniem
�w. Floriana siêgaj¹ koñca XII w., kiedy
to w³adaj¹cy od 1176 roku Sulejowem

cystersi, wznie�li drewniany ko�ció³ i utworzyli pa-
rafiê. Musia³o to nast¹piæ po 1182 roku, gdy¿ wtedy
ksi¹¿e Kazimierz Sprawiedliwy, za po�rednictwem
biskupa Idziego z Modeny, sprowadzi³ relikwie �w.
Floriana do Polski.

Administracyjnie parafia nale¿a³a do utworzo-
nej w 1000 roku archidiecezji gnie�nieñskiej, ar-
chidiakonatu ³êczyckiego. Decyzj¹ Kongresu Wie-
deñskiego z 1815 roku z ziem tej¿e archidiecezji,
w³¹czonych do Królestwa Polskiego, utworzono
diecezje kujawsk¹, w której znalaz³ siê tak¿e Su-
lejów, nale¿¹cy do dekanatu piotrkowskiego. Sta-
raniem ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego,
pierwszego biskupa ³ódzkiego, obszar dekanatu
piotrkowskiego w³¹czono w 1925 roku do diece-
zji ³ódzkiej.

W 1640 roku na miejscu drewnianego ko�cio³a,
staraniem i wed³ug projektu ks. Stanis³awa �wiêcic-

kigo, ( probosz-
cza w latach
1620-1671), wy-
budowano ko-
�ció³ murowany
z kamienia. Ko-
�ció³ ten konse-
krowa³ dnia 17
IX 1748 roku bi-
skup £ucki ks.
Franciszek Ko-
bielski, wyzna-
czaj¹c na roczni-
ce konsekracji
pierwsz¹ niedzie-
lê po uroczysto-
�ci Podwy¿szenia
Krzy¿a �wiêtego.

Ko�ció³ ten
by³ bardzo w¹-
ski, niekszta³tny

i zbudowany ze z³ego materia³u. Plan jego zabu-
dowy stanowi³y dwa prostok¹ty: jednym by³a nawa
g³ówna, do której od pó³nocy przylega³y dwie ³¹-
cz¹ce siê ze sob¹ kaplice, tworz¹ce nawê boczn¹,
a od po³udnia kaplica Pana Jezusa. Drugim mniej-
szym prostok¹tem by³o prezbiterium wraz z zakry-

sti¹ od strony po³udniowej i magazynkiem od stro-
ny pó³nocnej. W nawie g³ównej by³ strop p³aski,
w prezbiterium kolebkowy, a w innych pomiesz-
czeniach sklepienie krzy¿owe. Gruntown¹ renowa-
cj¹ ko�cio³a zaj¹³ siê od roku 1866 ks. Franciszek
Bis³awski (proboszcz sulejowski w latach 1863-
1894), odnowi³ i sprawi³ trzy nowe o³tarze: g³ów-
ny i dwa boczne: �w. Floriana i �w. Leonarda. Taki
w³a�nie odnowiony ko�ció³ opisywa³ Lucjan Rud-
nicki w ksi¹¿ce pt. �Stare i Nowe� gdy pisa³: �nie
by³o piêkniejszego ko�cio³a ni¿ stary ko�ció³ Sule-
jowie (...), Nie by³o piêkniejszej Matki Boskiej ni¿
w o³tarzu g³ównym tego ko�cio³a.�, a w innym
miejscu tej samej ksi¹¿ki czytamy: �naprzeciwko
ambony sta³a rze�ba Madonny z wy³upiastymi ocza-
mi i pokrzywionym dzieci¹tkiem�. Jest to gotycka
rze�ba polichromowana z oko³o 1420 roku.
W obecnym ko�ciele równie¿ znajduje siê naprze-
ciwko ambony.

W skutek braku duchowieñstwa �wieckiego
Polsce oraz wobec bardzo ma³ych funduszy ko-
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�cio³a farnego w Sulejowie nie wystarczaj¹cych
na utrzymanie proboszcza, Papie¿ Pius VI (pa-
pie¿ w latach 1774-1799), wyda³ w 1778 roku,
za po�rednictwem Ferdynanda Saluzzo, Nuncju-
sza Apostolskiego w Polsce, bulle moc¹ której
powierzy³ ko�ció³ i ca³¹ parafiê sulejowsk¹ pod

zarz¹d duszpasterski ksiê¿y cystersów. Wciele-
nia probostwa sulejowskiego do klasztoru cyster-
sów dokona³ arcybiskup gnie�nieñski ks. Antoni
Kazimierz Ostrowski, w 1781 roku, po �mierci
proboszcza Mateusza Drzewoszewskiego, mia-
nuj¹c opatów i przeorów konwentu proboszcza-
mi w Sulejowie.

Czterech cystersów pe³ni³o kolejno funkcje pro-
boszcza w Sulejowie:
w ks. Wincenty Hajek 1781 - 1793

w ks. Edmund Kalinowski 1793 - 1795

w ks. Stanis³aw Rogoziñski 1795

w ks. Joachim Maj 1795 -1808 (zatwierdzony
na urzêdzie ju¿ przez rz¹d pruski)

Tylko ten ostatni pozostawi³ po sobie trwa³¹ pa-
mi¹tkê w postaci barokowego o³tarza, znajduj¹cego
siê pierwotnie w kaplicy Ligêzków, a w 1917 roku
przeniesionego do obecnego ko�cio³a w Sulejowie
(lewy o³tarz w obecnym ko�ciele).

Drugi ko�ció³ sulejowski przetrwa³ do po-
cz¹tków XX wieku, kiedy to zacz¹³ byæ niewy-
starczaj¹cych rozmiarów, poniewa¿ na prze³omie
XIX i XX wieku nast¹pi³ wzrost liczby ludno�ci
parafii �w. Floriana, spowodowany rozwojem
spo³eczno gospodarczym naszego regionu. Sta-
raniem ks. Antoniego Grochowskiego (probosz-
cza w Sulejowie 1894-1909) wybudowano obec-

ny ko�ció³ wed³ug projektu Feliksa Nowickiego,
budowniczego powiatu piotrkowskiego. W dniu
15 wrze�nia 1901, z upowa¿nienia biskupa Alek-
sandra Kazimierza Bere�niewicza, ks. Stanis³aw
Chodyñski, protonotariusz apostolski, pra³at ba-
zyliki w³oc³awskiej, po³o¿y³ kamieñ wêgielny i po-

�wiêci³ wzniesione funda-
menty. Budowê ko�cio³a za-
koñczono 1905 roku,
a 1 wrze�nia 1908 roku bi-
skup kujawsko-kaliski Stani-
s³aw Kazimierz Zdzitowiec-
ki dokona³ konsekracji �wi¹-
tyni, nadaj¹c jej tytu³ �w. Flo-
riana Mêczennika i �w. Le-
onarda Wyznawcy (przenie-
siony ze starego ko�cio³a).
Podczas uroczysto�ci konse-
kracyjnych w o³tarzu g³ów-
nym umieszczono relikwie
�w. Serena i �w. Kasty.

Mariusz Stobiecki
zdjêcia autora
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Forum Gmin Cysterskich
W dniach 20 - 24 wrze�nia tego roku, w³odarze na-

szego miasta wraz z przedstawicielami naszego klasz-
toru uczestniczyli w VI Ogólnopolskim Forum Gmin
Cysterskich, W³a�cicieli Obiektów Cysterskich i Pocy-
sterskich w Pelplinie, na ziemi Pomorskiej. Czterodnio-
we Forum i imprezy towarzysz¹ce honorowym patro-
natem objêli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Bogdan Zdrojewski, Marsza³ek Województwa
Pomorskiego Jan Koz³owski, Diecezja Pelpliñska i Gmi-
na Pelplin. Forum Gmin Cysterskich zbieg³o siê w cza-
sie z VIII Jarmarkiem Cysterskim w Pelplinie.

Nasza delegacja zosta³a zakwaterowana w Wy-
¿szym Seminarium Duchownym w Pelplinie. O godz.
16 odby³ siê uroczysty obiad i powitanie uczestników
Forum przez Biskupa Pelpliñskiego Jana Szlagê. Wie-

czorem uczestniczyli�my w wieczorze integracyjnym,
na którym to podano oczywi�cie piwo Frater (produ-
kowane w klasztorze cysterskim w Szczyrzycu). Bie-
siadzie towarzyszy³ ca³y kwiat rycerstwa pomorskie-
go. Mieli�my okazjê zapoznaæ siê z tañcami dworski-
mi, obyczajami i walkami rycerskimi, a wszystko prze-
plata³o siê z humorem i �miechem, - bo nie ka¿dy umia³
sprawnie poruszaæ siê w rycerskiej zbroi, któr¹ ryce-
rze nak³adali na �ochotników�, oraz w³adaæ rycerskim
orê¿em w postaci 3 - metrowej dzidy, ciê¿kiego mie-
cza lub maczugi. Niezapomnianym wydarzeniem tego
dnia by³ koncert organowy �Noc¹ daj poprowadziæ siê
anio³om�. W katedrze panowa³y egipskie ciemno�ci,
jedynym �ród³em �wiat³a, by³a pochodnia w rêce alum-
na WSD przebranego za cystersa. Po plecach przela-
tywa³y ciarki i strach zagl¹da³ w oczy, kiedy organista
zagra³ Bogurodzicê, a nastêpnie w ciemno�ciach roz-
leg³y siê chora³y gregoriañskie. Nie wiadomo, czy ci

�piewaj¹cy cystersi tam byli, czy nie. I niejeden uczest-
nik Forum widzia³ oczami wyobra�ni anio³a. Robi³o
to ogromne wra¿enie.

W niedzielê 21 wrze�nia przed po³udniem uczest-
niczyli�my w uroczystej Liturgii pod przewodnictwem
Biskupa Pelpliñskiego oraz w koncercie fina³owym
II Przegl¹du Zespo³ów Muzyki Dawnej. Po po³udniu
przemaszerowali�my przez miasto Pelplin w barw-
nym korowodzie u boku mistrzów i komturów krzy-
¿ackich, rycerzy, dam dworu, w³odarzy województwa
pomorskiego i powiatu tczewskiego. By³o to rozpo-

czêcie VIII Jar-
marku Cyster-
skiego.

Brali�my te¿
udzia³ w spo-

tkaniach tematycznych, dotycz¹cych �Cystersów
i szlaku cysterskiego w Polsce i Europie�, wspó³pracy
podmiotów organizuj¹cych oraz promuj¹cych szlak
cysterski i zainteresowanych pozyskaniem �rodków
finansowych na rozwój szlaku. Na spotkaniu miê-
dzynarodowym z udzia³em reprezentantów Europej-
skiej Karty Cysterskiej wymienili�my pogl¹dy nad
projektem �Karty polskiej opactw i miejsc cyster-
skich� oraz nad projektem listu intencyjnego wi¹¿¹-
cego z �Europejsk¹ Kart¹ opactw i miejsc cyster-
skich�. Zosta³o ustalone miejsce V Forum, które
odbêdzie siê w przysz³ym roku przy wspó³udziale
klasztoru cystersów w Sulejowie, opactwa cystersów
w W¹chocku i Jêdrzejowie.

Zwiedzili�my równie¿ obiekty cysterskie woj. po-
morskiego, a mianowicie Koronów, Byszew, ̄ arnowiec
i Oliwê. W Koronowie mieli�my okazjê zapoznaæ siê
ze �cie¿k¹ dydaktyczn¹ �Cysterski Gaj� o charakterze
historyczno - przyrodniczym. Trasa o d³ugo�ci ok.3 km,
sk³ada siê z 20 tablic z opisami historyczno - przyrod-
niczymi. Nazwa �cie¿ki nawi¹zuje do zlokalizowane-
go w Koronowie kompleksu le�nego, którego pocz¹tki
�ci�le zwi¹zane by³y z cystersami. Jest to doskona³y
pomys³ na regionalny produkt turystyczny i przyk³ad
promocji swojego regionu przez w³adze gminy.

Ogl¹daj¹c obiekty pocysterskie, uczestnicy Forum
mieli okazjê zapoznaæ siê z ogromn¹ spu�cizn¹ kulturo-
w¹ i gospodarcz¹ pozostawion¹ przez cystersów. Przy-
k³adem s¹ organy w Oliwie, czy kolegiata w Byszewie.

W IV Forum wziê³o udzia³ ok. 150 osób zwi¹za-
nych bezpo�rednio lub po�rednio z Zakonem Cyster-
skim w kraju i za granic¹.

I ja tam by³am, mód cysterski pi³am, a co tam
widzia³am powy¿ej opisa³am.

tekst i zdjêcia:
Bogumi³a Strojna

od lewej: Z. Nowakowski,
 B. Strojna, S. Bary³a
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po�wiêcenie sztandaru

CYSTERSI SULEJOWSCY
Kancelaria Klasztoru Cystersów w Sulejowie ma

zaszczyt poinformowaæ, i¿ ukaza³a siê monografia
siostry Ma³gorzaty Borkowskiej ze zgromadzenia
Sióstr Benedyktynek z ¯arnowca pt. Dzieje Cyster-
sów sulejowskich.

Ksi¹¿ka zosta³a wydana przez Instytut Teologicz-
ny Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie, nak³adem pocz¹t-
kowym 1000 egzemplarzy. S³owem wstêpnym publi-
kacjê opatrzy³ O Augustyn Wêgrzyn, proboszcz Klasz-
toru Cystersów w Sulejowie, zdjêcia pochodz¹ z za-
sobów w³asnych Jana Palmowskiego, Benedykta G³o-
wackiego, Jana Millera, Micha³a Rawity - Witanow-
skiego oraz ze zbiorów oo. Cystersów w Sulejowie.

Ksi¹¿ka wydana jest w twardej obwolucie i liczy
183 strony. Jest do nabycia w Kancelarii Klasztoru.

Maj¹c na uwadze zas³ugi Cystersów po³o¿one na
polu integracji, jak te¿ rozwoju duchowego i  cywiliza-
cyjnego �redniowiecznej Europy, Rada Europy podjê³a
decyzjê o utworzeniu Europejskiego Szlaku Cysterskie-
go, do którego nale¿y równie¿ dawne opactwo i klasz-
tor w Sulejowie. Mamy nadziejê, ¿e nowo wydana
monografia przyczyni siê do bli¿szego poznania jedne-
go z najcenniejszych obiektów na tym szlaku.

Szczególne podziêkowania kierujemy do autorki
dzie³a s. Ma³gorzaty Borkowskiej, fundacji �Obiekt
Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie�, Da-
nuty Le�niewskiej - polonistki ojca Opata Alberyka,
Ingrid i Paw³a Marciniaków z Berlina za pomoc fi-
nansow¹ w wydaniu ksi¹¿ki.

B. Strojna

OSP - zabytkowe sikawki
W maju w Truszczanku ju¿ po raz drugi odby³y

siê Powiatowe Zawody Sikawek Stra¿ackich.
Impreza cieszy³a siê powodzeniem w�ród miesz-

kañców okolicznych miejscowo�ci, a przede wszyst-
kim zmobilizowa³a stra¿aków, którzy dysponuj¹ za-
bytkowymi sikawkami. Do zawodów stanêli Ochot-
nicy z Ka³ku, Wolborza, Barkowic oraz dwie dru¿y-
ny - mêska i ¿eñska z Przyg³owa

Zawodnicy rywalizowali wykonuj¹c na czas kil-
ka zadañ. Musieli przenie�æ drabinê, bosak, zwin¹æ
odcinek, przebiec po k³adce, nape³niæ zbiornik wia-
drami, obróciæ tarczê strumieniem wody z w³asnej
sikawki. Widok niesamowity, wra¿enie ogromne, no
i satysfakcja, ¿e tyle zabytkowego sprzêtu uda³o siê
odnale�æ, odrestaurowaæ i doprowadziæ do u¿ytku.

Ta sikawka ma swoj¹ historiê - wspominaj¹ przy-
g³owscy stra¿acy - Najpierw by³a u¿yteczna, nasi
dziadkowie gasili ni¹ po¿ary, z czasem sta³a siê jed-
nak niepotrzebna i wyl¹dowa³a gdzie� w k¹cie, ustê-
puj¹c miejsca nowoczesnemu sprzêtowi. Zardzewia-
³a przez te lata, nasi ochotnicy napracowali siê nie-
ma³o, zanim doprowadzili j¹ do obecnego stanu.

Druhny z OSP Przyg³ów nie kry³y zaskoczenia,
gdy okaza³o siê, ¿e maj¹ stan¹æ ramiê w ramiê z dru-
hami stra¿akami z innych jednostek. My�la³y�my, ¿e
bêdziemy startowaæ w swojej kategorii, a tu taka nie-
spodzianka. Có¿ chcia³y�my równouprawnienia, to
je mamy - �mia³y siê.

W tym roku bezkonkurencyjna okaza³a siê dru-
¿yna OSP Ka³ek, drugie miejsce przypad³o OSP
Barkowice. Na trzecim miejscu znalaz³a siê dru¿y-
na mêska OSP Przyg³ów. Wielk¹ niespodziankê
sprawi³y druhny z Przyg³owa zajmuj¹c czwarte

Matura 2008
W 2008 r. w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych

w Sulejowie do egzaminu maturalnego przyst¹pi³o
24 tegorocznych abiturientów. 20 z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego dla m³odzie¿y i 4 z LO dla doros³ych.
Wszyscy t¹ maturê zdali z wynikiem, �rednio, nieco
wy¿szym ni¿ �rednia krajowa (poziom podstawowy).
Najlepiej wypad³ egzamin z biologii i geografii. To
ju¿ drugi rok z kolei, w którym wszyscy abiturienci
zdaj¹ maturê. Przypomnê, ¿e w ubieg³ym roku LO
dla m³odzie¿y zajê³o10. miejsce z po�ród wszystkich
szkó³ �rednich w województwie ³ódzkim, bior¹c pod
uwagê �rednie wyniki z matury na poziomie rozsze-
rzonym. Jedynym uczniem, który nie zda³ matury jest
absolwent z 2006 r.

Mimo tak dobrych wyników z matury, nabór
w tym roku do LO by³ s³aby. Natomiast do nowo uru-
chomionego Technikum Samochodowego przyjêtych
zosta³o 27 uczniów, a do Technikum Geodezyjnego
24 uczniów.                  

 opracowa³: Zbigniew Sarlej

 ZSP
      w  Sulejowie

miejsce, tym samym wyprzedzaj¹c OSP Wolbórz.
Wszyscy uczestnicy zawodów podkre�lali, ¿e nie

wa¿ne jest miejsce, jakie zajmie ich dru¿yna, bowiem
zawody te s¹ doskona³¹ zabaw¹ i  ka¿da bior¹ca dru-
¿yna jest zwyciêzc¹.

Internetowe Centrum Edukacyjno - O�wiatowe
i OSP w Przyg³ów
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Portret Alkoholika
Pojêcia �osoba uzale¿niona�, �narkoman�, �alko-

holik� zazwyczaj wywo³uj¹ w naszych g³owach obraz
cz³owieka, który koniecznie, bezwzglêdnie musi za¿yæ
narkotyk albo wypiæ alkohol. Do tego przekonania do-
³¹czony jest jeszcze inny obraz, ale tutaj pos³u¿ê siê
do�wiadczeniem z mojej pracy. Czêsto biorê udzia³
w spotkaniach z m³o-
dzie¿¹ i w programie
profilaktycznym, w
którym uczestniczê
w pewnym momen-
cie jest takie zapyta-
nie do gimnazjali-
stów - Jak waszym zdaniem wygl¹da alkoholik? Oto
cechy, które wymieniane s¹ zawsze: brudny, �mierdz¹-
cy, nieogolony, posiniaczony, z butelk¹ pod pach¹, ca³y
czas pijany, czêsto le¿y na chodniku, chodzi wê¿ykiem,
stoi pod sklepem ca³y dzieñ lub na rogatce, najczê�ciej
bezrobotny, ¿ebrze o drobne pieni¹dze, je¿eli to kobie-
ta to potargana i bez makija¿u. Taki obraz alkoholika
ukszta³towa³ siê w naszym spo³eczeñstwie i wiêkszo�æ
doros³ych odpowie podobnie.

Ale tak naprawdê do tego opisu pasuje najwy¿ej
5% osób uzale¿nionych, tak 5%, nie brakuje tam zera
po pi¹tce. Je¿eli jest to tylko tyle to w takim razie gdzie
jest to brakuj¹ce 95%, gdzie siê chowaj¹? Otó¿ nigdzie,
s¹ pomiêdzy nami, tylko nie zwracamy na nich uwagi,
bo nie pasuj¹ do powy¿szego opisu. To mo¿e byæ nasz
s¹siad, który codziennie rano wychodzi do pracy, to
mo¿e byæ urzêdnik, do którego idziemy z jak¹� spraw¹,
to mo¿e byæ prawnik, nauczyciel, policjant czy nawet
ksi¹dz itd., itd. S¹ to te¿ osoby, które przesta³y piæ, ale
nadal s¹ alkoholikami. Setki razy mijamy na chodniku
osoby nie maj¹c pojêcia, ¿e maj¹ one k³opoty z alkoho-
lem czy innymi �rodkami chemicznymi.

Wiem, ¿e wielu czytelników nie zgodzi siê tutaj ze
mn¹, ale alkohol nie wybiera tylko osób najbiedniejszych
czy mniej wykszta³conych. Choroba alkoholowa mo¿e
dotkn¹æ ka¿dego, poniewa¿ wykszta³cenie lub zamo¿no�æ
nie gwarantuje cz³owiekowi jakiego� specjalnego "uk³a-
du odporno�ciowego", który uchroni go przed ni¹. Choro-
ba ta podchodzi cz³owieka powoli, stopniowo usypiaj¹c
jego czujno�æ czy jak kto woli zdrowy rozs¹dek, by w koñ-
cu pozbawiæ go cz³owieka zupe³nie. To jest tak jak w tym
do�wiadczeniu z ¿ab¹. Bardzo czêsto pos³ugujê siê tym
do�wiadczeniem na spotkaniach z m³odzie¿¹. Oczywi�cie
opowiadaj¹c je, nie praktykuj¹c. Wyobra�my sobie, ¿e
wrzucimy ¿yw¹ ¿abê do gotuj¹cej siê wody. Co siê stanie?
Oczywi�cie ¿aba, je¿eli tylko zd¹¿y siê odbiæ, bardzo szyb-
ko z niej wyskoczy. Ale je¿eli ¿abê w³o¿ymy do zimnej

SPOTKANIA
Wtorek godz. 18.00 - Anonimowi Alkoholicy

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

wody i zaczniemy j¹ powoli podgrzewaæ, ¿aba zacznie
siê oswajaæ z temperatur¹ i najprawdopodobniej siê ugo-
tuje, bo zosta³a pozbawiona instynktu samozachowaw-
czego, który zadzia³a³ automatycznie w pierwszym do-
�wiadczeniu. Podobnie jest z alkoholem, choroba roz-
³o¿ona jest w czasie i pozbawia nas jakiejkolwiek
obrony. Jak ju¿ kiedy� napisa³em - jest to jedyna cho-
roba na �wiecie, która wmawia choremu, ¿e jest zdro-
wy i na tym polega miêdzy innymi jej podstêpno�æ.

Tak, wiêc
wysoki status
spo³eczny, wy-
kszta³cenie, stan
maj¹tkowy nie
gwarantuj¹ nam
ca³kowitego bez-

pieczeñstwa w kontakcie z alkoholem. Dlatego, moim
zdaniem, tak bardzo wa¿ne jest zapoznawanie dzieci
z negatywnymi skutkami picia alkoholu. Je¿eli kiedy�
w przysz³o�ci, za³ó¿my, ¿e 2% z nich nie siêgnie po
alkohol, bo zna skutki jego picia, to ju¿ jest ogromny
sukces. Bo co za tym idzie, kolejne 2% ¿on, mê¿ów,
matek czy ojców nie bêdzie cierpia³o z tego powodu,
¿e ich najbli¿sza osoba pije i zabija siê na ich oczach.

Marcin  AA
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PASTERZE

6 czerwca: X Miejsko - Gminny Festiwal Piosen-
ki Polskiej Sulejowskie Skowronki, Sulejowskie
S³oñce

Do konkursu zg³osi³o siê 37 artystów w ró¿nych
kategoriach wiekowych. Uczestnicy zaprezentowali
piosenki z dawnych lat, które znamy i �piewamy wszy-
scy, a tak¿e najwiêksze hity minionych miesiêcy.
Jury przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody:
w kategoria 5 - 6 latki: Alicja Misztela
w kl. �0�: Julia Zió³kow-
ska i Mateusz Kasprzak
w kl. I - III: Weronika
Sokalska, Klaudia Leszto, Weronika Janu
w kl. IV - VI: Klaudia Olczyk, Patrycja Kowal, Ka-
rolina Stêpieñ
w Gimnazjum: Iza B³aszczyñska, Klaudia Markie-
wicz, Marta Milczarek

21 - 23 czerwca: Noc �wiêtojañska
Festyn sobótkowy odby³ siê w Parku Stra¿ackim,

nieopodal rzeki Pilicy. Zabawa rozpoczê³a siê
21 czerwca wieczorn¹ dyskotek¹. W niedzielê od-
by³y siê liczne wystêpy i konkursy dla dzieci, z naj-
wa¿niejszym "Sobótkowym Biegiem Rodzinnym".
I miejsce zdoby³ Rafa³ Soñta, II miejsce Micha³ Ko-
szowski, III miejsce Jaros³aw �wistak, IV miejsce
Bart³omiej Rusek. Najliczniej reprezentowan¹ rodzi-
n¹ w tym biegu by³a rodzina Koszowskich.

Nastêpnie wystêpowa³y zespo³y dzia³aj¹ce przy
MOKu: "T`Dance", Gold Stars Blueberry.

Trzeciego dnia, czyli w Noc �wiêtojañsk¹ Bur-
mistrz Stanis³aw Bary³a oraz Radny RM Adam Sto-
biecki poprowadzili korowód z wiankami nad Pili-
cê. Przyby³a równie¿ tajemnicza wró¿ka, która ta-
jemniczo i zabawnie przepowiada³a przysz³o�æ.

Na zakoñczenie formacja "Ignis Nexilis - Fire
Show" zaprezentowa³a widowiskowy taniec
z ogniem.

12-13 lipca: DNI SULEJOWA
Pierwszy dzieñ rozpocz¹³ siê rajdem samocho-

dowym. W konkurencji sprawno�ciowej I miejsce
wywalczy³ Adam Cisowski - Mitsubishi Colt,
II miejsce Mariusz Klimczyk - Mitsubishi Galant,
a III miejsce Witold G¹sior - Mitsubishi 3000GT.
W wy�cigu na 1/8 mili I miejsce zdoby³ Rados³aw
Adamek, II miejsce Witold G¹sior, a III miejsce Ma-
riusz Lada. W konkursie "palenia gumy" I miejsce
zaj¹³ Nikolas Rakowski, II miejsce Sebastian Ma-
s³owski, a III miejsce Mariusz Klimczyk.

Po po³udniu rozegrany zosta³ mecz pi³ki no¿nej o Pu-
char Burmistrza Sulejowa pomiêdzy Oldboje Skalnik -

OSP Sulejów, oraz Turniej Pi³ki Pla¿owej Kobiet, w któ-
rym I miejsce zdoby³y Maja Daleszczyk i Gabriela Dalesz-
czyk, II miejsce Ma³gorzata Sawa i Izabella Stobiecka,
a III miejsce Joanna Ryga³a i Aleksandra Staszewska.

Drugi dzieñ festynu rozpocz¹³ siê od Otwartego
Turnieju Pi³ki Pla¿owej Mê¿czyzn. Najlepszymi oka-
zali siê £ukasz Twardowski i Adrian Wójcikowski,
II miejsce zajêli Piotr Pawlikowski i £ukasz Biernac-
ki, a III m-ce Miros³aw Murawiec i Hubert Franczak.

Jak co roku
odby³ siê równie¿
na rajd rowerowy

na trasie: Plac Stra¿y - £êczno - Kurnêdz - Sulejów.
Spo�ród 48 rowerzystów najliczniej reprezentowana
by³a rodzina Wijaciñskich. Najm³odszym uczestni-
kiem rajdu by³ Dominik Konieczny, a najstarszym
Marian �lusarczyk.

Stra¿acy z OSP w Sulejowie zaprezentowali nowo
zakupion¹ ³ód�, któr¹ po�wiêci³ proboszcz Zygmunt
Czy¿.

Od godziny 17 do pó³nocy organizatorzy zapewni-
li bardzo ró¿norodny repertuar. Od teatru dla dzieci
DIM z Katowic poprzez �wietnie przyjêty mêski ze-
spó³ D-Bomb, a¿ po pokaz sztucznych ogni o pó³nocy.

14 - 16 sierpnia X Festyn Rodzinny "PODKLASZ-
TORZE 2008"

Sk³adaj¹ siê nañ wydarzenia o charakterze ducho-
wym i rozrywkowym.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom festynu
wiele atrakcji m.in. "Rodzinny Rajd Rowerowy". Na
trasie Podklasztorze - Strzelce - B³ogie - Zarzêcin -
Sulejów Las - Podklasztorze.

Wyst¹pi³ te¿ zespó³ ludowy JEDNO�Æ z Prucheñ-
ska, Kapela Podwórkowa FAKIRY i zatañczy³a grupa
"EVITA" z Akademii �wiêtokrzyskiej z Piotrkowa Tryb.

Z powodu silnej ulewy dalsze wystêpy zosta³y od-
wo³ane m. in. koncert zespo³u "VIDEO".

Burza, która przechodzi³a nad Sulejowem nie prze-
szkodzi³a w koncercie organowym w naszej zabytko-
wej �wi¹tyni organizowanym w ramach Wêdrownego
Festiwalu Filharmonii £ódzkiej "Kolory Polski". Tam
mo¿na by³o siê delektowaæ m. in. brzmieniem Ave
Maryja wzbogaconym odg³osem grzmotów i b³yska-
wicami roz�wietlaj¹cymi ma³e romañskie okienka.

W ostatni dzieñ festynu tj 16.08.2008r. zabawê
przy ksiê¿ycu umili³ zespó³ "TIME".

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim uczestnikom
i sponsorom, a Zarz¹dowi OSP Podklasztorze i OSP
Sulejów oraz Policji z Sulejowa za dopilnowanie po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa.

Wiadomo�ci z MOKu
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xUKS �FUKS�

Siatkarki Uczniowskiego Klubu
Siatkarskiego "FUKS" tym razem

skutecznie �zaatakowa³y� Górê Kamieñsk. Magdalena
Kamieniecka z Ma³gorzat¹ Saw¹ oraz Agnieszka Sawa
z Paulin¹ Wysmyk w dniach 2, 9 i 31 sierpnia 2008r.
wziê³y udzia³ w II Grand Prix w Siatkówce Pla¿owej,
w którym zajê³y 2 i 3 miejsce. Dziewczêta wróci³y z bo-
gatym baga¿em do�wiadczeñ
i � nagród rzeczowych.
Czy¿by by³ to ju¿ pocz¹tek
nawi¹zuj¹cy do wielkich suk-
cesów pi³ki siatkowej, które
mia³y miejsce w Sulejowie
w latach 70.  i 80.? Pamiêta-
my, ¿e wtedy Sulejów by³
znany w Polsce dziêki tury-
styce, zak³adom wapienni-
czym i dziêki wspania³ym
sukcesom sulejowskich siat-
karek. Nie ma lepszej promo-
cji Sulejowa jak poprzez
sport. Siatkarki UKS FUKS
czyni¹ to wspaniale.

ZAPROSZENIE
Uczniowski Klub Siatkarski "FUKS" informuje, ¿e

w ka¿dy wtorek od 9 wrze�nia 2008 r. w godzinach 15.30
- 17.00 na sali LO w Sulejowie odbywaj¹ siê treningi
siatkarskie dziewcz¹t w wieku gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym. Mile widziane dziewczyny wysokie.

Przyjd�, zobacz
i zainwestuj w siebie.

APEL
Uczniowski Klub Siatkarski "FUKS" pragnie ze-

braæ informacje dotycz¹ce sukcesów sportowych, któ-
re odnosi³y sulejowskie siatkarki w latach 70. i 80. ubie-
g³ego wieku. Zwracamy siê z gor¹c¹ pro�b¹ do tych
wsztyskich, którzy uczestniczyli w tamtych wydarze-
niach i pragn¹ podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ z innymi.

Kontakt telefoniczny 501 257 382
lub e-mail: wieslaw.wie@gmail.com
Serdecznie dziêkujemy i pozdrawiamy wszyst-

kich sympatyków pi³ki siatkowej z gminy Sulejów.
Zarz¹d UKS �FUKS�

xSKALNIK
Zarz¹d klubu Sportowego

Skalnik sk³ada serdeczne podziê-
kowania wszystkim darczyñcom,
którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszej dru¿yny.

W imieniu Zarz¹du Klubu
M. Sykus

xBRYD¯
W ramach obchodów �Dni Sulejowa�

odby³ siê równie¿ Turniej Par w Bryd¿u
Sportowym o Puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Sulejowie Przemys³awa
Majchrowskiego. W zawodach rywalizo-
wa³o 13 par z Be³chatowa, Opoczna, Piotr-
kowa Tryb., Tomaszowa Maz. i Sulejowa.
Najwy¿szy wynik wywalczy³a para: Marian
Sikorski (Sulejów) Jerzy Kilen (Piotrków
Tryb.) uzyskuj¹c 147 pkt. Najlepsz¹ par¹
z Sulejowa okazali siê Teresa i Zbigniew
Sarlej, którzy w ogólnej klasyfikacji turnie-
ju zajêli drugie miejsce (141 pkt.). Trzecie
miejsca zajê³a para z Opoczna: Jacek No-
wacki Andrzej Paradowski (140 pkt.)

Rozgrywki trwa³y kilka godzin, ale organizatorom
uda³o siê stworzyæ tak przyjemn¹ atmosferê, ¿e za-
wodnicy nie czuli zmêczenia. Podkre� la l i  to
szczególnie zaproszeni go�cie.

Zorganizowanie turnieju
wspierali: MOK i LZS z Su-
lejowa oraz Urz¹d Miejski.

Informacja: MOK

Agnieszka Sawa i Magdalena Ka-
mieniecka z narêczem dyplomów,
i nagród rzeczowych po udanych
zawodach na Górze Kamieñsk.

!

pPrzewodnicz¹cy RM
P. Majchrowski

i zwyciêzkie paryu


