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Spotkanie przy pomniku w dniu 11 listopa-
da to symbol i wyraz naszej pamiêci oraz sza-
cunku dla przodków
W rocznicê odzyskania
niepodleg³o�ci�

Kiedy poproszono mnie o wyg³oszenie kilku oka-
zjonalnych s³ów na uroczysto�ci po�wiêconej 91 rocz-
nicy odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê, przyzna-
jê, ¿e znalaz³em siê w pewnym k³opocie. Polega³ on
na tym, ¿e nie mog³em siê zdecydowaæ co do charak-
teru i merytoryczne zawarto�ci tego wyst¹pienia. Jak
rzecz dla nas Polaków wa¿n¹ uj¹æ, by z jednej strony
rangê i istotê tego tak donios³ego zdarzenia w dzie-
jach narodu uwypukliæ i doceniæ, a z drugiej strony
nie popa�æ w pompatyczny dydaktyzm. Zazwyczaj
przy takich okazjach naj³atwiej uderzyæ w wysokie,
a jednocze�nie pompatyczne tony, pe³ne patosu, glo-
rii i chwa³y. Ale czy takie ujêcie problemy jest praw-
dziwe i oddaje �ducha� tamtych dni? Mo¿na te¿ wy-
braæ drogê jak¿e ulubion¹ przez nauczycieli, czyli
popisywaæ siê znajomo�ci¹ historii i naszpikowaæ tekst
datami, szczegó³owym opisem zdarzeñ dzieñ po dniu,
tydzieñ po tygodniu, miesi¹c po miesi¹cu. Jedn¹ i dru-
g¹ koncepcjê uzna³em za chybione. Pierwsza wyda³a
mi siê nie do przyjêcia, bowiem nie lubiê górnolot-
nych zachwytów, jak mawiaj¹ Rosjanie ��dusziesz-
czepatielnego� zadêcia, pogrywania na
emocjach s³uchaczy, odgrywania roli
wszystko (i najlepiej) wiedz¹cego. Z dru-
g¹ koncepcj¹, te¿ sprawa by³a
oczywista. Nie jest to miejsce
i czas na elaboraty, czy wk³ady
akademickie na temat historii.

Ka¿de publiczne wyst¹pienie
ma w sobie co� z teatralnego spek-
taklu. Jest scena, aktor (w tym
przypadku przemawiaj¹cy), pu-
bliczno�æ, czyli
uczestnicy uroczy-
sto�ci. Ju¿ na pierw-
szym roku szko³y te-
atralnej wbija siê do
g³ów przysz³ych ak-
torów zasadê, i¿ �za-
nim wejdziesz na
scenê, zastanów siê
powa¿nie - po jak¹
cholerê tam wlaz³e��!
No w³a�nie! Po co ja
(z jakim przes³a-
niem) stajê pod po-

mnikiem i przemawiam do ludzi?! Czy tylko po to aby spra-
wê odbêbniæ, odfajkowaæ i a¿eby tradycji sta³o siê zado�æ?
Czy po to, by spe³niæ jak¹� misjê i przypomnieæ zebranym
co i jak 91 lat temu siê zdarzy³o i jakie nios³o za sob¹ skut-
ki? Pierwszy motyw zdecydowanie odpada. Po prostu jest
nieuczciwy � obra¿a ludzi, którzy mimo niezbyt sprzyjaj¹-
cej pogody, przybyli na uroczysto�æ. Drugi motyw te¿ nie-
wolny jest od rozterek. Przecie¿ wielu zebranych w wiêk-
szym b¹d� mniejszym stopniu, ale jednak, zna historiê swego
Kraju. Je�li nie z czasów swej edukacji szkolnej, to choæby
z literatury, telewizji, filmów dokumentalnych. S¹ tu ludzie
bardzo dobrze rozeznani w historii bêd¹cej dla nich pasj¹
i nauczycielk¹ ¿ycia. S¹ tu zapewne te¿ i tacy, dla których
historia to zamierzch³a przesz³o�æ, co� co by³o i aktualnie
nie ma dla nich wiêkszego znaczenia. Liczy siê tylko � tu
i teraz. Do których mam zatem adresowaæ swe wyst¹pie-
nie, jakie tre�ci podkre�liæ, jak roz³o¿yæ akcenty?

Wybra³em drogê po�redni¹. Uzna³em, ¿e byæ mo¿e war-
to podzieliæ siê z s³uchaczami w³asnymi, osobistymi reflek-
sjami na zadany temat. Stara³em siê ukazaæ mój indywidual-
ny (choæ subiektywny) stosunek do wydarzeñ z listopada 1918
roku, jako jednego z milionów wspó³czesnych mi Polaków,
a jednocze�nie potomka tych, którzy prawie wiek temu swym
czynem, prac¹ i walk¹ powo³ali na nowo do ¿ycia Ojczyznê
po 123 latach zaborów i niewoli.

Czêsto mawia siê, i¿ w 1918 roku Polska powsta³a jak
�Feniks z popio³ów�. Moim zdaniem stwierdzenie to nie w pe³-
ni jest adekwatne do ówczesnej rzeczywisto�ci. W swoim

podtek�cie zawiera sugestiê, i¿
powsta³a z niczego, cudem.
Nic bardziej mylnego, choæ
brzmi ³adnie i symbolicznie.
Polacy, a zw³aszcza ci bardziej
�wiatli, nigdy nie pogodzili siê
utrat¹ swego wolnego, suwe-
rennego pañstwa. Dobitnie
�wiadcz¹ o tym powstania na-
rodowe (ko�ciuszkowskie -
1795, listopadowe - 1830,
styczniowe - 1863). Niestety
przegrane i krwawo st³umio-
ne. Pamiêtaæ trzeba o nadzie-
jach Polaków na wskrzeszenie
Ojczyzny za spraw¹ wiernej
s³u¿by u boku cesarza Napo-

leona w latach 1807 -1812. Odnotowaæ trze-
ba w naszej historii tak¿e wydarzenia z 1905
roku nazwane rewolucj¹. By³y to zrywy
zbrojne nastawione na walkê militarn¹ z za-
borc¹ (g³ównie rosyjskim). Ponios³y one
klêskê z wielu przyczyn. Jedn¹ z nich by³
brak poparcia dla sprawy powstañczej ze
strony mas ch³opskich. Wynika³o to z bra-

sulejowianie przy pomniku: fot1 -
delegacja SP nr2  i fot2 - w³adze i OSP
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ku poczucia �wiadomo�ci i to¿samo�ci narodowej w�ród
znacznej populacji tzw. ludu. Wystarczy przypomnieæ so-
bie tragiczn¹ scenê z �Wiernej rzeki� Stefana ¯eromskie-
go. A nie by³ to przypadek odosobniony. Tak¿e i tu, w po-
bli¿u Sulejowa, mamy do czynienia z faktem nagradzania
przez w³adze carskie w³o�cian, którzy nie poprali powsta-
nia styczniowego i w jaki� sposób wspó³pracowali z za-
borc¹. W nagrodê otrzymali po
trzy morgi ziemi uprawnej �
st¹d wywodzi siê nazwa nadpi-
licznej wioski � Trzy Morgi.
W tej sytuacji nie sposób nie do-
ceniæ organicznej, pozytywi-
stycznej pracy �u podstaw� pro-
wadzonej z uporem w�ród w³o-
�cian i warstw robotniczych w II
po³owie XIX wieku. Towarzy-
stwa Uniwersytetów Ludowych
i Robotniczych uczy³y lud pro-
sty pisaæ i czytaæ, zak³ada³y czy-
telnie i biblioteki, prowadzono
wyk³ady, których tematami by³a
g³ównie historia Polski. To dziê-
ki m.innymi tej pracy trafi³y
�pod strzechy� patriotyczne
dzie³a H.Sienkiewicza, M. Ko-
nopnickiej, E.Orzeszkowej, St.
¯eromskiego. Ma³o kto dzi� pa-
miêta nazwisko W³adys³awa
Be³zy � lwowskiego nauczyciela, który wytrwale dociera³
do lwowskich dzieci i m³odzie¿y nauczaj¹c u³o¿onego przez
siebie wierszyka, swoistego patriotycznego katechizmu �
�kto ty jeste� � Polak ma³y, jaki znak twój- Orze³ Bia³y��

Wiele kart zapisano o chwalebnych dziejach i doko-
naniach w czasie I Wielkiej Wojny Legionów po wodz¹
komendanta Józefa Pi³sudskiego. Ale przecie¿ ¿o³nie-
rze i oficerowie tej formacji nie wziêli siê ot tak, znik¹d.
To byli synowie wychowani w patriotycznych rodzinach
polskich, g³ównie o szlacheckiej i inteligenckiej prowe-
niencji, ale równie w coraz to wiêkszym stopniu wywo-
dz¹cy siê z �wiat³ych i �wiadomych swej polsko�ci
warstw ch³opstwa i mieszczañstwa. Rodziny te, to czê-
sto zes³añcy na Sybir, którym uda³o siê wróciæ po latach
katorgi w rodzinne strony. Przyszli Legioni�ci i ¿o³nie-
rze Polskiej Organizacji Wojskowej, pierwsze swe pa-
triotyczne wychowanie i przysposobienie paramilitarne
odbierali w dru¿ynach skautowskich, Towarzystwa Gim-
nastycznego �Sokó³�, Zwi¹zku Strzeleckiego.

Nie mo¿na nie wspomnieæ chocia¿by o wielkiej roli
w edukacji patriotycznej spo³eczeñstwa jak¹ przed
I wojn¹ spe³nia³ ko�ció³ katolicki i pos³uguj¹cy w nim
ksiê¿a. Czêsto �wi¹tynie by³y jedyn¹ ostoj¹ polsko�ci,
gdzie nie tylko wierni �piewali �Ojczyznê woln¹ racz

nam wróciæ Panie�, ale w³a�nie w nich by³y organizo-
wane uroczysto�ci rocznicowe np. z okazji �wiêta Kon-
stytucji 3 - Maja. Tak te¿ by³o i w ko�ciele pw. �w. Flo-
riana w Naszym Sulejowie. Przyko�cielny chór �Glo-
ria� mia³ w swym repertuarze wiele pie�ni o charakterze
i wymowie patriotycznej.

Czasy I Wojny by³y dla Polaków szczególnie tragiczne.
W zale¿no�ci od zamieszka-
nia w danym zaborze m³o-
dzi Polacy zostali powo³ani
do walcz¹cych ze sob¹ armii
zaborczych i stanêli z broni¹
w rêku jeden przeciw drugie-
mu. Polak zosta³ zmuszony
do walki z Polakiem. Wystar-
czy powêdrowaæ po beskidz-
kich cmentarzach ko³o Gor-
lic, Krosna i Jas³a odnale�æ
groby poleg³ych Polaków
s³u¿¹cych czy to w ramii ro-
syjskiej czy austrowêgier-
skiej. Tereny Polski sta³y siê
terenami zaciek³ych bitew,
a¿eby tylko wspomnieæ wal-
ki wokó³ twierdzy przemy-
skiej porównywalne przez
specjalistów z walkami wo-
kó³ Verdun we Francji. Kraj
zosta³ w du¿ej mierze zruj-

nowany pod wzglêdem gospodarczym. Olbrzymie straty po-
nios³a ludno�æ cywilna. I oto nastaje listopad 1918 roku. Je-
denastego dnia tego miesi¹ca armia niemiecka podpisuje
w podparyskim Compiegne akt kapitulacji. Ten dzieñ przyj-
muje siê za datê zakoñczenia czteroletnich zmagañ wojen-
nych. �wiat nie jest ju¿ taki sam jak przed wojn¹. Na jej
pocz¹tku w wielu europejskich stolicach wrêcz rado�nie ma-
nifestowano rozpoczêcie walk. Profesor Jerzy Holzer tak pisze
o tym fakcie: �� tragedia polega³a na g³upocie królów, poli-
tyków i genera³ów, którzy d¹¿yli do konfliktu i nie zapobie-
gali mu. I na ³atwowierno�ci, pró¿no�ci ludzi, którzy s¹dzili,
¿e wojna to jaka� impreza � kalejdoskop mundurów, mê-
skiej odwagi, kobiecego podziwu, parad i poczucia szczê-
�cia w nie�miertelnej m³odo�ci�. Rzeczywisto�æ okaza³a siê
zupe³nie odmienna. Europa zrujnowana, hekatomba dzie-
si¹tków milionów istnieñ ludzkich, psychologiczna trauma
tak silna, ¿e w dwadzie�cia lat pó�niej gdy Hitler wywo³a³
II wojnê �wiatow¹, Francuzi pamiêtni zdarzeñ z pierwsze-
go konfliktu, o�wiadczyli, ¿e za Gdañsk umieraæ nie maj¹
zamiaru.

W wyniku wojny zosta³a diametralnie przebudowana
mapa polityczna i administracyjna Europy. Zniknê³o wielo-
narodowe, potê¿ne terytorialnie cesarstwo austro-wêgier-
skie. Osta³a siê z niego malutka Austria o republikañskim

�wiêto �
D³ugo by³o to zakazane �wiêto
D³ugo w dniu tym nie wywieszano flagi
I choæ ginêli strzelcy ginê³y Orlêta
Mówiæ o tym mo¿emy dzi� dopiero bez strachu i blagi.

Historii nie pisze ju¿ nam kolaborant
co to z pr¹dem szed³ aby prze¿yæ.
Polska ma tylko jedn¹ historiê,
a pismak je�li zechce mo¿e w ni¹ uwierzyæ.

Ginêli za Polskê m³odzi ochotnicy
Pro�ci ludzie od m³ota i pro�ci od p³uga.
Szli mê¿nie do boju nie zwa¿aj¹c na nic
A droga ich by³a krwawa, by³a d³uga.

Dzisiaj znów obchodzimy w listopadzie �wiêto
Wywieszamy flagi, zapalamy znicze
Sk³adamy kwiaty w kwaterach ¿o³nierskich
�wiate³ w Polsce w dniu tym tyle, ¿e ju¿ nie policzê.

Chrystian Albert, Sulejów,  w listopadzie 2009 r.
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ustroju, oraz niewielkie obszarowo Wêgry. W Niemczech
przesta³ panowaæ cesarz Wilhelm, w Rosji w drodze rewo-
lucji bolszewickiej obalono carat. Dynastia Romanowych
upad³a po 300 latach panowania a ostatniego cara Miko³aja
i jego rodzinê zamordowano. Powsta³y nowe pañstwa. Ru-
munia, Jugos³awia, Czechos³owacja, Litwa, £otwa, Esto-
nia, Finlandia, i co wa¿ne dla nas, Polaków, po 123 latach
niewoli - odrodzona Polska!

Maj¹ zapewne racjê ci historycy, którzy twierdz¹, ¿e
pomimo niebagatelnego wysi³ku zbrojnego ze strony Pola-
ków, sami nie zdo³aliby�my siê �wybiæ na niepodleg³o�æ�.
Najliczniejsze by³y Legiony i POW przynale¿ne organiza-
cyjnie pod dowództwo pañstw Centralnych (Niemiec i Au-
strowêgier). Polacy tworzyli tak¿e korpusy walcz¹ce po stro-
nie Rosji, a po rewolucji wspieraj¹ce tak �bia³ych�, jak
i �czerwonych�. We Francji walczy³a pod wodz¹ gen. Hal-
lera. tzw. �B³êkitna armia� (z racji niebieskich mundurów)
z³o¿ona z Emigrantów � Polaków. Niestety brakowa³o jed-
nolitej, samodzielnej armii polskiej, ca³kowicie pod pol-
skim dowództwem, niezale¿nej od stron bior¹cych udzia³
w wojnie. Taka armia sta³a siê faktem w latach 1919-1920.

Koniec wojny by³ dla Polaków i dla idei wolnej Polski
szczê�liwym zbiegiem okoliczno�ci. Ju¿ 10 listopada po
powrocie z internowania w twierdzy w Magdeburgu, w³a-
dzê w Warszawie obejmuje Józef Pi³sudski i wkrótce przyj-
muje tytu³ Naczelnika Pañstwa. Ale póki co, to owe �Pañ-
stwo� ogranicza siê do ma³ego terytorium wokó³ Warsza-
wy i Krakowa. O granice trzeba walczyæ! Tak na drodze
dyplomatycznej jak i zbrojnej. W Pary¿u trwa konferencja
pokojowa maj¹ca za zadanie ustaliæ nowy, powojenny ³ad
w Europie, a tym samym ustaliæ granice miedzy pañstwa-
mi. Delegacja polska ma przed sob¹ bardzo trudne zadanie.
O granicach przedrozbiorowych nie ma co marzyæ (choæ
takie koncepcje na pocz¹tku obrad te¿ wysuwano). Nie
wszystkie zwyciêskie mocarstwa sprzyja³y Polsce. Co do
jej suwerenno�ci nie by³o wiêkszych zastrze¿eñ, ale ju¿ co
do granic zdania by³y podzielone i to bardzo. Francja uwa-
¿a³a Nowopowsta³¹ Polskê jako przysz³ego sojusznika i trak-
towa³a jako przeciwwagê dla Niemiec. Ale ju¿ Wielka Bry-
tania, niezbyt chêtnie sprzyja³a zbytniemu okrojeniu (ich
zdaniem) pokonanych Niemiec, a zw³aszcza ich wschod-
nich (z Polsk¹) granic. Brytyjczycy tak¿e granice wschod-
nie Polski (z Rosj¹) zgodnie z koncepcj¹ lorda Curzona
widzieli na zasadach demograficznych, a to oznacza³o i¿
przebiega³aby ona na linii Sanu i Bugu, czyli mniej wiêcej
tak jak to ma miejsce obecnie po II wojnie �wiatowej. Wal-
ka o granice Polski na konferencji wersalskiej to g³ównie
domena polskiego pianisty o ugruntowanej miêdzynarodo-
wej s³awie � Ignacego Paderewskiego i Romana Dmow-
skiego � przywódcy polskiej endecji (Narodowej Demo-
kracji). Dziêki ich usilnym staraniom m³ode pañstwo pol-
skie uzyska³o 70 kilometrowy dostêp do morza.

Ostatecznie o granice z Niemcami trzeba by³o walczyæ

orê¿nie. Powstanie wielkopolskie, trzy powstania �l¹skie,
plebiscyty na Warmii i Mazurach by³y ofiar¹ i danin¹ krwi
miejscowej ludno�ci my�l¹cej po polsku i pragn¹cych po³¹-
czenia siê z macierz¹. Trzeba by³o te¿ walczyæ (plebiscyt)
z Czechami o ziemiê cieszyñsk¹, i ma³o brakowa³o ¿eby
s³ynne Morskie Oko w Tatrach nie znalaz³o siê po czecho-
s³owackiej stronie. Tak jak Polacy, tak i inne nacje d¹¿y³y do
samostanowienia. Musieli�my toczyæ boje z Ukraincami
(s³ynne Orlêta Lwowskie) i walki o polsko�æ Lwowa, spór
z Litwinami o Wilno, a przede wszystkim wojna z bolsze-
wikami i ich Armi¹ Czerwon¹ pr¹c¹ w 1920 roku na zachód
by nie�æ do Europy zarzewie i ideê rewolucji ch³opsko- ro-
botniczej. Sytuacja by³a wówczas niezwykle gro�na. W Bia-
³ymstoku powsta³ polski rz¹d rewolucyjny, którego celem
by³o utworzenie kolejnej rosyjskiej republiki, takie same bol-
szewickie agendy powsta³y na Bia³orusi, w Budapeszcie,
a Berlinie toczy³y siê walki, które historia uzna³a za pocz¹-
tek niemieckiej rewolucji. Na szczê�cie (dla Polski i innych
narodów Europy) bolszewicka nawa³a zosta³a zatrzymana
pod Warszaw¹ zapraw¹ waleczno�ci polskiego ¿o³nierza i ta-
lentowi ich dowódców. Nie bez kozery o tych pamiêtnych
wydarzeniach mówi siê jako o cudzie nad Wis³¹!

II Rzeczpospolita odrodzi³a siê po latach zniewolenia.
Mieli�my wreszcie upragnion¹ wolno�æ, ale nie oznacza
to, ¿e byli�my wolni od wielu jak¿e wa¿nych problemów
i komplikacji. Wymieñmy kilka z nich: kraj w gospodar-
czej ruinie, brak jednolitej administracji, konieczno�æ szyb-
kiego zatarcia wielu istotnych ró¿nic od ekonomicznych
po kulturowe wynikaj¹cych ze zró¿nicowania w poszcze-
gólnych zaborach, niski poziom wykszta³cenia spo³eczeñ-
stwa (w niektórych rejonach poziom analfabetyzmu siê-
ga³ a¿ 50%), wielo�æ na ogó³ nie¿yczliwych Polakom
mniejszo�æi narodowych � ponad 30 % ogó³u spo³eczeñ-
stwa to Ukraincy, Rusini, Niemcy, Litwini, Bia³orusini.
Takie by³y pocz¹tki. Czy my, aktualnie ¿yj¹cy potrafiliby-
�my sprostaæ ówczesnym wyzwaniom. Trudno to jedno-
znacznie stwierdziæ na tak b¹d� nie. Wa¿ne czy potrafimy
jako obywatele sprostaæ wyzwaniom wspó³czesnym, To
jest jak¿e wa¿ne dla nas i naszych dzieci i wnuków. Zmie-
ni³y siê uwarunkowania. Mamy woln¹ i niezawis³¹ Oj-
czyznê. Nie musimy walczyæ o jej granice z broni¹ w rêku.
Póki co nie widaæ dla Polski istotnych zagro¿eñ, ale nie
oznacza to, ¿e mo¿emy spocz¹æ na laurach. Nic nie jest
nam dane raz na zawsze i za darmo. Nikt nie zwolni³ nas
jako obywateli i wybranej przez nas w³adzy, z troski i przy-
sz³o�æ Ojczyzny i walki o lepsze jutro. A te cele osi¹ga siê
dziêki wytrwa³ej pracy i m¹drym poczynaniom tak w kra-
ju jak i na forum miêdzynarodowym. Maj¹c choæby na
uwadze tylko te dwa podstawowe cele, widaæ jak na d³oni
jak wiele roboty jest przed nami!
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MARCIN P¥CZYÑSKI- studiowa³ matematy-
kê w Czêstochowie i Opolu oraz informatykê w Ka-
towicach. Od pocz¹tku pracy w SP nr 1 w Sulejowie
(2001 r.) aktywnie uczestniczy w ¿yciu kulturalnym.
Jest pomys³odawc¹ i autorem wielu zaproszeñ i pre-
zentacji multimedialnych. Dba o oprawê d�wiêko-
w¹ akademii szkol-
nych, fotografuje.
W s z e c h s t r o n n i e
uzdolniony, otwarty,
³atwo nawi¹zuje kon-
takty z uczniami.

W nauczaniu i wy-
chowaniu m³odzie-
¿y wyznaje zasadê:
�Pozwól dzia³aæ, to
zapamiêtam�.

MARIUSZ MAGIERA- absolwent Archidiece-
zjalnego Studium Organistowskiego w £odzi. Stu-
diowa³ te¿ edukacjê artystyczn¹ na Uniwersytecie
£ódzkim. W Gimnazjum i SP nr 1 w Sulejowie pra-
cuje od 2007 roku. Dba o  oprawê muzyczn¹ uroczy-
sto�ci szkolnych, przygotowuj¹c wokalne popisy
uczniów. Od 2009 roku prowadzi zajêcia wokalne
w MOK-u. Jego dewiza: �Gdzie s³yszysz �piew, tam
wchod�, tam dobre serca maj¹. �li ludzie, wierzaj
mi, ci nigdy nie �piewaj¹�.

P.S. Wszystkich tych z Pañ-
stwa, którzy chcieliby dok³ad-
niej poznaæ dzieje z lat oma-
wianych w artykule, szczerze
zachêcam do kupienia i w³¹-
czenia do swej biblioteczki po-
zycji pt. �Do Niepodleg³o�ci�.
Autorami s¹ profesjonali�ci -
historycy � Marek Cisek i Ja-
nusz Cisek. Ksi¹¿ka wydana
jest w formie albumu zawiera-
j¹cego wiele ilustracji. Ta cie-
kawa i frapuj¹ca pozycja zosta-
³a wydana przez wydawnictwo
��wiat Ksi¹¿ki�. Polecam!

Od redakcji: Autor ma bo-
gat¹ bibliotekê, której po-

szczególne pozycje opatruje w³asnorêcznie wykona-
nymi exlibrisami. Wy¿ej prezentujemy jeden z nich
dotycz¹cy pozycji historycznych i militarnych.

Rocznica wrze�nia 1939 roku

PAMIÊTAMY!

We wrze�niu minê³a 70 rocznica wybuchu II Woj-
ny �wiatowej. By³a to okazja do przypominania m³o-
dym ludziom o historii XX wieku i o bohaterstwie
naszych przodków poprzez spotkania z ¿yj¹cymi jesz-
cze �wiadkami tamtych trudnych dni oraz organizo-
wanie okoliczno�ciowych akademii.

Gimnazjum w Przyg³owie ju¿ po raz pi¹ty go-
�ci³o przedstawicieli Zwi¹zku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i By³ych Wiê�niów Politycznych
z Ko³a w Sulejowie: Zygmunta Kêpskiego, W³ady-
s³awa Zaj¹czkowskiego, Zygmunta Jakubika i Sta-
nis³awa Stobieckiego.

Po czê�ci oficjalnej odby³o siê kameralne spo-
tkanie z m³odzie¿¹ w bibliotece szkolnej.

Poruszono sprawê ludno�ci pochodzenia ¿ydow-
skiego, funkcjonowania koszar wojska polskiego
w okresie przedwojennym na terenie Sulejowa oraz
dzia³alno�ci organizacji partyzanckich.

Akademia na ten trudny (zw³aszcza dla m³od-
szych uczniów) temat odby³a siê równie¿ w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Sulejowie. Doceniaj¹c wk³ad
pracy wszystkich zaanga¿owanych nauczycieli,
uczniów i rodziców, nale¿y zauwa¿yæ nowe mo¿li-
wo�ci, jakie tradycyjnej akademii daj¹ techniki mul-

timedialne. Na �cianie sali gimnastycznej namalo-
wano ekran i przygotowano czê�ciowe zaciemnie-
nie, umo¿liwiaj¹c wykorzystanie tematycznych zdjêæ
i filmów tworz¹cych ¿yw¹ i wymown¹ dekoracjê
nowej generacji. Zachwycaj¹c siê mo¿liwo�ciami
sprzêtu trzeba pamiêtaæ, ¿e to tylko maszyna, któr¹
programuje cz³owiek i bez jego wiedzy i zaanga¿o-
wania w przygotowanie prezentacji najlepszy rzut-
nik nic by nie pokaza³. Za ten fragment akademii by³
odpowiedzialny pan Marcin P¹czyñski. Drug¹ nie-
codzienn¹ czê�ci¹ tej uroczysto�ci by³y pie�ni wyko-
nane przez dzieci, które przygotowywa³y siê pod kie-
runkiem nauczyciela - Mariusza Magiery - graj¹ce-
go na instrumencie. W dobie "podk³adów" �ci¹ga-
nych z internetu jest to dzi� rzadki profesjonalizm,
owocuj¹cy jak najlepszym wykonaniem piosenek.
Dlatego zamiast zdjêæ z akademii, nietypowo pre-
zentujemy tych dwóch nauczycieli.

Tesa
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

POZYSKIWANIE
FUNDUSZY UNIJNYCH

I. PROJEKTY �MIÊKKIE�
 - zrealizowane w 2009 roku:
w Równe szanse - projekt przewidywa³ darmowe
korepetycje i wycieczki dla dzieci i m³odzie¿y
w Festyn Rodzinny PODKLASZTORZE 2009

- w trakcie realizacji w 2009 roku:
w Równajmy do lepszych - projekt przewiduje za-
jêcia pozalekcyjne w Szko³ach Podstawowych
w Cogito - bezp³atne szkolenia dla mieszkañców
z obs³ugi komputera

- do realizacji w 2010 roku:
w Równajmy do lepszych II - zajêcia pozalekcyjne
w Szko³ach Podstawowych

Ogó³em pozyskali�my w 2009 r. - 1 095 162,60 z³

II. PROJEKTY �TWARDE� - INFRASTRUKTURALNE

u�Rozbudowa budynku �wietlicy wiejskiej oraz za-
kup wyposa¿enia celem zaspokojenia potrzeb spo-
³ecznych i kulturalnych mieszkañców wsi Ko³o
w gminie Sulejów�

Warto�æ inwestycji - 740 000,00 z³otych
Wysoko�æ dofinansowania z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kwocie
370 823,00 z³otych

Projektuje siê rozbudowê istniej¹cej �wietlicy wiej-
skiej o: kot³owniê, punkt informacji spo³ecznej z zaple-
czem, nowy gara¿ oraz adaptacjê istniej¹cej �wietlicy
do obowi¹zuj¹cych aktualnie przepisów poprzez budo-
wê sanitariatów oraz wykonanie szeregu robót remon-
towych. Przed rozpoczêciem rozbudowy nale¿y roze-
braæ istniej¹cy, bêd¹cy w s³abym stanie technicznym
gara¿. Od pó³nocy istniej¹cego budynku przewidziano
rozbudowê �wietlicy o pomieszczenia punktu informa-
cji spo³ecznej i kot³owni. Od po³udnia zaplanowano
budowê nowego gara¿u dla samochodu stra¿ackiego.
Dojazd do budynku istniej¹cy z drogi powiatowej po-
przez drogi wewnêtrzne bêd¹ce w zarz¹dzie Gminy.
Przewiduje siê doj�cie i dojazd do �wietlicy istniej¹ce,
¿wirowe. Do budynku zaprojektowano wej�cia z pod-
jazdami dla osób niepe³nosprawnych. Odrêbne wej�cia
s¹ do punktu informacji spo³ecznej i do �wietlicy wiej-

skiej. Umo¿liwia to na korzystanie z punktu informa-
cji spo³ecznej przy zamkniêtym budynku g³ównym
�wietlicy. Zagospodarowanie pozosta³ej czê�ci dzia³ki
pozostaje bez zmian - pod³o¿e rodzime czê�ciowo
utwardzone a czê�ciowo nieutwardzone a na pozosta-
³ej czê�ci zieleñ niska. Odprowadzenie wody z po³aci
budynku na teren w³asnej dzia³ki.

Zakoñczenie realizacji projektu przewiduje siê
na wrzesieñ 2010 r.

u�Realizacja programu ochrony wód zbiornika su-
lejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Su-
lejów poprzez budowê kanalizacji sanitarnej i prze-
budowê oczyszczalni �cieków - etap I�

Warto�æ inwestycji - 22 716 500,32 z³otych
Wysoko�æ dofinansowania ze �rodków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
19 134 618,93 z³otych
W ramach projektu zostanie rozbudowana

oczyszczalnia �cieków komunalnych dla miasta Su-
lejowa, przebudowana pompownia P2 wraz z kolek-
torem t³ocznym oraz wybudowana sieæ kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie osiedla
Podklasztorze w Sulejowie.

Analizowany projekt przewiduje przebudowê
oczyszczalni �cieków oraz budowê kanalizacji sani-
tarnej na terenie gminy Sulejów. Projektowan¹
oczyszczalniê �cieków zlokalizowano poza terenem
zabudowanym miejscowo�ci Sulejów, na dzia³kach
nr 231, 232, 160 obrêb 9, do której inwestor posiada
tytu³ prawny. �cieki oczyszczone odprowadzane
bêd¹ przewodem grawitacyjnym do rzeki Pilicy.

Projektowana kanalizacja przebiega przez pry-
watne posesje oraz wzd³u¿ dróg gminnych i usytu-
owana jest w ich pasie. Projektowana kanalizacja
sanitarna zbieraæ bêdzie �cieki z czê�ci terenu miej-
scowo�ci Sulejów i za po�rednictwem uk³adu sieci
kanalizacyjnej grawitacyjno-ci�nieniowej �cieki
przep³ywaæ bêd¹ do istniej¹cej kanalizacji a nastêp-
nie na istniej¹c¹ oczyszczalniê �cieków.

Projekt sk³ada siê wiêc z dwóch zadañ:
- rozbudowy oczyszczalni �cieków komunalnych

dla miasta Sulejów,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy-

kanalikami od kolektora g³ównego do granicy dzia-
³ek na terenie miasta Sulejów.
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�wi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹,
skrzypi¹cych �niegiem pod butami,

spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze,
pe³nych niespodziewanych prezentów.

�wi¹t daj¹cych rado�æ i odpoczynek,
oraz nadziejê, na Nowy 2010 Rok,
¿eby by³ jeszcze lepszy ni¿ ten, co w³a�nie mija.

Burmistrz Sulejowa
- Stanis³aw Bary³a,

i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
- Przemys³aw Majchrowski

wraz z Radnymi Rady Miejskiej

Rozwój sieci wodoci¹gowej i wzrost ilo�ci zu¿y-
wanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia �cie-
kami �rodowiska naturalnego, w szczególno�ci p³yt-
ko zalegaj¹cych wód podziemnych oraz cieków po-
wierzchniowych, st¹d pilna potrzeba przebudowy
oczyszczalni �cieków. W pierwszym etapie realizo-
wany bêd¹ dwa ci¹gi technologiczne. Wydajno�æ
oczyszczalni stanowiæ bêdzie 50% wydajno�ci pro-
jektowanej tj. Oko³o 1500m3/d.

Oczyszczalnia pracowaæ bêdzie w trzech stop-
niach oczyszczania:

- oczyszczanie (mechaniczne) pierwszego stop-
nia - podczyszczanie zgrubne �cieków na kracie ha-
kowej oraz podczyszczanie wstêpne poprzez sita
i piaskowniki

- oczyszczanie (biologiczne) drugiego stopnia -

rozpuszczanie materii organicznej, pozostaj¹cej
w �ciekach metod¹ osadu czynnego

- oczyszczanie (biologiczne) trzeciego stop-
nia - poprzez uk³ad komór w systemie nitryfi-
kacji i denitryfikacji z chemicznym wspoma-
ganiem str¹cania fosforu

D³ugo�æ wybudowanej instalacji w ramach
projektu wyniesie 11,9579km.

Zakoñczenie realizacji projektu przewidu-
je siê na wrzesieñ 2011 r.

u�Budowa kompleksu sportowego
      Orlik 2012�

Warto�æ inwestycji - 1 041 714,35 z³otych
Warto�æ dofinansowania - 666 334,00 z³otych

W ramach projektu wybudowano kom-
pleks boisk sportowych, (tj. boisko do pi³-
ki no¿nej o nawierzchni trawiastej sztucz-
nej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni

poliuretanowej oraz zaplecze sanitarno - szat-
niowe) przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45. Obiekt bê-
dzie dostêpny nieodp³atnie dla mieszkañców na-
szej gminy.
Obiekt 27 listopada 2009 r. zosta³ oddany do u¿ytku

Ogó³em pozyskali�my na te projekty w 2009 r.
20 294 725,93 z³

Krzysztof Podlewski
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnêtrznych

UM w Sulejowie

Nowa �wietlica
Razem z "Orlikiem" przy kompleksie szkó³ SP

nr1 i Gimnazjum oddano do u¿ytku nowo wybu-
dowan¹ �wietlicê dla najm³odszych. Potrzeba po-
wstania takiego obiektu wyniknê³a z rozszerzenia
wieku szkolnego na dzieci 6-letnie. Dziêki temu
placówka wzbogaci³a siê o du¿¹, dobrze do�wie-
tlon¹ wieloma przeszkleniami, salê. Pomieszcze-
nie jest przestrzenne, a jednocze�nie przytulne dziê-
ki bajkowym ilustracjom na szklanych �cianach.

Na zdjêciu obok  dyrektorzy szkó³ - Danuta Gie-
lec i Antoni Moryñ wraz z Burmistrzem Stanis³a-
wem Bary³¹ dziel¹ okoliczno�ciowy tort w kszta³-
cie boiska pi³karskiego.

Teresa Sarlej
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Jednym z niewielu w Polsce o�rodków kultu �redniowiecznego angielskiego �w.
Tomasza Becketa jest klasztorna �wi¹tynia romañska w Sulejowie - Podklasztorzu.

Historia biskupa �w. Tomasza - Anglika jest podobna do dziejów �w. Stanis³a-
wa - Polaka, a portrety obu �wiêtych znajduj¹ siê w cysterskim ko�ciele. Przybli¿a-
my postaæ �w. Tomasza jako, ¿e 29 grudnia przypada rocznica Jego �mierci i tym
samym jest do dzieñ Odpustu w tutejszej parafii.

nasze sylwetki...
Tomasz Becket

Ojciec �w. Tomasza by³ zamo¿nym kup
cem normandzkim w Londynie. Równie¿
matka �wiêtego by³a Normandk¹. �w.

Tomasz urodzi³ siê w tym¿e mie�cie w roku 1118.
 Pierwsze nauki pobiera³ u kanoników regularnych

w Merton a na studia wy¿sze przeniós³ siê do Pary¿a. Po
powrocie do Londynu pomaga³ ojcu w jego handlowych
interesach, a równocze�nie pe³ni³ funkcje w skarbowym
urzêdzie miejskim. Z kolei uda³ siê na dwór prymasa
Anglii Teobalda do Canterbury. Prymas przyj¹³ Tomasza
do grona swojego kleru i wys³a³ go na dalsze studia praw-
nicze do Bolonii i Auxerre. Kiedy za� po nich powróci³
mianowa³ go archidiakonem Canterburry (1154). W roku
nastêpnym (1155) król Henryk II obra³ go swoim kancle-
rzem (1154- 1189), a po �mierci prymasa wybra³ go jego
nastêpc¹ w roku 1162. Jako prymas zrezygnowa³ natych-
miast z urzêdu kanclerza królewskiego, chocia¿ ten da-
wa³ mu maj¹tek i du¿e wp³ywy w pañstwie. Po przyjêciu
�wiêceñ kap³añskich i sakry biskupiej, przywdzia³ w³o-
siennicê i zacz¹³ wie�æ ¿ycie ascetyczne, oddawaæ siê mo-
dlitwie i uczynkom mi³osierdzia. Sta³ siê tak¿e nieustra-
szonym obroñcom praw ko�cio³a. W roku 1164 og³osi³
król w Clarendon konstytucje klarendoñskie, ogranicza-
j¹ce znacznie prawa ko�cio³a na rzecz króla. Prymas swo-
jej pieczêci ani podpisu zgody nie po³o¿y³. Gdy za� pa-
pie¿ Aleksander III je potêpi³ uczyni³ to samo prymas
Anglii. Król wezwa³ wówczas Tomasza przed swój s¹d
w Northampton. Prymas odwo³a³ siê do papie¿a i we-
zwa³ biskupów by nie brali udzia³u w procesie, jaki mu
król zamierza³ wytoczyæ. Król planowa³ go aresztowaæ,
uwiêziæ i urz¹dziæ proces. Na wiadomo�æ o tym biskup
potajemnie w przebraniu, opu�ci³ Angliê i uda³ siê do
Francji do Pontigny, a potem do Sens (1164). Po 6 latach
dziêki interwencji papie¿a król Francji Henryk II zgodzi³
siê na powrót �w. Tomasza. Kiedy król przebywa³ w Nor-
mandii, us³u¿ni dworacy donosili mu co siê dzieje w An-
glii, co mówi tak¿e i co robi prymas pañstwa. Dnia pew-
nego mia³ zawo³aæ król Henryk II "Poddani moi to tchó-
rze i ludzie bez honoru! Nie dochowuj¹ wiary swemu
panu i dopuszczaj¹ siê, ¿ebym by³ po�miewiskiem jakie-
go� tam klerka z gminu". Czterech rycerzy z otoczenia

króla z otoczenia króla, by tê hañbê zmazaæ za zezwole-
niem króla jeszcze tej samej nocy uda³o siê do Anglii
i wpadli do Canterbury, do pa³acu prymasa. Nie zastali
go tam, gdy¿ w³a�nie w katedrze odprawia³ nieszpory.
Dobiegli do o³tarza i z okrzykiem: "�mieræ zdrajcy!" za-
r¹bali go na �mieræ. Dzia³o siê to 29 grudnia 1170 roku.
Przy ubieraniu biskupa do pogrzebu znaleziono na jego
ciele w³osiennicê i krwawe �lady od biczowania siê.
W trzy lata zaledwie po mêczeñskiej �mierci papie¿ og³o-
si³ Tomasza �wiêtym i mêczennikiem ko�cio³a. Król dla
uwolnienia siê od kar ko�cielnych uderzy³ w pokutê.
Odby³ pielgrzymkê piesz¹ do grobu �w. Tomasza i przy-
rzek³ wzi¹æ udzia³ we wyprawie krzy¿owej, co zamie-
niono na obowi¹zek wystawienia 3 ko�cio³ów (1174).
Grób �w. Tomasza Sta³ siê celem licznych pielgrzymek.
Kaza³ go zniszczyæ król Henryk VIII w 1538 roku.

Dopiero g³o�na w ca³ej chrze�cijañskiej Europie
�mieræ arcybiskupa Canterbury Tomasza Becketa po-
niesiona w 1170 roku na skutek konfliktu z królem
Henrykiem II i natychmiastowe wyniesienie mêczen-
nika na o³tarze w 1172 roku, które to fakty odezwa³y
siê rych³ym echem tak¿e w Polsce (�mieræ zanotowa-
³y wszystkie nasze roczniki, a wezwanie �w. Tomasza
nosi³o ju¿ za³o¿one w 1176 roku Opactwo Cystersów
w Sulejowie). Dopiero te wydarzenia przypomnia³y
przedstawicielom polskiego duchowieñstwa, ¿e w ich
w³asnym kraju zaszed³ przed stu laty wypadek podob-
ny, który nale¿a³oby analogicznie oceniaæ. W kronice
mistrza Wincentego Kad³ubka przedstawienie konflik-
tu Stanis³awa z królem Boles³awem �mia³ym ujête
jest w sposób przychylny dla Stanis³awa, który te¿ nosi
tam epitet �naj�wiêtszy�, a nad okaleczonym cia³em
jego ukazuj¹ siê cudowne znaki, stwierdzaj¹ce tê �wiê-
to�æ. W �wi¹tyni w Sulejowie jest obraz przedstawia-
j¹cy zabójstwo �w. Stanis³awa, barokowy z XVII wie-
ku. �w. Stanis³aw mia³ d³ug¹ i nie³atw¹ drogê do prze-
bycia, zanim spotka³ siê z powszechnym przyjêciem
i uznany zosta³ za ogólnonarodowy.

Zofia Gwarda

Od red.: Druga czê�æ artyku³u o braciach Misiórskich
uka¿e siê w nastêpnym numerze.
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¯ywa lekcja historii
£zy wzruszenia miesza³y siê z uczuciem bezsil-

no�ci nad tragiczn¹ przesz³o�ci¹ tysiêcy bezbronnych
ludzi, nêkanych przez nazizm niemiecki podczas
II Wojny �wiatowej. Uczniowie wys³uchali niezwy-
k³ego wyk³adu na temat bohaterów swojego mia-
steczka, ¿yj¹cych podczas ostatniej wojny. Wyj¹t-
kowo�æ wyk³adu podkre�la³ fakt, i¿ prelegentem by³a
pani Sabina Nawara, by³a wiê�niarka obozu pracy
Auschwitz � Birkenau. Dzi�, ju¿ 86-letnia Pani
mieszka w Warszawie, ale urodzi³a siê i mieszka³a
w Sulejowie do roku 1943, kiedy to zosta³a areszto-
wana i wtr¹cona do wiêzienia w Piotrkowie Tryb.
Oskar¿ono ja o wspó³pracê z polskim ruchem opo-
ru. Bit¹ i torturowan¹ przez dwa miesi¹ce Sabinê
wywieziono do Obozu Koncentracyjnego w O�wiê-
cimiu, gdzie spêdzi³a pó³tora roku swojego m³o-
dzieñczego ¿ycia.

O koszmarze tamtych dni opowiedzia³a zgroma-
dzonej m³odzie¿y. Us³yszeli�my o ciê¿kiej pracy
ponad ludzkie si³y, o tragicznych warunkach higie-
nicznych wiêziennego ¿ycia, o chorobach, zarazach,
o walce o przetrwanie. Dowiedzieli�my siê równie¿,
¿e w o�wiêcimskim szpitalu pracowa³ nasz miesz-
kaniec doktor Kwapiñski. (od red. - obszerny mate-
ria³ o tym sulejowianinie w Suleju 30). Lekarz ten
uratowa³ ¿ycie Pani Sabinie, która ju¿ znajdowa³a
siê na bloku �mierci i wydawa³o jej siê, ¿e jej dni s¹
policzone. Doktor Kwapiñski ratowa³ ¿ycie wielu
innym wiê�niom w obozie. Na skutek rozkazu wy-
danego przez Niemców, polegaj¹cego na stworze-
niu listy osób chorych na gru�licê, doktor Kwapiñ-
ski odebra³ sobie ¿ycie. Nie chcia³ stworzyæ tej listy,
gdy¿ tym samym wyda³by wyrok �mierci na ludzi,
którzy by siê na niej znale�li. Dziêki staraniom Pani
Sabiny oraz naszego Ko³a Emerytów i Rencistów,
w 2006 roku na murach sulejowskiego urzêdu �
domu Kwapiñskich, ods³oniêto tablicê po�wiêcon¹
pamiêci doktora Kwapiñskiego.

Gimnazjali�ci z zapartym tchem wys³uchali s³ów
Pani Sabiny. Przera¿a³o ich okrucieñstwo z jakim
spotka³a siê nasza bohaterka, niewiarygodne wyda-
je siê, ¿e ludzie ludziom zgotowali taki los. Milcze-
nie i trwoga, pokora i szacunek, bezsilno�æ i jed-
no�æ � te s³owa chyba najlepiej odzwierciedlaj¹ emo-

cje podczas spotkania. Nasza m³odzie¿ wysz³a z tego
spotkania powa¿niejsza i doro�lejsza, �wiadoma okru-
cieñstwa lat wojennych. Dzisiejsze ¿ycie w Polsce
wolne jest od okrucieñstwa wojny, ale nie jest wolne
od z³a i bezwzglêdnych zachowañ miêdzyludzkich.

Wierzê, ¿e dziêki takim wyk³adom wszyscy zro-
zumiemy, ¿e nie pieni¹dze i w³adza s¹ w ¿yciu naj-
wa¿niejsze, choæ kusz¹ce, ale najwa¿niejszy jest po-
kój na �wiecie, zdrowie i szacunek do drugiego cz³o-
wieka. Czy¿ nie najwiêksz¹ przyjemno�æ i satysfak-
cjê sprawia nam tak naprawdê tylko rado�æ innych
ludzi, zw³aszcza, gdy w³a�nie my mogli�my przyczy-
niæ siê do ich u�miechu

Dyrektor Gimnazjum w Sulejowie Antoni Mo-
ryñ zaprosi³ Pani¹ Sabinê Nawara do poprowadzenia
kolejnych wyk³adów dla uczniów szko³y.

Sylwia Klass

M³odzi s³uchacze powiedzieli po wyk³adzie:

O�wiêcim. Straszne miejsce. Przekona³am siê
o tym podczas opowiadania pani Sabiny. Zupe³nie
inaczej pojmuje siê tamt¹ rzeczywisto�æ s³uchaj¹c
osoby, która to prze¿y³a, ni¿ czytaj¹c tekst lub ogl¹-
daj¹c film. To co robili z lud�mi, jak ich traktowali,
przechodzi ludzkie pojêcie. Pani Sabina u�wiadomi-
³a mi, jak ciê¿kie to by³y czasy. Ka¿dy, kto s³ucha³ Jej
opowiadañ, zgodzi siê pewnie ze mn¹, ¿e jest to oso-
ba godna podziwu.

Ma³gorzata Naporska klasa III b

Spotkanie z by³¹ wiê�niark¹ obozu koncentracyj-
nego wywar³o na mnie ogromne wra¿enie. Opowia-
dania Pani Sabiny by³y wzruszaj¹ce i wstrz¹saj¹ce,
szczególnie te o traktowaniu wiê�niów i porcjach ¿yw-
no�ciowych. To co prze¿y³em podczas tej niecodzien-
nej lekcji, d³ugo pozostanie w mojej pamiêci.

£ukasz Krzysztofik klasa III b

To spotkanie pomog³o nam zrozumieæ, co dzia³o siê
podczas II wojny �wiatowej. Któ¿ mo¿e lepiej zdaæ re-
lacjê z tych wydarzeñ je�li nie osoba, która prze¿y³a to
piek³o. Pani Sabina potrafi³a dotrzeæ do serc m³odzie-
¿y. Wszyscy s³uchali Jej z zapartym tchem. Na sali nie
by³o rozmów, nikt nie przeszkadza³, nie krêci³ siê. Mimo
up³ywy lat, pani Sabina potrafi³a tak ciekawie i dok³ad-
nie opowiadaæ o tamtych zdarzeniach, jakby to by³o ca³-
kiem niedawno. Zachowywa³a chronologiê, mówi³a ze
³zami w oczach, czasami ze szczypt¹ humoru. Chêtnie
wziê³abym udzia³ w kolejnym takim spotkaniu.

Karolina Stêpieñ klasa II b

Gin nnazjum
      w Sulejowie



SULEJ  nr  41, grudzieñ`2009

� 10

 

 

Wiadomo�ci z z z z z Powiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu Piotrkowskiego

Sulejowskie gospodynie najlepsze
 Kapusta - królowa warzyw - by³a bohaterk¹ Po-

wiatowego Dnia Kiszenia Kapusty. Do Wolborza zje-
cha³o 10 reprezentacji Kó³ Gospodyñ Wiejskich
z sze�ciu gmin Powiatu Piotrkowskiego i Stowarzy-
szenie Powiatowa Rada Kobiet. Pierwszym punktem
programu by³ wystêp zespo³ów dzia³aj¹cych przy
Gminnym O�rodku Kultury w Wolborzu w insceni-
zacji przypominaj¹cej, licznie zgromadzo-
nej publiczno�ci, jak dawniej wygl¹da³
dzieñ kiszenia kapusty. Arty�ci pokazali
pe³n¹ humoru, ale tak¿e tradycyjnych ob-
rzêdów czê�æ artystyczn¹.

Nastêpnie komisja konkursowa
w sk³adzie: Krystyna Wieczorek - poet-
ka, literatka, znawczyni obyczajów ludo-
wych, Irena Babczyñska z O�rodka Do-
radztwa Rolniczego oraz El¿bieta O�cik
przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu Rady
Powiatu Piotrkowskiego skosztowa³y po-
traw wykonanych przy u¿yciu kapusty.

Nie zabrak³o tradycyjnych potraw jak: kapusta
z grochem, pierogi z kapust¹ i grzybami, kwa�ni-
ca czy zarzucajka. Kulminacyjnym punktem im-
prezy by³o krojenie kapusty na czas i tu zwyciê¿y-
³y gospodynie z KGW w £êcznie. Na zakoñczenie
skrojon¹ kapustê posypano marchewk¹ i wrzuco-
no do beczki, gdzie zosta³a tradycyjnie ubita. Za
udzia³ w Powiatowym Dniu Kiszenia Kapusty
wszystkie gospodynie otrzyma³y równorzêdne na-
grody ufundowane przez organizatora, czyli Sta-
rostwo Powiatowe w Piotrkowie.

Poznali Warszawê i Kraków...
 Blisko 30 dzieci z Domu Dziecka w Sulejowie

wyjecha³o na wycieczkê edukacyjn¹ do Warszawy.
Wychowankowie zwiedzili w stolicy: Zamek Kró-
lewski, Stare Miasto, Sejm RP, Muzeum Wojska Pol-
skiego oraz zobaczyli miejsca historyczne w Warsza-
wie i okolicy. Na zakoñczenie wycieczki dzieci otrzy-
ma³y pami¹tki zakupione z projektu.

By³a to druga wycieczka edukacyjna organizowa-
na przez Powiat Piotrkowski w ramach projektu �Edu-

kacja w terenie�. Pierwsza wycieczka odby³a siê we
wrze�niu Krakowa, gdzie zwiedzili: Wawel, Smocza
Jama, Stare Miasto, Sukiennice; oraz Ojcowski Park
Narodowy - Zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Her-
kulesa, Jaskinia £okietka, W¹wóz Ciasnej Ska³ki, Bra-
mê Krakowsk¹, Ojców. Wycieczki s¹ organizowane
w ramach projektu �Edukacja w terenie�. Projekt
wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

W siatkówce najlepszy Czarnocin
Rozgrywki w pi³kê siatkow¹ zainaugurowa³y XI

edycjê Spartakiady W³adz Samorz¹dowych Powiatu
Piotrkowskiego. W Wolborzu odliczy³o siê 7 dru¿yn
reprezentuj¹cych gminy Aleksandrów, Czarnocin,
Grabicê, Moszczenicê, Wolê Krzysztoporsk¹, Wol-
bórz oraz Powiat Piotrkowski. W sk³ad ekipy samo-

Ko³o Gospodyñ Wiejskich
z £êczna

www.powiat-piotrkowski.pl
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rz¹du powiatowego weszli: Andrzej Jaros przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu, Gra¿yna Pytel i Józef Kor-
pas wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu, cz³onek Za-
rz¹du Powiatu Grzegorz Adamczyk, Piotr Wojtysiak
sekretarz powiatu oraz radni Zbigniew Sarlej, Janusz
Sima, Tomasz Michalczyk i Jerzy Korytkowski.

Pierwsze miejsce wywalczy³a dru¿yna z Czarno-
cina, drugi by³ Aleksandrów, a trzecia Wola Krzysz-
toporska. Powiat Piotrkowski zajmuje 5 miejsce.

Kolejne pieni¹dze na przebudowê dróg
powiatowych

Ponad 4 miliony z³otych dofinansowania otrzy-
ma Powiat Piotrkowski na przebudowê dróg powia-
towych. Pieni¹dze pochodz¹ z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. �schetynów-
ki�, które przyznane zosta³y na dwa projekty: �Prze-
budowê drogi Przyg³ów-Milejowiec� oraz �Przebu-
dowê drogi Wolbórz-
Ujazd�. Oba wnioski
przygotowane przez
Zarz¹d Dróg Powiato-
wych zosta³y wysoko
ocenione w rankingu
projektów, które otrzy-
maj¹ dofinansowanie.

Realizacja obu zadañ rozpocznie siê w przysz³ym roku.
Przypomnijmy, ¿e w ramach tego programu

w tym roku Powiat Piotrkowski przebudowa³ drogê
powiatow¹ w Bilskiej Woli (gm. Sulejów), na któr¹
pozyska³ 370 tysiêcy z³otych, ca³kowity koszt inwe-
stycji wyniós³ 742 tysi¹ce z³otych. Inwestycja reali-
zowana by³a wspólnie z gmin¹ Sulejów.

Na realizacjê zadañ drogowych tylko w tym
roku Powiat Piotrkowski przeznaczy³ 11,4 mi-
liona z³otych.

Remont w Starostwie
W celu podniesienia jako�ci obs³ugi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie rozpocz¹³ siê
remont zachodniej czê�ci budynku na parterze.

14 pomieszczeñ do koñca roku zostanie przysto-
sowanych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie oraz Powiatowego Zespo³u Orzekania
o stopniu niepe³nosprawno�ci.

Ten ostatni zostanie przeniesiony do budynku Sta-
rostwa z obecnej siedziby przy ulicy Dmowskiego.
Koszt remontu pomieszczeñ to ok. 150 tysiêcy z³o-
tych. Za niedogodno�ci zwi¹zane z remontem Staro-
stwo Powiatowe przeprasza wszystkich interesantów.

Szpital znów na plusie...
Ponad milion 200 tysiêcy z³otych to dochód za

9 miesiêcy tego roku wypracowany przez Szpital Re-
jonowy w Piotrkowie Tryb. Dzia³alno�æ placówki po-
zytywnie zaopiniowali cz³onkowie Komisji O�wiaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Powiatu Piotrkow-
skiego. Obecni na posiedzeniu dyrektorzy Pawe³ Ba-
naszek, Jolanta Wojtasik i Jerzy Rudecki us³yszeli po-
chwa³y ze strony radnych, którzy docenili trud pra-
cowników szpitala oraz podleg³ych mu o�rodków
zdrowia w poprawê jako�ci us³ug �wiadczonych na
rzecz pacjentów z terenu miasta i powiatu.

Radni zgodzili siê tak¿e na 3 tygodniow¹ przerwê
w przyjmowaniu pacjentów na oddzia³ urologiczny szpi-
tala przy ul. Roosevelta. Czas ten dyrekcja zamierza
wykorzystaæ na przeprowadzenie wymiany i konserwa-
cji urz¹dzeñ i instalacji wodnej zasilaj¹cej urz¹dzenia
sali endoskopowej i ssaków wodnych. Oddzia³ bêdzie
nieczynny od 12 grudnia 2009 do 1 stycznia 2010 roku.
Przypomnijmy, ¿e od Nowego Roku szpital i podleg³e
mu o�rodki zdrowia bêd¹ funkcjonowa³y pod now¹
nazw¹ �Powiatowy Zespó³ Opieki Zdrowotnej�.

Miko³ajkowe szachy
Karolina �widerska - z ZSR CKU Wolbórz i Do-

minik Jaroniek z ZSR CKP w Bujnach to zwyciêzcy
Miko³ajkowego Turnieju Szachowego Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych, który rozegrano w piotrkowskim Starostwie.
W turnieju wziê³o udzia³ 45 uczniów z o�miu szkó³ po-
nadgimnazjalnych z miasta i powiatu piotrkowskiego.

Do planszy szachowej zasiedli tak¿e samorz¹dowcy
oraz opiekunowie uczniów: Krzysztof Mroczkowski,
Zbigniew Krysiak, Janusz Misztela, Zbigniew Sarlej,
Piotr Wojtysiak i Stanis³aw Ból. Najlepszym okaza³ siê
inicjator rozgrywek Krzysztof Mroczkowski.

asystent prasowy: 0-44 732 31 29
Aneta Stêpieñ

dru¿yna
Powiatu Piotrkowskiego
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Ludzie listy pisza...
O Lucjanie Rudnickim

Do napisania i zabrania g³osu zainspirowa³ mnie
artyku³ pana Andrzeja Tymiñskiego z numeru 39 Su-
leja, dotycz¹cy sylwetki Lucjana Rudnickiego i jego
utworu �Stare i Nowe�. Siêgnê³am pamiêci¹ do prze-
³omu lat 1960 i 1970 ubieg³ego stulecia, kiedy koñ-
czy³am zaocznie filologiê polsk¹ w Studium Na-
uczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim. Profesor
zasugerowa³ mi pracê zwi¹zan¹ z utworem Lucjana
Rudnickiego. Odnalaz³am w swych zbiorach jej koñ-
cowy fragment. My�lê, ¿e ciekawy, a mo¿e cenny
ze wzglêdu na opinie dotycz¹ce
utworu, a wyra¿one na moj¹
ówczesn¹ pro�bê przez osoby
znane w �rodowisku Sulejowa.
Oto on:

 Adamina £abuziñska -
rodowita mieszkanka Sulejowa,
emerytowana nauczycielka: �Lu-
cjan Rudnicki w swojej powie�ci
wiernie odda³ klimat ówczesnego
Sulejowa. Bytowanie mieszkañ-
ców by³o tak nêdzne, ¿e dzi�, nam
wspó³czesnym ludziom, nie mie�ci
siê to w g³owie. ¯y³o siê faktycz-
nie �psim swêdem� z dnia na
dzieñ. Chodzili�my na grzyby latem, na ryby ca³y rok
i to bynajmniej nie dla przyjemno�ci. W okresie, gdy sta-
cjonowa³o wojsko rosyjskie sz³o siê na �babachy�. Owe
�babachy� (bebechy) to resztki pozosta³e po patroszo-
nych sztukach byd³a, rekwirowanych po wsiach i bitych
dla wojska. Na �babachy� rzuca³ siê g³odny plebs Su-
lejowa, a nierzadko i ukradkiem obywatelstwo�.

 Tamte ciê¿kie czasy pamiêta pani Adamina  ze swe-
go dzieciñstwa, a przede wszystkim z opowiadania ojca,
który by³ dziesiêæ lat starszy od Lucjana Rudnickiego.

Stanis³awa Erchard - obywatelka Sulejowa,
córka tych Erchardów, o których Rudnicki pisze �pa-
trioci z patriotów�- wspomina: �Ksi¹¿ka przez wie-
lu obywateli Sulejowa zosta³a przyjêta pozytywnie.
Przede wszystkim ze wzglêdów ambicjonalnych.
O Sulejowie siê pisze! Sulejów zosta³ w jaki� spo-
sób wyniesiony do rzêdu miast i �rodowisk, o któ-
rych siê mówi!  Uwieczniony w ksi¹¿ce, któr¹ napi-
sa³ obywatel sulejowski! Wprawdzie wyci¹gn¹³ nie-
potrzebnie pewne sprawy. Z t¹ higien¹ wtedy by³o
naprawdê �le, ale nie tylko w Sulejowie. We wszyst-
kich takich miasteczkach, jak Sulejów.�

Stanis³aw Janczewski by³y kierownik szko³y
w Sulejowie: �Lucjan Rudnicki przejaskrawi³ nieco ob-
raz nêdzy w rodzinnym miasteczku. Wynika³o to naj-
prawdopodobniej z tego, ze zacz¹³ w ogóle pó�no pi-
saæ. Wiele rzeczy zatar³o siê w jego pamiêci, inne znów
rozros³y siê nieproporcjonalnie do zasz³ych wydarzeñ.�

 Irena Kostyk- nauczycielka: Ówczesna rzeczy-
wisto�æ sulejowska pokrywa siê w zupe³no�ci z tym,
co napisa³ Lucjan Rudnicki w swojej ksi¹¿ce. Nie
ma tam ¿adnej fikcji literackiej. By³y to rzeczywi�cie
ciê¿kie czasy, ciemnota w�ród ludzi wielka, celowo

utrzymywana przez zaborcê, a �nie-
�miertelna szlachta� sulejowska � naj-
prawdziwsza.�

W sumie przewa¿aj¹ opinie o rzetel-
no�ci obrazu ówczesnego Sulejowa i jego
�rodowiska.Tak wiêc miasto poza wielo-
wiekow¹ przesz³o�ci¹ historyczn¹ u�wiet-
nion¹ przez mo¿nych protektorów � zakon
cystersów -  posiad³o w pamiêtnikarskim
pi�miennictwie polskim pozycjê, która na
trwa³e dziêki Lucjanowi Rudnickiemu za-
pewni³a mu miejsce w literaturze polskiej.

Zofia Majdowa
Sulejów 12.XI. 2009 r.

Lucjan Rudnicki - zapytanie
Przeczyta³em w Internecie Pañstwa artyku³ o Lu-

cjanie Rudnickim nr 37 z 06/2009. Wspomina siê
w nim o ¿onie Lucjana, Marii i jej ojcu Antonim Szu-
kiewiczu. Czy posiadaj¹ pañstwo wiêcej informacji
o nich i czy mogliby siê nimi podzieliæ?

 Ryszard Szukiewicz

W grudniu 2009 zaprzyja�niony z nasz¹ re-
dakcj¹ kwartalnik o�wiatowy �Forum Nauczyciel-
skie� wydawany przez O�rodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Piotrkowie Trybunalskim obchodzi ju-
bileusz z okazji wydania 50. numeru pisma.

 Sk³adamy serdeczne gratulacje z okazji
rocznicy i ¿yczymy dalszej owocnej pracy na ni-
wie edukacyjnej w �rodowisku nauczycielskim.

Redakcja
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po�wiêcenie sztandaru

Nowy sprzêt
Za kwotê 200 tys z³otych (przy dofinansowaniu

ok. 123 tys z³ bezzwrotnej pomocy z UE) zostanie
zakupiony nowy samochód do zbiórki odpadów ko-
munalnych. Samochód �mieciarka bêdzie obs³ugiwaæ
mieszkañców gminy Sulejów z terenów wiejskich.

Selektywna zbiórka �u �ród³a�
W roku 2010 wstêpna selekcja odpadów odby-

waæ siê bêdzie u �ród³a tj. w gospodarstwach domo-
wych.. Wszyscy chêtni otrzymaj¹ nieodp³atnie 4 ró¿-
nokolorowe worki foliowe, w których gromadziæ
bêd¹ nastêpuj¹ce surowce wtórne:

WOREK ¯Ó£TY
do opakowañ z tworzyw sztucznych

wrzucamy: plastikowe butelki po napojach tzw. PET,
opakowania po chemii gospodarczej PE, PP tj. po-
jemniki po p³ynach do mycia naczyñ, szamponach,
�rodkach czyszcz¹cych, kosmetykach, czyste du¿e
worki foliowe , folie
nie wrzucamy: reklamówek foliowych , styropianu,
opakowañ po farbach, butelek po olejach silniko-
wych, opakowañ po �rodkach ochrony ro�lin, two-
rzyw piankowych, folii budowlanej, tzw. twardych
plastików czyli zabawek, krzese³ ogrodowych, pla-
stikowych stolików, misek, plastikowych wiader

WOREK NIEBIESKI
do opakowañ z tektury i papieru

wrzucamy: kartony i tekturê, torby papie-
rowe, ksi¹¿ki, gazety, zeszyty, foldery
nie wrzucamy: papieru t³ustego i zabru-
dzonego, kalki, folii aluminiowych, papie-
ru z domieszk¹ innych tworzyw

WOREK ZIELONY I WOREK BIA£Y
do opakowañ szklanych odpowiednio

szk³a kolorowego oraz szk³a bezbarwnego
wrzucamy: czyste szklane butelki, s³oiki oraz inne
opakowania szklane bez zakrêtek i nakrêtek
nie wrzucamy: porcelany, naczyñ ¿aroodpornych,
luster, szk³a zbrojonego i okiennego, szk³a samocho-
dowego, ¿arówek, lamp neonowych i halogenowych,
kineskopów telewizyjnych

Dodatkowo w ramach akcji bêdzie równie¿ mo¿na
oddaæ zu¿yty sprzêt elektryczny oraz elektroniczny tj.
lodówki, zamra¿arki, klimatyzatory, telewizory i moni-

tory, magnetowidy, telefony, komputery itp. Warunkiem
odbioru wy¿ej wymienionych sprzêtów jest by by³y wy-
stawione przed posesjê w dniu zbiórki oraz ich stan po-
zostawa³ nienaruszony. Odbiór zebranych surowców
bêdzie siê odbywa³ raz na dwa miesi¹ce zgodnie z har-
monogramem, który ka¿dy mieszkaniec otrzyma od
MZK. W wyznaczonym dniu zape³nione worki nale¿y
wystawiæ przed posesjê, najpó�niej do godziny 7.30.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona bêdzie
jeszcze w roku 2010  nieodp³atnie. Jednocze�nie za-
k³ad zastrzega, ¿e nie bêdzie odbiera³ surowców z in-
nych worków oraz z tych, których zawarto�æ bêdzie
niezgodna z powy¿szymi opisami.

Aleksandra Rytych, Ireneusz Czerwiñski

Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie

 ZSP
      w  Sulejowie

Turniej Recytatorski
W dniu 23 listopada 2009 r. w Piotrkowie Tryb. od-

by³ siê II Powiatowy Turniej Recytatorski pn. �Emocje
zakute w s³owa � cztery pory roku w poezji europejskiej�.
Organizatorzy to: Miejska Biblioteka Publiczna w Piotr-
kowie Tryb. i Starostwo Powiatu Piotrkowskiego.

Za³o¿eniem konkursu by³o popularyzowanie po-
ezji poprzez piêkno s³owa mówionego, kulturalne
uaktywnienie m³odzie¿y poprzez ich osobisty udzia³
w kulturalnych wydarzeniach miasta i powiatu, wska-

zanie mo¿liwo�ci realiza-
cji marzeñ artystycznych
oraz utrwalanie postaw
etycznych, moralnych
i patriotycznych.

Do konkursu przyst¹-
pi³o 49 uczniów z gimna-
zjów i szkó³ �rednich z te-
renu powiatu piotrkow-
skiego i Piotrkowa Tryb.

W kategorii szkó³
�rednich nagrody otrzy-

ma³y 3 uczennice z kl.1 naszego sulejowskiego Tech-
nikum  przygotowane przez nauczyciela jêzyka pol-
skiego Ewê P¹czek.

1. Nagroda G³ówna � Izabela B³aszczyñska (frag.
ks. X Pana Tadeusza- opis burzy).

2. Wyró¿nienie � Ma³gorzata Robak (Lipy kwit-
n¹ M.Konopnickiej).

3. Nagroda Specjalna za wra¿liwo�æ poetyck¹
i dba³o�æ o czysto�æ jêzyka polskiego - Angelika Bo�
(Deszcz jesienny L.Staff).                       Ewa P¹czek
foto od lewej: I. B³aszczyñska, M. Robak, A. Bo�
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SPOTKANIA
Wtorek godz. 18.00 - Anonimowi Alkoholicy

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

BEZPIECZNE PICIE
Picie alkoholu przy okazji ró¿nych �wi¹t b¹d�

innych wa¿nych wydarzeñ typu imieniny, urodziny,
wesela itp., jest powszechnie przyjête i akceptowane
przez du¿¹ wiêkszo�æ spo³eczeñstwa. Natomiast nad-
u¿ywanie alkoholu w nieodpowiednich okoliczno-
�ciach manifestuj¹ce siê czêsto wystêpowaniem za-
chowañ spo³ecz-
nie nieakceptowa-
nych spotyka siê
z potêpieniem.
Jest traktowane
jako przejaw s³a-
bej woli, wyboru
takiego w³a�nie stylu ¿ycia, traktowane jako przejaw
zaburzeñ charakteru itd., itd. Czêsto mówimy wtedy
jak i s³yszymy, ¿e kto� nadu¿ywa alkoholu lub pije go
w sposób niebezpieczny. I tutaj zadam pytanie - co to
jest nadu¿ywanie alkoholu i czy picie mo¿e byæ bez-
pieczne? Otó¿ nadu¿ywaniem alkoholu mo¿emy na-
zwaæ sytuacjê kiedy da siê zauwa¿yæ pewien model
funkcjonowania cz³owieka powi¹zany z piciem alko-
holu. Np. je¿eli kto� na stres wypija jak¹� dawkê al-
koholu i taka sytuacja zaczyna siê powtarzaæ coraz
czê�ciej. Innym takim przyk³adem mo¿e byæ sytuacja

Co s³ychaæ u milusiñskich?
We wrze�niu dzieci po¿egna³y lato podczas ��wiêta Pie-

czonego Ziemniaka�. Poznawa³y tradycje i zwyczaje ludo-
we zwi¹zane z wykopkami.

W pa�dzierniku nasi wychowankowie wziêli udzia³
w konkursie plastycznym promuj¹cym spo¿ywanie pro-
duktów mlecznych pod has³em �Ka¿dy przedszkolak ci
powie, ¿e mleko=zdrowie�.

W listopadzie obchodzili�my ��wiatowy Dzieñ Plu-
szowego Misia�. Maluchy pozna³y historiê jego powsta-
nia  i bawi³y siê na �Balu misiów�.

27 listopada przedszkole odwiedzi³a Wró¿ka. Opowie-
dzia³a  dzieciom o tradycjach i obrzêdach andrzejkowych.

W grudniu na miko³ajki przedszkolaki wyjad¹ do
Edanu � Centrum zabaw dla dzieci w Piotrkowie Tryb.,
aby bawiæ siê na zje¿d¿alniach, dmuchanym zamku, czy
�cianach wspinaczkowych.

W ci¹gu ca³ego roku szkolnego nasza placówka re-
alizuje program edukacyjny �Kubusiowi Przyjaciele Na-
tury� aby poprzez dzia³ania proekologiczne dzieci
w przyjemny i radosny sposób uczy³y siê j¹ chroniæ.

A. Stêpieñ, E. Malarz, A. Le�niewska, M. Ciach, A. £uczyñska

SZKOLENIA dla doros³ych
Biuro Projektu Creator zaprasza w roku 2010

na bezp³atne szkolenia wspó³finansowane przez UE
Szkolenia dla niepracuj¹cych Zacznijmy od kuchni:
wMa³a gastronomia
wOrganizator us³ug kateringowych i imprez oko-
liczno�ciowych

Szkolenia dla pracuj¹cych Alternatywy 45+
wObs³uga biurowych programów komputerowych,
Internetu, multimediów i urz¹dzeñ biurowych

Szkolenia dla pracuj¹cych Ksiêga kwalifikacji
wSpecjalista ds. rozliczeñ finansowych
wPracownik dzia³u ksiêgowo - kadrowego, Fak-
turowanie

W szkoleniu mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby z woj. ³ódz-
kiego powy¿ej 45 roku ¿ycia z co najwy¿ej �rednim
wykszta³ceniem.

Biuro Projektu Creator, 97-300 Piotrków Tryb.
ul. Targowa 2, tel/fax : 44 647 04 11/519 335 898

e-mail: piotrkow@creator-polska.eu
www.creator-polska.eu

J. Budzisz, M. Maciaszczyk,
E. Masiarek-Sadowska

kiedy osoba pij¹ca zaczyna mieæ z tego powodu pro-
blemy w pracy ale mimo ostrze¿eñ pracodawcy pije
nadal co w konsekwencji najczê�ciej prowadzi do
zwolnienia. Powtarzaj¹ce siê problemy prawne, czê-
ste prowadzenie pojazdu pod wp³ywem alkoholu lub
nasilaj¹ce siê problemy miêdzyludzkie (k³ótnie ze
wspó³ma³¿onkiem lub s¹siadami) równie¿ �wiadcz¹
o nadu¿ywaniu alkoholu.

Je¿eli za� chodzi o bezpieczne picie alkoholu tako-
we nie istnieje. Ze
wzglêdu na indywidu-
alne cechy konsumen-
tów nie da siê ustaliæ
bezpiecznej dawki al-
koholu. To co jest bez-

pieczne dla jednych mo¿e okazaæ siê �miertelnie nie-
bezpieczne dla drugich. Nawet posiadacz tak zwanej
�mocnej g³owy� poniesie z tego tytu³u kiedy� powa¿ne
szkody. To ¿e ma mocniejsz¹ g³owê wcale nie oznacza
¿e równie¿ ma mocniejsz¹ w¹trobê czy trzustkê lub ¿e
siê nie uzale¿ni. Bardzo czêsto ci �mocni� uzale¿niaj¹
siê szybciej, ale ¿e upijaj¹ siê wolniej to uwa¿aj¹, ¿e
wszystko jest w normie. I tutaj mo¿na by by³o siê zasta-
nowiæ co to jest norma. Ale mo¿e o tym innym razem.

Jak wynika z powy¿szych skromnych rozwa¿añ, bo
na ten temat mo¿na napisaæ ksi¹¿kê, jedynie zupe³ni abs-
tynenci nie ryzykuj¹ niczym. Marcin  AA

Przedszkole
      w  Sulejowie
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Ko³a Gospodyñ Wiejskich ze wsi
Bia³a, Ko³o, Krzewiny, £azy -D¹browa
i £êczno za³o¿y³y Gminny Zwi¹zek Rol-
ników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Sulejowie. Przewodnicz¹c¹ zosta³a: Ber-
nadeta Banaszczyk (Bia³a), zastêpc¹ - Alek-
sandra Korek-Rycerz (£azy D¹browa), se-
kretarzem - Anetta Je¿ (Ko³o), skarbnikiem
- Anna Nowak (£êczno),

cz³onkami - Ewelina Sporysiak (Bia³a), Arkadiusz
Brzeziñski (Ko³o), Zdzis³awa Smolarek (Krzewiny).
W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Czes³awa Zielonka  - £êczno
2. Maria Gos³awska - Krzewiny
3. El¿bieta Sikora - Krzewiny
4. Krystyna Budzisz - £azy D¹browa
5. Mieczys³aw Lec - Ko³o

Celem zrzeszenia jest wspólne pielêgnowanie do-
robku kulturowego naszego regionu.

Pierwszym przedsiêwziêciem nowo zrzeszo-
nych gospodyñ by³o spotkanie Andrzejkowe. Jak
widaæ na zdjêciach bardzo udane, by³a wró¿ka i lu-
dowe przy�piewski. Impreza sprzyja³a lepszemu po-
znaniu siê wszystkich Pañ, co w przysz³o�ci pew-
nie zaowocuje rozwijaniem wspó³pracy.

 Tesa
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22 listopada odby³ siê Mecz Bryd¿a Sportowego po-
miêdzy dru¿ynami gmin Wolborz i Sulejów.

Przez sze�æ godzin 24 zawodników walczy³o o pu-
char Burmistrza Sulejowa. Tym razem lepsi okazali siê
go�cie z Wolborza z wójtem Henrykiem Sêkiem na cze-
le uzyskuj¹c wynik 213 do 133 punktów. Zwyciêskiej
dru¿ynie cenne trofeum wrêczy³ burmistrz Stanis³aw
Bary³a wraz z wielokrotnym fundatorem ciast dla bry-
d¿ystów Krzysztofem Marcem. Sportowcy z obu gmin
spotykaj¹ siê od kilku lat, a ten mecz by³ ju¿ XI, zatem
by³a to nie tylko twarda rywalizacja, ale i mi³e spotka-
nie w gronie przyjació³.                               Zbigniew Sarlej

xBRYD¯

Zapraszamy dzieci, m³odzie¿ oraz studentów maj¹cych
talent wokalny do wspó³pracy przy tworzeniu "CHÓRU
CYSTERSKIEGO". Zapisy w dniu 18 grudnia 2009 r.
w MOK-u ul. B³onie 10 w godz. 17.00-19.00. Planujemy
promowaæ nasz¹ zabytkow¹ gminê poprzez �redniowiecz-
ny �piew, charakterystyczny repertuar i odpowiednie stro-
je. Mamy nadziejê na odzew roz�piewanych mieszkañ-
ców oraz na wspania³¹ przygodê przy tworzeniu tego cie-
kawego projektu. Po raz pierwszy mogliby�my siê zapre-
zentowaæ podczas obchodów 600-lecia Bitwy pod Grun-
waldem w czerwcu 2010 roku.

Polecamy te¿ zajêcia plastyczne gwarantuj¹c uczest-
nikom doskonalenie zdolno�ci poprzez zabawê ze sztuk¹.
Najlepsze prace naszych ma³ych artystów bêd¹ zamiesz-
czone w kalendarzach na 2010 rok wydawanych przez
MZK w Sulejowie.
Najbli¿sza impreza: w17.12 - Jase³ka Uliczne, Plac Stra¿y

Wiadomo�ci z MOKu Ko³o wokalne z MOK w Sule-
jowie - najbli¿szy wystêp na Ja-
se³kach ulicznych 17 grudnia.

Zajêcia sta³e: w MOKu:
wPLASTYKA - wtorek, godz.15.30 - 18.00
wZAJÊCIA WOKALNE - �roda, godz. 15.30 - 18.00
wAEROBIK - poniedzia³ek, czwartek, g. 19.00 - 20.00
wJOGA - �roda, godz. 19.00 - 20.30
wBRYD¯ - niedziela, g. 15.00 - 19.00

Dyrektor - Sylwia Klass

xPi³karski SULEJ w I lidze
Dru¿yna �Suleja� po historycznym

awansie w sezonie ubieg³ym z III do II
oraz z II do I ligi w jednym sezonie
rozpoczyna swoje zmagania w I lidze
pi³ki no¿nej halowej Powiatu Piotr-
kowskiego, w której znajduje siê 10
najlepszych dru¿yn. Liga rozpoczyna
siê w grudniu. Do naszej dru¿yny do-
³¹czyli: Tomasz Fiszer (by³y zawodnik
III ligowy) oraz Sylwester Jarzêbow-
ski (obecnie zawodnik IV ligowy).
Barwy Suleja w sezonie 2009/10 re-
prezentowaæ bêd¹:

B³a¿ej Ró¿ycki, Jacek Wach, S³awomir Kindrat, Ce-
zary Pieczyñski, Jaros³aw Rze�nik, Krzysztof Szczu-
kocki, Arkadiusz Nowak, Piotr Biernacki, Jacek Cia-
pa³a, Jacek Gretka, Rafa³ Balasiñski, Micha³ Kieszkow-
ski, Jan Balasiñski, Krystian Balasiñski, Micha³ Gacz-
kowski, Jaros³aw Sarlej, Mariusz Kieszkowski, Ma-
riusz Malarz, Sylwester Jarzêbowski, Tomasz Fiszer.
Kierownik zespo³u: Jacek �niady

Wszystkie mecze dru¿yna rozgrywaæ bêdzie w Piotr-
kowie Tryb. w hali �Relax� w weekendy, a pierwszym
przeciwnikiem  bêdzie dru¿yna �Biniek� ubieg³oroczny
mistrz I ligi. Serdecznie zapraszamy.        Jacek Wach


