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20 lat z kwartalnikiem

Od Redakcji
To już 80. numer kwartalnika. Zaczynaliśmy w grudniu 1999 roku, kiedy tuż za progiem stało Nowe Tysiąclecie. Aż
trudno uwierzyć, że zapisaliśmy 20 lat ostatniej historii Uniejowa i okolic, że przywróciliśmy pamięć o wydarzeniach
i ludziach sprzed wielu dziesiątków lat, obudziliśmy tyle dawnych wspomnień.
Dziękujemy wiernym Czytelnikom, dla których nasze pismo jest wyczekiwaną lekturą. Dziękujemy wszystkim autorom tekstów, bezcennych wspomnień i fotografii wypełniających strony kolejnych numerów.
W tym wyjątkowym, bo jubileuszowym numerze, dużo miejsca poświęcamy wydarzeniom w Akademii Lotniczej
w Dęblinie. Wojskowy pogrzeb uniejowianina gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora był tam wielką lekcją patriotyzmu
i z pewnością zostaje wpisany w historię lotnictwa, w historię kraju.
Nie mogliśmy też pominąć odejścia o. jezuity Floriana Pełki pochodzącego ze Spycimierza, Honorowego Obywatela
Uniejowa, długoletniego kierownika Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Przedstawiamy sylwetkę i dokonania zmarłego niedawno uniejowianina ks. kanonika Pawła Kubiaka.
Obok tych ważnych dla nas pożegnań, udostępniliśmy strony na pisarstwo wspomnieniowe, a w nim wspomnienia
rodzinne, szkoła, chóry kościelne, kościół i inne miejsca. Tradycyjnie pokazujemy seniorów, którzy skupieni wokół
Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ciągle zadziwiają nas swoją aktywnością.
Nie brakuje też wydarzeń wprowadzających nas w świąteczny nastrój.
Zapraszamy do lektury jubileuszowego numeru.
Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wigilia - Jerzy Gronkiewicz

W wigilijną cichą noc,

Dziecię daje wielką moc.
Wszystkie spełnią się marzenia,
Miłość cały świat przemienia.

A gdy pierwsza gwiazdka błyśnie,
Nastrój wigilijny tryśnie.
Dzieci głośno już wołają,
A dzwoneczki oznajmiają.

Jest też krzesło dla włóczęgi,
Który zawsze może skręcić.
Niechaj miska ciepłej strawy,
Da mu wreszcie los łaskawy.

Domek pięknie przystrojony,
Zapach potraw wymarzonych.
Boć to święta wyjątkowe,
Wszystko w czas ma być gotowe.

I już łamią się opłatkiem,
A życzenia takie łatwe.
Zdrowia, szczęści i radości,
Ani zmartwień, ani złości.

Po wieczerzy są kolędy,
Przy choince nastrój ciepły.
Lampka wina nie zaszkodzi,
Bo Jezusek się narodził.

Radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia - zawsze pełnych
refleksji i wspomnień rodzinnych oraz szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim Czytelnikom, Sympatykom i Przyjaciołom gazety
życzy
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Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska. Światełko dotarło do Uniejowa z Zakopanego,
a zostało przywiezione przez reprezentację uniejowskiego Hufca pod opieką druhen phm. Magorzaty Rosik i phm. Anny Walczak.
Poza kolędowaniem były różne atrakcje, między
innymi: spotkanie z Mikołajem, przejażdżki bryczką
konną oraz świąteczne animacje dla dzieci. Harcerze częstowali świątecznymi pierniczkami, a lokalni
restauratorzy gorącym posiłkiem zadbali, by nikt nie
odszedł głodny. Można było też nabyć ozdoby świąteczne, sianko pod wigilijny obrus czy sfotografować
się z Mikołajem.
Atmosfera jaka podczas tego wydarzenia zapanowała na uniejowskim Rynku była ciepłem, które potrafi przełamywać lody. Była chwilą, której magia
nadaje życiu barwy baśni. Była spotkaniem, w którym serca zabiły rytmem zgodnym. Mam nadzieję, że
takie ciepło zagości w naszych domach przy rodzinnym stole.

Kolędowanie z harcerzami
Wigilia harcersko-miejska
W dniu 15 grudnia 2019 roku uniejowski Rynek
był miejscem harcersko- miejskiej wigilii zorganizowanej już po raz drugi z rzędu przez Hufiec ZHP im.
M. Konopnickiej w Uniejowie we współpracy z Urzędem Miasta w Uniejowie
Kwadrans po godzinie 15.00 spod Domu Harcerza
wyruszył świąteczny korowód na Rynek. Po oficjalnym powitaniu przez komendanta Hufca ZHP hm
Piotra Łukasiewicza rozpoczęto wspólne kolędowanie. Wystąpili: zespół „Grzmiąca”, chór „Efatha” i Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów pod batutą Jakuba
Pięgota. Ich koncerty były przeplatane występami
zuchów i harcerzy.
Kulminacyjnym punktem Wigilii było tradycyjne przekazanie przez harcerzy mieszkańcom naszego
miasta i całej gminy oraz powiatu Betlejemskiego
Światła Pokoju. Przyjęła je starosta powiatu Małgorzata Komajda i burmistrz Józef Kaczmarek. Wśród
uczestników tego wydarzenia była również radna

Andrzej Zwoliński

Betlejemskie Światełko Pokoju prosto z Zakopanego. Fot. Andrzej Zwoliński

Jako pierwsi Światełko przejęli: starosta Małgorzata Komajda i burmistrz Józef
Kaczmarek. Fot. Andrzej Zwoliński

Przed tronem Mikołaja. Podczas tego wieczoru dzieci były bardzo liczną grupą. Fot. Andrzej Zwoliński
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IV Forum Inteligentnego Rozwoju
ponownie w Uniejowie

również wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania
wód geotermalnych, a także ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.
Forum Inteligentnego Rozwoju było też okazją do bezpośredniego kontaktu z innowacjami i rodzimymi pomysłami na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Wśród
gości znalazł się m.in. producent sprayu gaśniczego
iBlockFire, który jest w pełni biodegradowalny i wytwarzany z naturalnych substancji, bez dodatków chemicznych.
W drugim dniu Forum, w debacie pn. ,,Studia i zawody
przyszłości w obliczu sztucznej inteligencji”, część z wystąpieniem prof. Jerzego Buzka została zaprezentowana
na telebimie (z przyczyn niezależnych były premier nie
mógł wziąć bezpośredniego udziału w spotkaniu).
W dalszej części Galę Liderów Inteligentnego Rozwoju 2019 poprowadził dziennikarz i prezenter Marcin Prokop. Podczas tej uroczystości wręczone zostały nagrody
honorowe dla najbardziej wybitnych osobowości działających na rzecz zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

W Apatrhotelu Termy Uniejów 28-29 listopada 2019
roku odbyło się IV Forum Inteligentnego Rozwoju. Po raz
drugi zostało zorganizowane przy współpracy z Uniejowem. W debatach i wykładach poświęconych innowacjom, inwestycjom i gospodarce wzięło udział około 500
uczestników.
Pierwszego dnia odbyła się Gala Polskiej Nagrody
Inteligentnego Rozwoju. Ogłoszono inspirujących laureatów czwartej edycji Nagrody. Organizatorzy wyróżnili
najbardziej innowacyjne projekty i nowatorskie inwestycje przekładające się na rozwój polskiej i globalnej gospodarki. W trakcie debat miały także miejsce wystąpienia,
m.in. Innovating in Silicon Valley - a journey from idea
to product. Odsłonięcie kulis ekosystemu inwestycyjnego w Dolinie Krzemowej (VC, anioły biznesu, korporacje,
akceleratory) poprowadził Tomasz Kołodziejak, Manager
w Samsung Research America.
Poza tym odbyły się m.in. debaty pt. „Badania i technologie przyszłości”, „Eksporterzy zarabiają więcej – jak
osiągnąć globalny sukces?” oraz ,,Uniejów i Grindavik – jak wykorzystujemy energię geotermalną?’’. W tej
ostatniej wzięli udział przedstawiciele samorządu Uniejowa i Geotermii Uniejów, Piotr Mikołajczak- podróżnik
i dziennikarz oraz delegacja z Grindavik (dr Guðjón Helgi
Eggertsson - Geolog, HS Orka, Fannar Jonasson - burmistrz Grindavik). Kamil Matolicz z Energetyka Uniejów
przedstawił prezentację nt. „Synchronizacja zadań własnych gminy drogą do optymalizacji wytwarzania energii”, omawiając w niej m.in. wytwarzanie w Uniejowie
własnej energii elektrycznej.
W trakcie Forum nastąpiło również podpisanie umowy partnerskiej miasta Uniejów i Grindavik. Dokument
podpisany został przez Mirosława Madajskiego - przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie i Fannara Jónasson - burmistrza Grindavik.

Przy uniejowskim stoisku Jacek Kurpik prezes Geotermii Uniejów i Agnieszka
Owczarek z Wydziału Promocjii w Urzędzie Miasta w Uniejowie (fot. Michał Kubacki, www.uniejow.net.pl)

Podczas forum swoje stoiska miały firmy, które działają na polskim rynku i stawiają na innowacyjność i nowe
technologie, a wśród nich termy Uniejów.
Debata finałowa pt. ,,Gra o przyszłość, czyli wizjonerzy, wynalazcy, naukowcy, biznesmeni razem czy osobno?” miała dać odpowiedź na pytania, jak biznes i nauka
powinny współpracować, aby maksymalizować szanse
na sukces rynkowy.
W dyskusji głos zabrały uznane autorytety w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorcy i inwestorzy, mogący się
pochwalić osiągnięciami we wdrażaniu innowacji na rynkach gospodarczych.
Marcin Prokop nie tylko poprowadził tego wieczoru
galę wręczenia nagród, ale mówił także o tym, jak najnowsza technologia wpływa na nasze życie i pracę oraz
co należy wiedzieć, żeby na tym skorzystać. Podczas swojego wystąpienia mówił o zmianach w technologii, trendach oraz niebezpieczeństwach i korzyściach z tych zmian.
Jednym z punktów gali był także pokaz kolorowej
odzieży medycznej, o której mówiła Ewa Wiertelak, właścicielka marki Medora.
Na zakończenie, podczas uroczystego bankietu wystąpił Zespół Backstage, który zagrał największe hity z pogranicza popu i rocka. Coverband ma na swoim koncie
występy w Must Be The Music, Mam Talent oraz X-Factor.

Burmistrz Grindavik (z prawej) i przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
(fot. Michał Kubacki, www.uniejow.net.pl)

Grindavik to miasto na południowo-zachodnim wybrzeżu Islandii, na półwyspie Reykjanes, które zamieszkuje około 3 tysięcy osób. Jest typowym miastem portowym zajmującym się rybołówstwem, hodowlą ryb
oraz wykorzystującym gorące źródła do produkcji energii
elektrycznej. Ciepła woda do ogrzewania i prąd pochodzą
z pobliskiej elektrociepłowni Svartsengi koło Błękitnej
Laguny, która jest znaną na całym świecie atrakcją turystyczną.
Ważnymi dziedzinami współpracy międzynarodowej
Uniejowa z gminami i regionami partnerskimi (obecnie
jest 11) są rozwój i promowanie turystyki zdrowotnej, ale

Michał Kubacki uniejów.net.pl
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20 lat powiatu poddębickiego
Z dniem 1 stycznia 1999 roku został wprowadzony w Polsce trójstopniowy podział administracyjny. Terytorium
Polski zostało podzielone na 16 województw, 308 powiatów i 65 gmin mających status miast na prawach powiatu oraz
2489 gmin (w tym 11 gmin m.st. Warszawy). Podział ten zastąpił obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział
administracyjny na województwa i gminy. Od momentu wprowadzenia podział ten ulega niewielkim zmianom. Na
dzień 1 stycznia br. podział administracyjny Polski obejmował: 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach
powiatu, 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 638 gmin miejsko-wiejskich i 1537 gmin wiejskich).
Jednym z powiatów na mapie administracyjnej naszego kraju jest powiat poddębicki, który w tym roku obchodzi
20-lecie swojego powstania, a mówiąc dokładniej reaktywacji, bowiem powiat poddębicki istniał wcześniej w latach
1956 – 1974. Powiat poddębicki tworzą gminy miejsko-wiejskie: Poddębice i Uniejów oraz gminy wiejskie: Dalików,
Pęczniew, Wartkowice, Zadzim, a także miasta: Poddębice i Uniejów. Powierzchnia powiatu wynosi 880,91 km 2 a liczba ludności 41555 (wg danych GUS).
Starostowie Powiatu Poddębickiego

2002-2006
Andrzej Urbaniak – Przewodniczący
ś.p. Janina Pucek – Wiceprzewodnicząca
Bogdan Sroczyński – Wiceprzewodniczący
2006-2010
Wojciech Kabaciński – Przewodniczący
ś.p. Janina Pucek – Wiceprzewodnicząca
Piotr Juszczak – Wiceprzewodniczący
2010-2014
Małgorzata Kuna – Przewodnicząca
Mariusz Koziński – Wiceprzewodniczący
Andrzej Peraj – Wiceprzewodniczący
2014-2018
Małgorzata Kuna – Przewodnicząca
Andrzej Krajewski – Wiceprzewodniczący
Bogdan Sroczyński – Wiceprzewodniczący
od 2018
Sebastian Romanowski – Przewodniczący
Andrzej Bartnik – Wiceprzewodniczący
Andrzej Krajewski – Wiceprzewodniczący

Alfred Szałyga 1999-2002
Ryszard Rytter 2002-2006
Piotr Polak 2006-2007
Stanisław Olas 2007-2010
Ryszard Rytter 2010-2014, 2014-2018
Małgorzata Komajda od 2018

Wicestarostowie Powiatu Poddębickiego
Józef Kaczmarek 1999-2002
Teresa Świderska-Możdżan 2002-2003
Zdzisław Stempień 2004-2006
Danuta Pecyna 2006-2010
Piotr Binder 2010-2014, 2014-2018
Piotr Majer od 2018

Rada Powiatu Poddębickiego

1999-2002
Stanisław Foryś – Przewodniczący
Ryszard Balcerzak – Wiceprzewodniczący
ś.p. Wiesława Litwicka – Wiceprzewodnicząca

Dziś niewielu już pamięta, ale dwadzieścia lat temu reaktywacja powiatu nie była wcale taka oczywista. Wielu
opowiadało się za przynależnością gminy Uniejów do powiatu tureckiego. Głównymi argumentami zwolenników tej
opcji było istnienie w Turku urzędów i instytucji takich jak Sąd Rejonowy, Urząd Skarbowy, ZUS, SANEPID, itp. W
tym przypadku jednak Gmina Uniejów wraz z powiatem tureckim znalazłaby się w granicach województwa wielkopolskiego. Bez Gminy Uniejów niemożliwe byłoby z kolei utworzenie powiatu poddębickiego. Ostatecznie zwyciężyła
opcja przynależności Gminy Uniejów do powiatu poddębickiego i powrót do województwa łódzkiego. W Poddębicach
dość szybko powstały instytucje niezbędne do sprawnego funkcjonowania powiatu, a bliskość Łodzi ułatwiała załatwianie spraw w urzędach wojewódzkich. Czy równie łatwe byłoby to w przypadku Poznania? Dziś mieszkańcy Gminy
Uniejów sami mogą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy podjęta dwie dekady temu decyzja była właściwa? Patrząc na
będący w stagnacji Turek i rozwijający się dynamicznie Uniejów, odpowiedź jest oczywista.

Andrzej Zwoliński

100 LAT WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I ZMIENNE LOSY UNIEJOWA
W tym roku obchodzimy stulecie woj. łódzkiego. Obchody jubileuszowe trwały przez cały rok, a organizatorem różnych z tej okazji koncertów, wystaw, happeningów, konkursów był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Woj. łódzkie powstało 02 sierpnia 1919 roku. W tym też roku, 19 lutego, Uniejów odzyskał prawa miejskie, a w sierpniu został przyłączony do woj. łódzkiego i do powiatu tureckiego. Z dniem 01 kwietnia 1938 roku powiat turecki wraz
z Uniejowem znalazły się w woj. poznańskim. W czasie II wojny światowej z dniem 26 października 1939 roku całą
Wielkopolskę i zachodnią część woj. łódzkiego włączono do III Rzeszy. Po włączeniu Łodzi i okolic do Rzeszy, z dniem
21 stycznia 1940 roku obszar ten przemianowano na tzw. Kraj Warty. Kiedy 22 lipca 1944 roku przywrócono strukturę
administracyjną sprzed sierpnia 1939 roku, Uniejów przypisano do woj. poznańskiego i powiatu tureckiego.
W 1955 roku (12 listopada) utworzono powiat poddębicki, włączony do woj. łódzkiego. Uniejów znalazł się w jego
granicach. Ustawą z dnia 29 listopada 1972 roku utworzono gminę Uniejów. Przy kolejnej reformie, z maja 1975 roku,
kraj zostaje podzielony na 49 województw, a Uniejów wraz z gminą trafia do woj. konińskiego. Od 01 stycznia 1999
roku przynależymy ponownie do powiatu poddębickiego i tym samym do województwa łódzkiego.
Urszula Urbaniak
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WYBRALIŚMY POSŁÓW I SENATORA

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 w Gminie Uniejów - 13 października 2019 roku

W wyborach do Sejmu najwięcej głosów w Gminie Uniejów otrzymał Piotr Polak – 1401.
Mieszkańcy Gminy Uniejów w wyborach do Sejmu głosowali w okręgu wyborczym Nr 11. Obejmuje on część województwa łódzkiego, tj. obszary powiatów: kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym nr 11 wynosi 12.
Mandaty posłów otrzymali:
Bejda Paweł Jan – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Hanajczyk Agnieszka – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI
Joński Dariusz - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI
Lichocka Joanna Katarzyna - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Mateusiak-Pielucha Beata Anna - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Matuszewski Marek - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Matysiak Paulina - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Polak Piotr Stanisław - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Rychlik Paweł Piotr - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Rzymkowski Tomasz Piotr - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Tomczyk Cezary Józef - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI
Woźniak Tadeusz Jacek - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
W wyborach do Senatu mieszkańcy Gminy Uniejów głosowali w okręgu wyborczym nr 25, który obejmuje część
województwa łódzkiego, tj. obszary powiatów kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego. W tym okręgu
wybierano jednego senatora.
Mandat senatora otrzymał Przemysław Blaszczyk Jacek, zdobywając 2160 głosów.

W wyborach do Sejmu i Senatu w Gminie Uniejów wzięło udział 3543 wyborców na 5929 uprawnionych do
głosowania. Frekwencja wyniosła 59,76%.

Andrzej Zwoliński
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Polska jest taka jak my, Polacy
Niepodległość - trudne słowo. Dn. 8 listopada 2019r. po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września
1939r. w Uniejowie świętowano Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość przygotowała klasa
VI c pod kierunkiem p. Jolanty Chajdas i p. Anny Zbytniewskiej. Oprawę muzyczną opracowały panie Agnieszka Pajor
i Magdalena Derlacz. Dla młodych, Polska to niewielki obszar na mapie z charakterystycznym cypelkiem na górze, dla
innych symbol, OJCZYZNA, o którą trzeba było walczyć przez 123 lata, „uwięziona jak ptak w klatce, który nie śpiewa.
Jak orzeł co w locie zgasł, dręczony przez ludzi i czas…”. Pieśni, „11 listopada”, „Myślimy o Polsce”, „Pierwsza Brygada”, „Rogatywka” zabrzmiały wśród dzieci i młodzieży w wielkim uniesieniu i powadze, wśród łez starszych słuchaczy
i naszych pedagogów.
Uroczystości miejsko–gminne odbyły się w dniu 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Mimo listopadowej pory,
to był piękny, słoneczny poniedziałek.
Najpierw była zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji pod Domem Harcerza, a następnie, przy dźwiękach orkiestry, przemarsz na rynek pod pomnik Bohaterów Września 1939roku.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele parlamentarzystów, duchowieństwo, władze miasta, delegacje lokalnych instytucji i organizacji, harcerze oraz mieszkańcy miasta. Przed złożeniem kwiatów pwd. Sylwii Wojtczak przedstawiła harcerską gawędę poświęconą odzyskaniu niepodległości. Komendant Hufca ZHP w Uniejowie hm Piotr
Łukasiewicz przypomniał o naszym obowiązku zachowania i przekazania następnym pokoleniom bezcennego daru
wolności. Następnie druh Robert Palka odczytał Uniejowski Apel Poległych. Po ceremonii złożenia kwiatów, wszyscy
udali się do kolegiaty na Mszę świętą za ojczyznę. W homilii ksiądz infułat Andrzej Ziemieśkiewicz przypomniał z jaką
radością 101 lat temu Polacy witali wolną ojczyznę. Zwrócił uwagę na ciągle aktualne pytanie postawione przez Juliusza Słowackiego - ”Polska, ale jaka?”. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Polska jest taka jak my, Polacy. Jeśli jesteśmy
dobrzy, Polska jest dobra.

Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Od lewej: Maria Szczawińska,
Janina Król, Jerzy król, Maria Długosz i Joanna Pawlak (arch. Urzędu Miasta
w Uniejowie))

Fragment uroczystości w Szkole Podstawowej w Uniejowie (fot. Arch. SP
w Uniejowie)

Przy mikrofonie hm. Piotr Łukasiewicz - komendant Hufca ZHP Uniejów (arch.
Urzędu Miasta w Uniejowie)

Msza za Ojczyznę w uniejowskiej kolegiacie (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Po odśpiewaniu pieśni „Boże coś Polskę” zgromadzeni opuścili świątynię i udali się w pochodzie pod Dom Harcerza.
Tam nastąpiło rozwiązanie kolumny marszowej.
11 listopada br. w naszym mieście było więc tradycyjnie, patriotycznie i pięknie. Cieszył widok rodzin z dziećmi,
uniejowskich gości i uśmiechniętych harcerzy w mundurkach.

Agnieszka Pajor
Joanna Pawlak
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Książnica w nowych murach
W czwartek 7 listopada br. odbyło się
uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie, która rozpoczyna działalność w wyremontowanym, dawnym budynku plebanii
przy ulicy Kościelnickiej 8/10.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, wicestarosta poddębicki Piotr Majer, ks.
infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, przedstawicielki Wojewódzkiej Biblioteki w Łodzi,
wykonawcy inwestycji - Krzysztof Skonieczny z Firmy Budowlanej Cegbud oraz
Katarzyna Kaczmarczyk z W&W Design,
radni, przedstawiciele lokalnych instytucji,
stowarzyszeń, pracownicy Urzędu Miasta
w Uniejowie, którzy zajmowali się pozyskaniem środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji- sekretarz miasta Aleksandra Borowska oraz Mateusz Leśniewski Lidia Spławska z mini koncertem na Gości wita dyrektor biblioteki Beata Szymczak (fot.
Małgorzata Charuba)
i Marcin Wegner. Po symbolicznym prze- skrzypcach (fot. Małgorzata Charuba)
cięciu wstęgi zebrani weszli do wnętrza budynku, gdzie ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz dokonał poświęcenia pomieszczeń biblioteki. Nastąpiło też otwarcie
wystawy o życiu Ojca Świętego Jana Pawła II. Na wystawie, którą oglądano do końca listopada, wyeksponowano
pamiątki udostępnione przez proboszcza uniejowskiej parafii oraz mieszkańców miasta i gminy Uniejów.
Kiedy wszyscy zasiedli w wielofunkcyjnej sali konferencyjnej, salę wypełniła muzyka- utwór na skrzypce wykonała
Lilka Spławska ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Następnie głos zabrała dyrektor biblioteki Beata Szymczak. Po
powitaniu gości wręczyła podziękowania osobom, które przyczyniły się do powstania nowej siedziby placówki, jak
również odebrała kwiaty i prezenty od gości. W dalszej kolejności pokazano prezentację multimedialną pt. „Ewolucja
nowej siedziby biblioteki”. Ogłoszono też wyniki i wręczono nagrody w konkursie literackim pn. ,,Jan Paweł II w moim
sercu” i konkursie plastycznym pn. ,,Biblioteka – miejsce, w którym mieszkają książki”- w tych konkursach brali udział
uczniowie placówek edukacyjnych z terenu gminy Uniejów. Oklaskiwano również występ wokalny uczennic uniejowskiej podstawówki, a na koniec odbył się pokaz filmu dokumentalnego pt. ,,Spycimierskie Boże Ciało” w reżyserii
Janusza Tatarkiewicza.
Nowa biblioteka zajmuje 490 metrów kwadratowych powierzchni. Czytelnicy przekroczyli jej progi w piątek 8 listopada.
Sylwia Szymańska
Magdalena Jaszczak

Ceremonia poświęcenia obiektu nastąpiła na parterze budynku, gdzie umieszczono wystawę poświęconą życiu Jana Pawła II. Od prawej: burmistrz Józef
Kaczmarek, dyrektor biblioteki Beata Szymczak i ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz (fot. arch. biblioteki)

W sali konferencyjnej. Siedzą od lewej: wicestarosta Piotr Majer,
ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, burmistrz Józef Kaczmarek,
przew. Rady Miasta Mirosław Madajski, przedstawiciele wykonawcy (fot. Małgorzata Charuba)

Ks. infułat i burmistrz podkreślili, że nowe miejsce dla biblioteki to efekt wspaniałej współpracy parafii i samorządu Uniejowa (fot. Małgorzata Charuba)
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zasiany kamieniami tak gęsto, jakby ktoś chciał brukować. Dzieci szkolne rowy zasypały, kamienie wyzbierały. Rodzice postarali się, aby działkę zaorać i już jesienią
1945 roku zbierano pierwsze plony. Plac jest nieogrodzony
i ulega częstej dewastacji przez bydło, przechodzące na
łęgi. Za mało zrozumienia wykazuje również społeczeństwo, kradnąc po trosze plony z ogródka. Mamy jednak
nadzieję, że dzięki usilnej pracy nauczycieli wszystko się
zmieni na lepsze. I może wspólnie z dziećmi dojdziemy do
takiego stanu, że ogródki szkolne nie będą potrzebowały
ogrodzeń”.
Działka przynosiła dochody, które zasilały konto
na budowę szkoły. Komitet Rodzicielski organizował
dochodowe imprezy, w tym zabawy taneczne. Wysiłki przew. Komitetu Rodzicielskiego Seweryna Kobasa
i kierownika szkoły Bronisława Perlińskiego wspierał
burmistrz Uniejowa Bogusław Ircha.
Priorytetem
wśród innych inwestycji stała się budowa jednopiętrowej szkoły na fundamentach szkoły wzniesionej
przed wojną. W połowie lat 50. prowadzenie budowy
powierzono Kutnowskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu.
Odbiór budynku głównego nastąpił 2 września 1959
roku i od 15 września rozpoczęła się przeprowadzka.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli poza normalnymi zajęciami lekcyjnymi przenosili sprzęt i cały
majątek szkoły. Początkowo, z powodu braku wody
i światła, były pewne niedogodności, ale nikt nie narzekał, bo tu było bezpiecznie i nowocześnie.

60 lat na ul. Kościelnickiej

- z historii uniejowskiej podstawówki

We wrześniu minęło 60 lat od kiedy Szkoła Podstawowa w Uniejowie rok szkolny 1959/60 rozpoczęła
w budynku przy ulicy Kościelnickiej.
Historia tego miejsca sięga czasów przedwojennych. Już w 1921 roku Rada Miasta w Uniejowie oddała
szkole teren pod budowę nowego gmachu szkolnego.
Budowę szkoły w obecnym miejscu rozpoczęto
w 1937 roku. Budowla z białej cegły i kamienia wapiennego szybko pięła się do góry. Do września 1939 roku
dwupiętrowy budynek o dwunastu izbach lekcyjnych
zdążono pokryć dachem. Nie zdążono wykończyć
wnętrz.
W czasie pierwszych działań wojennych we wrześniu
1939 roku bomba lotnicza zniszczyła część budynku.
Niemcy rozebrali dach, wiązania i zdjęli sosnowe belki, które wykorzystali przy naprawie mostu. Budynek
rozebrano do parteru, a z pozyskanych materiałów na
placu szkolnym przy ul. Targowej pobudowano domki
dla przesiedlonych Niemców. Pozostałość przykryto
prowizorycznym dachem i wykorzystywano na magazyn. Podczas ostatnich działań wojennych w 1945 roku
budynek uległ dalszemu zniszczeniu i rozebraniu.
Po zakończeniu wojny już 20 lutego 1945 roku młodzież rozpoczęła naukę w szkole mieszczącej się
w Rynku. Na ziemi przeznaczonej pod budowę szkoły
założono ogródek szkolny, o czym tak pisała ówczesna kierownik szkoły Jadwiga Kwaszewska: „Koło ruin
niewykończonej, a rozebranej i zniszczonej przez Niemców szkoły był plac poorany głębokimi rowami okopów,

Urszula Urbaniak
Żródło: Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,
kwartalnik „W Uniejowie”

Rok 1937. Po wmurowaniu kamienia węgielnego pod nowy budynek szkoły. Przemawia burmistrz Juliusz Ponsyliusz (pośrodku). Trzeci od lewej nauczyciel
Tomczak Józef. Dziewczynka to jego córka Jadwiga biorąca udział w akcie wmurowania jako przedstawicielka uczniów. W tle znane nam z przeszłości
domy mieszkalne i ogrodzenie posesji Kwaśnych (ze zb. Jadwigi Marjanowskiej z d. Tomczak)
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Pożegnaliśmy o. Floriana Pełkę
- Honorowego Obywatela Uniejowa

Kiedy ponad rok temu, na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, podjąłem się przeprowadzenia wywiadu z ojcem Florianem Pełką, nie znałem go osobiście. Około dwa tygodnie temu, gdy rozmawiałem z nim po raz ostatni, miałem wrażenie,
że znamy się od zawsze. Ten krótki, jak na nasze życie, przedział czasu musiał nam wystarczyć za wszystkie inne lata. Naszą
znajomość wypełniły rozmowy, nagrane i spisane, stanowiące materiał do wywiadu. Mieliśmy ze sobą niewiele a jednocześnie
tak wiele wspólnego. On chłopiec ze wsi, ja z małego miasteczka. Urodziliśmy się prawie w tym samym miejscu, bo czymże
jest w skali świata odległość od Spycimierza do Uniejowa. W Uniejowie chodziliśmy do szkoły, choć on wiele lat wcześniej ode
mnie. Obu nas pociągnął szeroki świat, choć inne szkoły później kończyliśmy i inna była nasza praca.
Po wielu, wielu latach spotkaliśmy się w tym samym mieście, nawet nie wiedząc, że żyjemy tak blisko siebie. Otwartość
z jaką podszedł do mnie, nieznanego przecież mu człowieka, pozwoliła nam, mam takie wrażenie, na osiągnięcie takiego,
pewnego stopnia przyjaźni i zaufania, który pozwolił nam na wspólną pracę nad wywiadem. Nie było łatwo, ojciec Florian Pełka był już schorowany i wiek też miał swoje znaczenie, ale nigdy nie skarżył się, chętnie rozmawiał, dzielił się swoją historią.
Wspominał rodzinne strony, opowiadał o swoich radościach i smutkach. Myślę, że był taki otwarty i przyjacielski ponieważ
miał ufność do ludzi, a swoją skromnością i prostotą zyskiwał sobie ich zaufanie i uznanie.
W dniu 30 października 2019 roku, gdy żegnaliśmy o. Floriana Pełkę w jego ostatnim miejscu pobytu, w Kolegium Jezuitów
w Gdyni, w jego parafialnym kościele, widać było dobitnie jakim był człowiekiem, kapłanem. Ludzie, którzy go żegnali byli
tego najlepszym dowodem.
W jego ostatniej drodze towarzyszyli mu kapłani, bracia zakonni, uczniowie ze szkoły którą zbudował, przedstawiciele
władz miasta Gdyni, strażacy ze Spicymierza, jego wierni parafianie, członkowie wspólnot neokatechumenalnych, które zakładał i prowadził, mieszkańcy wielu miast.
Nie wymieniam nazwisk, nazw, funkcji, stanowisk, aby nikogo nie wyróżnić ani też nikogo nie pominąć. Ci co mieli być,
byli. Niech pozostaną anonimowi, skromni tak jak ten, któremu przybyli złożyć hołd. Jak powiedział jeden ze współbraci o.
Floriana Pełki, jego osobisty przyjaciel: „ nie przyszliśmy tutaj, aby pożegnać Floriana, przyszliśmy, aby pogrzebać tylko jego
ciało, on jest już u Pana”. Jest już u Pana, tego, który: „…powołał go do wielkich doświadczeń z pastwiska”
Tomasz Olczyk
Gdynia 30.10.2019r.

Śp. o. Florian Pełka zmarł 25 października 2019 przeżywszy 83 lata. Odszedł
w 68. roku powołania zakonnego i w 56. roku kapłaństwa.
Zapisał się jako przełożony Prowincji Wielkopolskiej Towarzystwa Jezusowego, długoletni Redaktor i Kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Posługiwał na placówkach w Lublinie, Poznaniu oraz w Kolegium Jezuitów w Gdyni. Był opiekunem wspólnot neokatechumenalnych. Pamiętał zawsze o swoich korzeniach, stronach rodzinnych,
gdzie otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Uniejowa.
O. Florian Pełka (arch. Kolegium Jezuitów w Gdyni)

Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym o. Jezuitów w Gdyni przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź (fot. Tomasz Olczyk)
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Obok trumny w mundurach strażacy OSP z rodzinnego Spycimierza (fot. Tomasz
Olczyk)
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W kondukcie żałobnym rodzina o. Floriana Pełki i przedstawiciele mieszkańców rodzinnego Spycimierza (fot. www.gdansk.gosc.pl)

Długi kondukt żałobny wyruszył spod bramy głównej cmentarza na Witominie. Ze śpiewem i muzyką, bardzo liczna grupa ze wspólnot neokatechumenalnych (fot.
Tomasz Olczyk)

Rodzinny Spycimierz pamięta i będzie pamiętał
Od prawej: ks. prałat Wojciech Krzywański-budowniczy obecnego kościoła, ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, obecny proboszcz ks. Dariusz Ziemniak, były proboszcz ks. Wojciech Kaczmarek i wywodzący się
z parafii ks. Tobiasz Winnicki (fot. Michał Kubacki, www.uniejow.net.pl)

Mszą św. sprawowaną 10 listopada
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu tamtejsi parafianie
uczcili życie i powołanie o. Floriana Pełki.
Obecna spycimierska świątynia powstawała w latach 1986-1992. Podczas jej
budowy ks. Wojciecha Krzywańskiego-ówczesnego proboszcza wspierali nie tylko
miejscowi parafianie, ale również pochodzący z tej parafii o. Florian Pełka. O jego
zaangażowaniu zawsze będą przypominać
sprowadzone przez niego kamienie węgielne poświęcone przez Papieża Jana Pawła
II, witraż Chrystusa Zmartwychwstałego,
popiersie św. Jana Pawła II, relikwie Ojca
Świętego i wiele innych wydarzeń zapisanych w kronice.
Na koniec Mszy św. Urszula Urbaniak
- prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa poinformowała o przygotowywaniu do
druku obszernych wspomnień o. Floriana
Pełki spisywanych w ciągu ostatnich dwóch
lat przez uniejowianina, Tomasza Olczyka
i opatrzonych dedykacją, datowaną 29 maja 2018 roku. „Ojca Floriana Pełki nie ma wsród nas, ale będzie żył w tym wspomnieniu,
które z pewnością trafi do rąk mieszkańców jego rodzinnego Spycimierza” - powiedziała prezes TPU.
Małgorzata Charuba
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Po 68 latach
Ból i żal ciągle taki sam
Dojechaliśmy do Dęblina w poniedziałek po południu 4 listopada i zostaliśmy otoczeni troskliwą opieką gospodarzy.
We wtorek rano po śniadaniu meleksami zostaliśmy obwiezieni po terenie
jednostki. Obok mnie siedział syn Michał. Wspomnienia sprzed tylu lat wracały, kiedy zwiedzaliśmy okolicę, wolno mijając kolejne budynki jednostki.
Podjechaliśmy też pod budynek, który był naszym domem. Wielkim przeżyciem było przekroczenie progu tego miejsca. Jego górę zajmuje urzędujący rektor- nie wchodziliśmy tam. Pozostaliśmy na dole, a towarzyszyło nam
ogromne wzruszenie, kiedy ujrzałyśmy duży stół, stojący w tym samym miejscu. Z mojej pamięci wyłaniały się różne obrazy...wspólnie ubierana choinka,
wspólne rozmowy w tym salonie, ciepło rodzinne...
Przed południem zwiedziliśmy jeszcze inne budynki, w których pracują
oficerowie i różny personel. Potem oficjalne powitanie w Pałacu Jabłonowskich, udział w konferencji, obejrzenie wystawy, wpisy do kroniki, wspominanie.
Po południu, o zmroku przywieziono trumienkę z Warszawy. Oczekiwanie
na przyjazd i kolejne wzruszenia. Czworokątny szpaler szarych mundurów
robił wrażenie... Wreszcie światła samochodów, pilotujących biały karawan
z trumienką. Karawan podjechał bliżej. Dźwięki „Gaude Mater Polonia” ...RekBarbara Sopyłło (fot. Grażyna Widerska)
tor i studenci wnoszą trumnę do pałacu. Obok niej ustawiono duży portret
Ojca. Rodzina po jednej stronie, oficerowie po drugiej. Pokaz różnych symulacji lotów, lądowania. Czas na powitanie, przemówienia. W imieniu rodziny głos zabiera mój syn Michał. Potem przy trumnie
stanął ksiądz- modlitwa, wspólny różaniec. Warty honorowe.
Wszystko to było ogromnym przeżyciem. Moja radość, że doczekałam tej chwili. Ale ból i żal jest ciągle taki sam. Muszę
się z tym oswoić. Wielkie słowa uznania i ogromna wdzięczność dla rektora- komendanta, który doprowadził do tak godnego
pochówku Mojego Kochanego Ojca i jak zapewnił, świeże kwiaty i zapalone znicze będą tu częściej niż w Warszawie na Powązkach.
Rozmowę z córką generała Barbarą Sopyłło zanotowała 11 listopada 2019 roku
Urszula Urbaniak

Odbywali służbę wojskową w Dęblinie, kiedy Ścibior był komendantem
Uniejowian Wojciech Włodarski - „Służąc od 15 listopada 1951 roku na lotnisku, wielokrotnie widziałem płk. Szczepana
Ścibiora. Towarzyszył mu pies, biegnący zawsze kilkanaście metrów przed nim. Kto go zauważył, wołał- uwaga, Ścibior idzie.
Dwukrotnie spotkałem komendanta osobiście. Kiedy raz prowadziłem gimnastykę w parku, stanął za moimi plecami. Zdziwiło mnie, że moi żołnierze tak przykładnie ćwiczą. Mimo woli odwróciłem się i wtedy zobaczyłem komendanta. Nie wiedziałem,
co robić- trema. Wydałem komendę - w prawo zwrot, do koszar biegiem marsz. Wtedy pułkownik powiedział: Stójcie, stójcie. Czy
nie uczono was zameldować wojsko na gimnastyce? Odpowiedziałem, że uczono, ale jestem bez munduru i czapki. Powiedzcie
swemu dowódcy, że zwróciłem wam uwagę-dodał. Ponownie spotkałem go podczas wieczornego dyżuru, kiedy przyszedł do
kompanii. Zameldowałem wojsko na zajęciach świetlicowych i tym razem było bez uwag. Ostatni raz widziałem pułkownika
z daleka na placu alarmowym, kiedy w 1951 roku przemawiał w sprawie pożyczki narodowej Sił Zbrojnych”.
Uniejowianin Józef Józefowicz - „W okresie mojej służby pododdziały rywalizowały również w gazetkach ściennych, wykonywanych raz na kwartał. Nasza kompania kilkakrotnie wygrywała, za co otrzymaliśmy dyplomy podpisane przez komendanta. Po jego aresztowaniu mówiono nam początkowo, że wyjechał na wyższe studia do Moskwy. Później już nic nie mówiono, by załoga o nim zapomniała. Pewnej nocy z dyplomów wiszących na ścianie wyskrobano jego nazwisko i podpis. Służbę
zakończyłem pod koniec 1953 roku”.
Zasłyszane od córki Barbary Sopyłło - Po aresztowaniu Ojca zostałyśmy wyrzucone z willi, musiałyśmy opuścić Dęblin.
Reks - wierny, mądry pies znalazł miejsce u osób z nami zaprzyjaźnionymi. Tęskniąc za swoim Panem wymykał się z gospodarstwa i biegał po lotnisku. By nie przypominał dowódcy, zastrzelono go...

Urszula Urbaniak
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POGRZEB WOJSKOWY GENERAŁA BRYGADY PILOTA SZCZEPANA ŚCIBIORA
Uroczystości pogrzebowe generała brygady pilota Szczepana Ścibiora odbyły się w dniach 5-6 listopada
2019 roku na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej - legendarnej dęblińskiej Szkoły Orląt, której generał był
komendantem w latach 1947-1951.
To stąd wyleciał po raz ostatni. Został aresztowany 9 sierpnia 1951 roku i po okrutnym śledztwie skazany
13 maja 1952 roku na karę śmierci przez Najwyży Sąd Wojskowy. Wyrok wykonano 7 sierpnia 1952 roku w
więzieniu mokotowskim. Jego uchylenie i pełna rehabilitacja nastąpiła 26 kwietnia 1956 roku. Szczątki płk.
pil. Szczepana Ścibiora odnaleziono na tzw. łączce na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w 2017 roku.
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 marca 2019 roku Szczepan Ścibior został mianowany pośmiertnie
na stopień generała brygady.

Pierwszego

Po zakończeniu konferencji, w godzinach popołudniowych, na teren uczelni przywieziono z Warszawy trumnę ze
szczątkami generała. Przy dźwiękach „Gaude Mater Polonia”
w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Dęblina rektor-komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, w towarzystwie
studentów, wprowadził trumnę do budynku rektoratu. Tam
w obecności najbliższej rodziny generała odbyła się kameralna uroczystość z wystawieniem trumny, posterunkiem
honorowym, modlitwą w intencji zmarłego oraz przemówieniami.

dnia uroczystości podczas Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej pt. „Płk pil. Szczepan Ścibior i inni
oficerowie Wojska Polskiego represjonowani w okresie stalinowskim” przypomniano sylwetkę i dokonania generała.
W Dęblińskim Muzeum Sił Powietrznych otwarto też wystawę jemu poświęconą. „To wyjątkowa, wzruszająca i jakże
podniosła dla nas wszystkich chwila – dziś możemy w końcu, po
68 latach gościć córki generała – dziewczyny, które stąd wyszły!
Wasz tata też dzisiaj tu do nas przyjedzie. Za chwilę w podróż
sentymentalną zabiorą nas podchorążowie naszej uczelni, to
właśnie ich pokolenie żyje etosem słynnego komendanta Szkoły
Orląt” – tymi słowami przywitał wszystkich zgromadzonych
uczestników konferencji rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

Wartę honorową przy trumnie wystawionej w Rektoracie Lotniczej Akademii
Wojskowej pełnili oficerowie i podchorążowie LAW, a także uczniowie klasy
wojskowej z LO przy Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Jeden z uczniów pełniących wartę powiedział: „Wchodząc do Pałacu Jabłonowskich, gdzie została wystawiona trumna Pana Generała, czuliśmy dumę z tego,
że zostaliśmy wyróżnieni pełnieniem warty podczas tak doniosłej uroczystości”. Uczniowie tej klasy mundurowej deklarują chęć związania swojego życia
z mundurem. Ich przełożeni podkreślili, że kolejne zadanie postawione przed
tymi uczniami zostało wykonane wzorowo, a uroczystości pogrzebowe Generała były dla nich kolejną, nietypową lekcją historii, która na długo pozostanie
w ich pamięci (zdjęcie i informacja: www.sobieszynbrzozowa.pl)
Podczas konferencji. Na pierwszym planie cała rodzina generała. Na stojąco
wszyscy powitali jego córki - Barbarę (z prawej) i Magdalenę (fot: law.mil.pl)

Rektor-komendant powiedział tu: „Śmierć generała przyszła tak, jak przyszedł Wielki Piątek, śmierć zwyciężyła. I tak jak
po Wielkim Piątku przychodzi Wielka Niedziela, tak i dziś przyszła radość – znów mamy generała w Szkole Orląt”.
Na historyczną wagę tego pogrzebu zwrócił uwagę dyrektor
lubelskiego oddziału IPN Marcin Krzysztofik podkreślając, że
„IPN z całych sił troszczy się i będzie troszczył o to, by polscy bohaterzy mieli swoje groby, by polscy bohaterzy byli traktowani z należytym szacunkiem, by o polskich bohaterach mówiono prawdę”.
W imieniu rodziny głos zabrał Michał Sopyłło, wnuk gen.
Ścibiora. „Wierzę, że jego umiłowanie Ojczyzny będzie wzorem
dla wszystkich lotników polskich. Mam taką prośbę i marzenie
– zwracam się tu do polskich lotników - pamiętajcie o swoim Komendancie. Przechodząc obok jego grobu, opuście głowy,
oddajcie mu cześć! To będzie dla niego największe zadośćuczynienie. Kochany Dziadku, zachowałeś się, jak trzeba. To Polska
spłaca dług wobec Ciebie. To miejsce wiecznego spoczynku gen
Szczepana Scibiora, tu w Deblinie, wsród ukochanych lotników,
jest godne i zasłużone. Wierzę, że jego patriotyzm i umiłowanie

Na wystawie w Muzeum Sił Powietrznych. Od prawej: wnuk Michał Sopyłło,
rektor - komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, córka Magdalena Sopyło,
wnuk Rafał Sopyło, dyrektor muzeum Paweł Pawłowski (fot: law.mil.pl)
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ojczyzny będzie zawsze wzorem dla przyszłych pokoleń młodych
Polaków”. Na koniec wystąpienia przytoczył ostatnie słowa
Dziadka, które miał wypowiedzieć przed egzekucją: - „Ja
Polsce nic złego nie zrobiłem”.

Wojska Polskiego. Ten uroczysty pogrzeb, ceremoniał wojskowy
i biało-czerwony sztandar pochylony przed zasługami i męczeństwem generała Ścibiora, to znaki naszej wdzięczności i pamięci
o nim. To wyraz najwyższego szacunku wobec wspaniałego Polaka, który dla naszego życia, wolności i bezpieczeństwa, gotów
był do olbrzymich poświęceń. […] Jestem przekonany, że ogrom
niesprawiedliwości, który dotknął Państwa rodzinę, zaowocuje
w sercach nas, ludzi nowego pokolenia. Panie generale! Pamięć
o Twoim bohaterstwie, patriotyzmie, szlachetnym życiu i męczeńskiej śmierci, pozostanie tu, w Szkole Orląt (...)- napisał
prezydent RP.

Wnuk generała Michał Sopyłło zabierający głos w imieniu rodziny
(fot: law.mil.pl)

Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 6
listopada br. Trumnę ze szczątkami generała przeniesiono
do hangaru Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego,
w którym została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka. Tę część
uroczystości rozpoczęto od odczytania aktu nadania stopnia
generalskiego i przekazania dokumentów rodzinie.
W homilii biskup Józef Guzdek powiedział: „Miałeś zniknąć
na zawsze, unicestwiony, wyklęty i wymazany z pamięci naszych
rodaków, a Ty trwasz! Trwasz w naszej pamięci […]. Panie generale, dobroć i wierność to Twoje drugie imię, nie żyłeś dla siebie
i nie umarłeś dla siebie, ale dla swoich najbliższych. Panie Komendancie, bądź dalej solą dla Dęblińskiej Szkoły Orląt i światłem dla tych, którzy noszą stalowe mundury. Bądź chlubą swojej
rodziny, bo do niej wróciłeś i do Ojczyzny. Twoim pragnieniem
było być dobrym mężem i ojcem. Zostawiłeś swoim bliskim piękny wzór wierności Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi. Przeniesiemy
pamięć o Tobie w przyszłe pokolenia. Jesteśmy z Ciebie dumni!
Spoczywaj w pokoju! –

List od ministra obrony narodowej odczytuje wiceminister Wojciech
Skurkiewicz (fot. Małgorzata Charuba)

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Zastępca Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster. Powiedział m.in.:
„Po 65 latach od tego haniebnego mordu, specjalistom z Biura
Poszukiwań i Identyfikacji IPN udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki Szczepana Ścibiora. Najbliżsi generała mogą go
w końcu pożegnać i godnie pochować. Polska będzie pamiętać
o swoim żołnierzu. Pamięć o nim przetrwa również w sercach
podchorążych Szkoły Orląt, którym przekazał wielką pasję do
lotnictwa i ogromną miłość do Ojczyzny!”
Natomiast Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk zwrócił się bezpośrednio do śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora - „Pamięć
o Twoim bohaterstwie, o Twoim patriotyzmie, szlachetnym życiu,
męczeńskiej śmierci pozostanie tu – w Szkole Orląt, gdzie zaczyna się wszystko, co ważne dla polskiego lotnictwa, gdzie zaczęła
się Twoja lotnicza droga. Odpoczywaj w pokoju!”
Po Mszy św. trumna ze szczątkami generała, wyniesiona

List od prezydenta odczytuje Dariusz Gwizdała zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (fot. Małgorzata Charuba)

W dalszej kolejności, po Mszy św. na ręce rodziny przekazano również listy od prezydenta, premiera i ministra
obrony narodowej. Treść listu od prezydenta -Zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta Andrzeja Dudy przeczytał Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister
Dariusz Gwizdała. „Oddajemy cześć walecznemu żołnierzowi
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Dęblin - 6 listopada 2019 roku
Pogrzeb wojskowy gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora

Ze zdjęć, umieszczonych przy trumnie i na modelu samolotu, łagodne spojrzenie generała witało wszystkich wchodzących do kaplicy. Wartę przy trumnie nieustannie pełnili
wysocy rangą oficerowie, wśród nich generałowie. Z lewej strony rektor - komendant
gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk

Fot. Małgorzata Charuba

Na pierwszym planie najbliższa rodzina gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora. Od prawej:
wnuk Rafał Sopyło, córka Magdalena Sopyło, wnuk Michał Sopyłło, córka Barbara
Sopyłło i jej synowa.

Drugi od prawej rektor - komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, a wśród gości
również przedstawiciele prezydenta, kancelarii premiera, ministra obrony narodowej
i IPN.

Wzruszające były momenty zmiany warty przy trumnie, następujące w krótkich odstępach czasu

Mszę św. żałobną w hangarze Akademickiego Centrum Szkoleniowego odprawił biskup
polowy Józef Guzdek

w Uniejowie - nr 80 (2019)

15

Dęblin - 6 listopada 2019 roku
Pogrzeb wojskowy gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora

Po mszy św. studenci „Szkoły Orląt” wynieśli trumienkę z hangaru i umieścili ją na lawecie. Uformowany kondukt żałobny ruszył w kierunku kościoła garnizonowego pw. Matki
Bożej Loretańskiej.

Fot. Małgorzata Charuba

Flaga, którą była okryta trumna, została ceremonialnie złożona przez żołnierzy, a następnie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz przekazał ją na ręce córki
Barbary. Po ostatnich elementach ceremonii pogrzebowej grób gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora pokryły biało-czerwone wieńce, wiązanki, bukiety, składane również zgodnie
z ceremoniałem wojskowym.

Na pierwszym planie córka Magdalena Sopyło z synem Rafałem (z lewej) i wnukiem
Maciejem.

Przy grobie córka Barbara Sopyłło z synem Michałem, synową i wnukiem Konradem
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z hangaru przez studentów Szkoły Orląt, wyruszyła na lawecie w ostatnią drogę. Kondukt pogrzebowy, uformowany
zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przeszedł trasą, przemierzaną na pewno każdego dnia przez generała Ścibiora.
Mogiłę, w której spoczął usytuowano naprzeciwko kościoła
garnizonowego pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej,
patronki lotników. Jej wygląd odnosi się do tradycyjnej symboliki lotniczej – m.in. szachownicy Sił Powietrznych. Nawiązuje również do fragmentu hymnu „Marsz Lotników”
– (...) czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Na nagrobku pojawiła się także gapa – odznaka polskich pilotów
wojskowych oraz krzyż katolicki. Grób został zaprojektowany w taki sposób, aby spoczywający w nim generał był zwrócony w stronę Uniejowa – swojego rodzinnego miasta. Przy
pomniku została umieszczona szklana, przeźroczysta tablica
z życiorysem gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora.
W tym miejscu w imieniu całej rodziny i wszystkich bliskich mowę pożegnalną wygłosił wnuk Rafał Sopyłło. Rozpoczął od podziękowania prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi

z IPN, dzięki któremu udało się odnaleźć szczątki Dziadka.
Z podziękowaniem zwrócił się też do rektora-komendanta
Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, który z ogromnym oddaniem i osobistym zaangażowaniem wspierał ideę pochówku Dziadka w jego ukochanej
„Szkole Orląt”. Na zakończenie wystąpienia ze wzruszeniem
wypowiedział te słowa: „Dziś możemy zakończyć 67 letnia żałobę! Człowiek, który całe swoje życie poświęcił Ojczyźnie został
aresztowany, zamordowany i rzucony do bezimiennego grobu. To
jest wielki dzień dla Dziadka. To jest dzień jego chwały i triumfu.
Wraca do Dęblina – do swojej szkoły marzeń, szkoły ze snów,
szkoły, którą zawsze głęboko nosił w swoim sercu! Oddajemy
Cię dęblińskiej ziemi. Niech Cię co rano budzi równy rytm żołnierskich butów, niech Ci gra huk lotniczych silników, niech Ci
szumi wiatr w skrzydłach samolotów… Żegnaj, nigdy nie poznany, ale zawsze obecny w naszym życiu Dziadku”.
W hołdzie generałowi Ścibiorowi samoloty TS-11 Iskra
utworzyły na niebie biało-czerwoną flagę. Trumnę złożono
do grobu, który pokrył się wieńcami, wiązankami w biało-czerwonych kolorach.
Mieliśmy ten zaszczyt- delegacja Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, Starostwa Powiatowego w Poddębicach, Samorządu Uniejowa i Szkoły Podstawowej im. płk.pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie- odprowadzać generała na miejsce jego
wiecznego spoczynku. Przechodziliśmy trasą, którą na pewno codziennie przemierzał jako komendant. Dla nas - uniejowian to duże przeżycie. Tyle pamięci w tym jednym miejscu.
I nasze refleksje: wrócił tu w pełnej chwale jako generał. Pogrzeb bohaterskiego uniejowianina z najwyższymi honorami
wojskowymi to wielka lekcja patriotyzmu.

Urszula Urbaniak
W artykule wykorzystano relacje i cytaty wypowiedzi umieszczone na stronach Lotniczej Akademii Wojskowej: law.mil.pl

W imieniu rodziny mowę pożegnalną wygłosił wnuk Rafał Sopyło (z mikrofonem) - fot. Małgorzata Charuba

Przed Pałacem Jabłonowskich w Dęblinie, 5 listopada 2019 roku. Rodzina generała Ścibiora – honorowi goście uroczystości pogrzebowych w towarzystwie rektora
komendanta dęblińskiej uczelni gen. bryg.pil. dr. Piotra Krawczyka. Z przodu córki generała: Barbara Sopyłło (z lewej) i Magdalena Sopyło. Pozostali członkowie
rodziny od lewej:Halina Świtalska, Konrad Sopyłło, Beata Sopyłło, Marcin Sopyłło, Michał Sopyłło (syn Barbary), Pan Generał, Andrzej Świtalski (mąż Haliny), Rafał
Sopyło (syn Magdaleny), Maciej Sopyło, Barbara Sopyło (żona Rafała) i Antoni Sopyło (fot. law.mil.pl)
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Z historii uniejowskich chórów kościelnych
W powojennej historii parafii i historii uniejowskich chórów kościelnych zasłużone miejsce należy się długoletniemu organiście Stanisławowi Wąsiołkowi. W założonym przez niego
chórze śpiewali mężczyźni i kobiety. Mieszkał w szczycie budynku starej plebanii i to tu, przy
pianinie w jego mieszkaniu, odbywaliśmy większość prób. Próby były częste, bo śpiewaliśmy
również nie tylko pieśni, ale śpiewem po łacinie uświetnialiśmy każdą niedzielną sumę.

Organista Stanisław Wąsiołek (ze zb. TPU)

Uniejów 1958 - chór na procesji Bożego Ciała. Od prawe strony: Rosiak Teresa, Pajor Krystyna, Ścibior Aleksandra, Sikora Lucyna, Paź Irena, Kałużna Teresa, Światkowska Lucyna, Sikora Janina, Jurczak Maria, Własna Maria, NN, Sikora Stefan, Krzesłowski Stanisław, Izydorczyk Lucjan, Karnicki Stefan, Ratajczyk Władysław,
Krzesłowski Paweł, Pająk Józef (ze zb. Aleksandry Ścibior)

Uniejów, około 1965 roku. Chór kościelny prowadzony przez organistę Stanisława Wąsiołka. Z przodu od lewej: Grażyna Kałużna (w przysiadzie), Barbara Piotrowska,
Ignacy Winnicki - prezes chóru, Maria Winnicka, Marta Ścibior, ks. kan. Jan Nowak, organista Stanisław Wąsiołek-chórmistrz, ks. wikariusz Wolski, Helena Dębska,
Janina Ratajska Sikora, Lucyna Wojciechowska-Karnicka, Jadwiga Płuciennik (w przysiadzie), Janina Oporowicz (w przysiadzie). Stoją od lewej: Stefan Sikora, Sierecka, Stefan Karnicki, Maria Własna, Teresa Kubiak, Elżbieta Mokrosińska, Lech Ratajczyk, Aleksandra Karasiak, Stanisław Krzesłowski, Irena Paś, NN, Jadwiga Dębska,
Kazimierz Sikora, Bożena Mokrosińska-Bamberska, Krystyna Hejne-Pajor, Janina Kamińska, Cieślak-Nowak, Józef Pająk (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Śpiewaliśmy podczas każdej procesji wokół kościoła, na procesji Bożego Ciała, odpuście ku czci Błogosławionego Bogumiła
i innych uroczystościach religijnych. Była to piękna karta życiorysu każdego z nas. W późniejszych latach wiązanie pracy
zawodowej z obowiązkami rodzinnymi nie pozwoliły już na taką aktywność. Po odejściu z parafii organisty Stanisława Wąsiołka, przy organach zasiadały kobiety- siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek.

Aleksandra Ścibior z d. Karasiak
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Kościelne chóry uniejowskich organistek
„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi – Ci nigdy nie śpiewają”.
(Johann Wolfgang von Goethe)

W latach siedemdziesiątych XX wieku istniał w Uniejowie chór kościelny prowadzony przez siostry organistki.
Od 1979 do 1984 roku prowadziła go s. Krystyna Kucharczyk,
a po niej od 1984 roku przejęła siostra Aniela Krawczyk. Obie
siostry trafiły do Uniejowa z domu zakonnego w Mariówce
ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanej.
Chór kościelny, a był to chór mieszany, skupiał zarówno
osoby starsze jak i młodzież. Próby odbywały się na chórze
w kościele oraz na plebanii i w domu sióstr zakonnych „Skrytek” przy ulicy Ogrodowej. Organizowano także dodatkowe
próby z okazji imienin księdza proboszcza Stanisława Smolarskiego, siostry Krystyny, później siostry Anieli zakończone słodkim poczęstunkiem na plebanii. Kilka dodatkowych

spotkań chórzystek miało miejsce przed świętami, podczas
jednego z nich dzielono się zawsze opłatkiem.
Zarówno siostra Krystyna jak i siostra Aniela były wymagającymi nauczycielkami śpiewu kościelnego, dbały o piękną
oprawę muzyczną liturgii kościelnej. W repertuarze chóru
były pieśni kościelne, tradycyjne i nowoczesne, śpiewane na
dwa głosy. Chór uświetniał nabożeństwa i uroczystości religijne. Od początku członkom chóru przyświecały słowa: „kto
śpiewa, dwa razy się modli”. W chórze śpiewali: Paweł Antoniak, Bożena Bamberska, Hilary Bamberski, Maria Cieślak,
Wojciech Gawroński, Stefan Karnicki, Janina Koźba, Stanisław Madajski, Hilda Marciniak, Krystyna Pajor, Maria Sobczak.
W każdą niedzielę młodzież chóru śpiewała o godzinie
10:30 na Mszy Świętej dla dzieci. Organizowano dla najmłodszych chórzystów wycieczki do Katedry Włocławskiej i do
Seminarium Duchownego. Młodzież przygotowywała przedstawienia z okazji imienin księży. Koleżanka Aleksandra
Michalak pamięta do dziś wierszyk, który recytowała księdzu proboszczowi Stanisławowi Smolarskiemu z okazji jego
imienin: „A słoneczko jak się zdarzy, czasem grzeje, czasem
parzy. Niech Cię chłodzi boska rosa. Świeć jak słońce na niebiosach, świeć dobrymi przykładami, wspieraj
nas swymi radami.”
W okresie przedświątecznym młodzież
z chóru pracowała na plebanii przy pakowaniu
bożonarodzeniowych opłatków. Dla nas, wtedy
najmłodszych chórzystów, wspólne spotkania
były okazją do poznania starszego pokolenia
i wysłuchiwania ich opowieści o dawnych, wojennych latach. Do grona najmłodszych chórzystów należały między innymi: Joanna Pawlak,
Lucyna Rożek, Wioletta Maciejewska, Dorota
Bamberska, Aleksandra Michalak, Aleksandra
Skrzypińska, Katarzyna Paprzycka, Anna Ryś
oraz Agnieszka Czereda.
Miło powspominać tamten czas…

Dorota Bamberska
Joanna Pawlak
Organistki - Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek: s. Aniela Krawczyk i s. Krystyna Kowalczyk

Po jednej z prób chóru. Stoją od lewej - Hilary Bamberski, Stanisław Madajski, Teresa Jałkiewicz, Paweł Antoniak, Stefan Karnicki, Janina Koźba, siostra Aniela
Krawczyk (organistka), Maria Sobczak, Hilda Marciniak, Małgorzata Koźba, Bożena Bamberska, Wojciech Gawroński, Krystyna Pajor, Ewa Koźba i Maria Cieślak.
W środku przykuca Renata Gawrońska.Foto Ze zbiorów Małgorzaty Gutknecht
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,,Z wysokości”, czyli muzyczna
integracja w Uniejowie
Koncert Uniejowskiej Grupy Integracyjnej ,,Z Wysokości” odbył się 8 grudnia 2019 roku w uniejowskiej kolegiacie. Grupie w świątecznym repertuarze towarzyszyły dwie utalentowane młode wokalistki: Ula Kowalska
– laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, finalistka
programu Mali Giganci, polskich preselekcji do Eurowizji
Junior 2017 oraz Aleksandra Nykiel - laureatka Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki i Szansy na Sukces, Opole 2019.
W koncercie, którego organizatorem było Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, wystąpiły dzieci, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością. Po raz kolejny w uniejowskiej kolegiacie można było usłyszeć
młodych, uzdolnionych artystów z naszej gminy, którzy
zaśpiewali kolędy oraz pastorałki.
W składzie Uniejowskiej Grupy Integracyjnej znaleźli
się: przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie,
uczniowie ze Szkół Podstawowych z Uniejowa, Wielenina, Wilamowa, Spycimierza oraz podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Ula Kowalska oraz Aleksandra Nykiel jeden z utworów zaśpiewały wspólnie z Karoliną Michalak i Piotrem
Woźniakiem - prezesem Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni.
Ponad pięćdziesięcioosobowej grupie towarzyszyli instrumentaliści: Paweł Serafiński (organy Hammonda),

Uniejów w kolorowych barwach
Wieczorem, dn. 10.11.br. zaprezentowane zostały
efekty realizowanego przez Gminę Uniejów projektu
pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Akcentem tym zainaugurowano gminne obchody
101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W naszym mieście królowała feeria barw. W dynamicznej iluminacji zaprezentowane zostały - Zamek
Arcybiskupów Gnieźnieńskiej, Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, budynek „starej plebani” oraz dzwonnica. Kolorowe oświetlenie,
zmiany jego natężenia ukazywały ciekawe architektoniczne elementy i detale obiektów.
W niesamowity nastrój wprowadzało mieniące się
pastelowymi barwami ogrodzenie parku. Dopełnieniem tego była artystyczna iluminacja wytypowanych drzew i roślinności znajdującej się w najbliższym otoczeniu zamku.
Uwagę licznie przybyłych mieszkańców miasta
i gminy oraz turystów zwracał także most, dumie łączący brzegi Warty, podświetlony tego dnia na biało
– czerwono (na co dzień zdobią go niebieskie barwy).
Niezwykłych wrażeń dostarczył z niecierpliwością
oczekiwany pokaz laserowy pn. „Uniejów świętuje
Niepodległość”. Przygotowany został przez Fundację
20

Koncertowo wybrzmiały też słowa ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, gospodarza świątyni, skierowane do artystów i słuchaczy (fot. Michał Kubacki,
www.uniejow.net.pl)

Marcin Jaśkiewicz (gitara), Łukasz Mosiagin (gitara basowa), Jakub Pięgot (perkusja), Maksymilian Pięgot
(instrumenty perkusyjne), Maksymilian Mielczarek (puzon), Tomasz Piasecki (instrumenty klawiszowe) oraz koordynator projektu Mirosław Madajski (trąbka).
Koncert został sfinansowany w ramach Programu Mikrogranty Łódzkie na Plus 2019 i był kolejną muzyczną
inicjatywą przygotowaną przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.

Michał Kubacki uniejów.net.pl

„Lux Pro Monumentis”, realizatora łódzkiego Light.
Move.Festival. Początkowo na kurtynie wodnej pojawiły się stworzone laserami narodowe symbole, mapa
Polski oraz specjalnie przygotowane napisy. Potem
przestrzeń na obu brzegach Warty oraz na podzamczu wypełniły odbijające się w lustrze wody kolory
i różne formy wiązek laserów. Wrażenia wzmacniała
muzyka filmowa największych polskich kompozytorów, precyzyjnie zsynchronizowana z efektami wizualnymi. Wodowisko to cyklicznie eksponowano przez
kilka godzin.
Wrażenia były imponujące i na długo pozostały
w pamięci.
Warto zaznaczyć, iż w ramach w/w projektu zainstalowano również nowe oświetlenie uliczne. Jak
podkreślił Józef Kaczmarek – burmistrz Uniejowa,
całość nowej iluminacji zasilana jest z własnej miejscowej energetyki poprzez własne linie przesyłowe
i transformatory. Daje to oszczędność energii elektrycznej i maksymalne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, przyjęte w Uniejowie rozwiązanie jest
unikatowe w skali kraju.

Małgorzata Charuba
Fotografie do tekstu na czwartej stronie okładki
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„Z wysokości” w uniejowskiej kolegiacie - 8 grudnia 2019 roku

Pełna gotowość najmłodszych (arch. UM w Uniejowie)

Z tyłu silne głosy uczestników ŚDSP w Czepowie
(fot. Michał Kubacki,uniejow.net.pl)

Nie mogło zabraknąć aktywnego udziału Mirosława Madajskiego (trąbka) pomysłodawcy koncertu (arch. UM w Uniejowie)

Swym talentem zaskoczył wszystkich Piotr Woźniak - prezes Uniejowskiego
Stowarzyszenia „Aktywni”. Od lewej: Aleksandra Nykiel, Ula Kowalska i uniejowianka Karolina Michalak z Uniejowa (Michał Kubacki, uniejow, net.pl)

Pośrodku przy pulpitach uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Uniejowie - Ola Wójcik i Szymon Zgoda - laureaci szkolnych konkursów recytatorskich, którzy
poprowadzili koncert (fot. Tomasz Wójcik)
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PRZEDSMAK ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
W sobotę 23 listopada liczna grupa Słuchaczy odbyła wycieczkę autokarową do Piotrkowa Trybunalskiego. Głównym celem wyjazdu był pobyt w fabryce bombek. Po zwiedzeniu zakładu uczestniczyliśmy w warsztacie wykonywania
własnych bombek, a swoje rękodzieła mogliśmy zabrać z sobą. Nie było to łatwe zadanie. Nasz wysiłek przy dekorowaniu tych ozdób choinkowych pomógł nam docenić ręczną pracę osób tam pracujących.

W warsztacie malowania bombek wzięli udział wszyscy uczestnicy wycieczki.
Widać duże zaangażowanie i skupienie przy wykorzystaniu swoich umiejętności
plastycznych (fot. Jolanta Borycka i Anna Włodarska)

Oprócz warsztatu i obejrzeniu produkowanych tam bombek zwiedzaliśmy również proces ich produkcji (fot. Jolanta Borycka)

Zwiedziliśmy również Muzeum Piwowarstwa - był wykład, zwiedzanie i na koniec degustacja.
W obydwu zakładach mogliśmy dokonać zakupów w sklepach branżowych. Po smacznym obiedzie z porcją dobrych
wrażeń i podarunkami dla najbliższych ruszyliśmy w drogę powrotną.

Anna Włodarska
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„ŁÓDZKIE DLA SENIORÓW PLUS”
Trzeci rok z rzędu nasz UTW uczestniczy w projekcie Łódzkiej Federacji Sportu, finansowanym ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Obecnie w projekcie uczestniczy 80 słuchaczy, korzystając z zajęć yogi,
aerobicu wodnego, nordic walking i aerobicu na sali.

Od lewej: Urszula Urbaniak, Jadwiga Sudra, Barbara Rafalska, Krystyna Dałek
(w przysiadzie), Aleksandra Majewska, Krystyna Taraszewska, Józef Klata i Halina Ubraniak (fot. Anna Włodarska)

W sobotę 6 grudnia, w MIKOŁAJKI, wzorem lat
ubiegłych uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym
wszystkich grup projektowych.
W sali konferencyjnej Hotelu „Dobieszków” przy
Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie uczestniczyło ponad 200 seniorów reprezentujących: Uniejów,
Domaniewice, Drzewicę, Kutno, Rokiciny, Konopnicę,
Szczerców, Łódź i Zgierz.
W Hotelu witał seniorów rolap reklamowy Projektu ze
zdjęciem naszej grupy nordic walking. Była to „ścianka”,
na tle której wszyscy chętnie się fotografowali- z nami na
czele.
Po części oficjalnej z udziałem przedstawiciela Zarządu Województwa Łódzkiego Roberta Baryły i przedstawicieli Zarządu Łódzkiej Federacji Sportu wysłuchaliśmy
wykładów - z przerwą na wspólny obiad.
Były to kolejno wykłady: „Choroba zwyrodnieniowa
epidemią XXI wieku- jak z nią żyć” (dr Dorota Lis-Studniarska), „Od kariery sportowej do aktywności ruchowej
seniora- analiza zależności” (mgr Jarosław Swiderski)
i „Rehabilitacja w holistycznej opiece nad pacjentem geriatrycznym” (dr Barbara Daniszewska). Po ostatnim wykładzie ćwiczenia rozluźniające poprowadziła mgr Ewa
Michalak-instruktor yogi, rehabilitantka.
Wróciliśmy z prezentami - obok tradycyjnych koszulek
z logo projektu również z niespodziankami od Mikołaja.
Naszej ekipie towarzyszył nasz instruktor nordic walking.
Odjechaliśmy zabierając z sobą dwie maksymy:
„Wszystko, co żyje - rusza się. A więc aktywność ruchowa
nade wszystko” oraz „Umrzeć młodo, to wygląda dobrze
tylko w filmach. Starość jest zdecydowanie lepsza”.
Dziękujemy władzom i pracownikom Łódzkiej Federacji Sportu za starania, byśmy te maksymy mogli wcielać
w życie.

Urszula Urbaniak

Na pierwszym planie uniejowska grupa podczas wykładów
(fot. Anna Włodarska)

Najliczniej wśród uniejowskiej grupy
odliczyli się uczestnicy sekcji nordic
walking. Z przodu w pozycji półleżącej instruktor tej sekcji Zdzisław
Jaskólski (arch. UTW)
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DEKUPAŻ I PAPIEROWA WIKLINA
Z myślą o przygotowaniu świątecznych ozdób zorganizowano warsztaty z rękodzieła. Rozpoczęto od papierowej
wikliny. Pod okiem instruktorki zaczęto od doboru papieru i przygotowania papierowych rurek. Kiedy uczestnicy
warsztatu opanowali łączenie papierowych rurek, wykonywali gwiazdki i choinki jako ozdoby świąteczne. Zainteresowanie tą techniką jest bardzo duże, a z łatwością przyszło też wyplatanie koszyczków. Poza wykonywaniem ozdób
świątecznych mamy w planie również pracę nad biżuterią.
Zdobienie metodą dekupażu zaprezentowała nam kol. Urszula z Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tą techniką przyozdabiano bombki. Efekty były bardzo szybkie i zadowoliły wszystkie uczestniczki. Była to nie tylko praca
indywidualna, ale wzajemna pomoc, podpowiadanie, wymienianie się serwetkami. W dalszej kolejności przystąpimy
do zdobienia różnych przedmiotów.

Zdobienie bombek techniką dekupażu (fot. Urszula Urbaniak)

Warsztat z wykorzystaniem papierowej wikliny (fot. Urszula Urbaniak)

Z każdego warsztatu odbyto po trzy spotkania, co pozwoliło na przygotowanie ozdób nie tylko na swoje domowe
potrzeby, ale i do obdarowywania nimi innych. W każdej grupie widzimy już liderki, pod okiem których możemy samodzielnie przeprowadzać kolejne warsztaty.

Urszula Urbaniak

KIEDY ZACZYNA SIĘ STAROŚĆ?
W sali konferencyjnej nowego budynku biblioteki w dniu 29 listopada odbył się wykład pt. „Kiedy zaczyna się
starość? - Kto to jest osoba starsza?” Wykładowcą był p. Marek Chałas- prezes Fundacji Activus z Łodzi, założyciel
Akademii Seniora Activus, propagator edukacji osób starszych.
W Polsce nie mamy jednoznacznej definicji osoby starszej-seniora. Formalne i nieformalne definicje starości pozostają w sprzeczności z sobą- inaczej ZUS, GUS, inaczej ustawa.
Rozmawialiśmy o zróżnicowanych potrzebach osób w różnym wieku, o przesuwającej się granicy w kierunku długowieczności, a tym samym wydłużaniu aktywności seniorów. Wykładowca przypomniał przykłady aktywnych „staruszek” i „staruszków” obu płci w Polsce i na świecie, w tym przywódców państw, innych polityków, artystów...

Wykładowca Marek Chałas (fot. Jolanta Borycka)

Wśród odbiorców wykładu dominowały kobiety (fot. Jolanta Borycka)

Rozważania podczas wykładu zamknęła konkluzja: „Przejście na emeryturę nie oznacza wyłącznie bycie osobą starszą-seniorem. To okres nowych szans i nowej aktywności”. A że tak jest, pokazują na co dzień słuchacze Uniejowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w liczbie 270 zakończą 10 stycznia I semestr roku 2019/20.

Urszula Urbaniak
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Do wspomnienia postaci księdza Józefa Arabskiego zostaliśmy zainspirowani 26 maja br. przez ks. Pawła Stołowskiego, wygłaszającego homilię w uniejowskiej Kolegiacie podczas Mszy Św. prymicyjnej neoprezbitera Adriana
Zimnowłockiego. Przywołał w niej kapłana Arabskiego, związanego z rodziną celebransa. Z przekazu wyłaniała
się godna naśladowania postać. Z uwagi na fakt, że ks. Józef Arabski urodził się na terenie parafii Wilamów (gmina
Uniejów) oraz jego pokrewieństwo z miejscową rodziną Zimnowłockich, uznajemy za ważne zwrócenie uwagi naszych czytelników na syna ziemi uniejowskiej, zasłużonego dla włocławskiego kościoła.

Ks. Józef Ar abski
Ks. Józef Arabski urodził się 3 września 1936 r. w Sarbicach (na terenie parafii Wilamów, w diecezji włocławskiej),
w rodzinie Aleksandra i Józefy z d. Szajrych. W 1937 r. rodzice
przenieśli się do Ponętowa Dolnego w powiecie kolskim i zamieszkali na terenie parafii Grzegorzew.
Po wojnie Józef podjął naukę w Szkole Podstawowej w Barłogach. Ukończył ją w 1950 r. i w tym samym roku rozpoczął
naukę w Niższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
Po jego ukończeniu w 1954 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia kapłańskie
otrzymał 21 maja 1961 r. w katedrze włocławskiej. Był wikariuszem kolejno w parafiach: Osięciny, Złoczew, Brześć Kujawski, Skulsk i Słupca.
Uzyskał stopień magistra z zakresu historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów w miesiącach wakacyjnych dwukrotnie pełnił posługę duszpasterską w parafii
katedralnej we Włocławku, a po zakończeniu studiów od 1 IX
1972 r. pełnił funkcję notariusza Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, a także notariusza Sądu Biskupiego. Od 1972 r. przez
dwadzieścia lat był wykładowcą historii sztuki w Wyższym
Seminarium Duchownym we Włocławku.
W tym czasie pełnił też funkcję kapelana w domu nowicjackim Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi przy ul. Leśnej 2 . Był także duszpasterzem młodzieży akademickiej, pracował w Komisji Sztuki Kościelnej,
kierował parafią Orle, a następnie parafią Bądkowo. Od 1984
roku był proboszczem w parafii katedralnej, obdarzony godnością kanonika gremialnego kapituły katedralnej. Podkreślane są tu jego zasługi w restauracji katedry.
W czerwcu 1988 roku z powodu postępującej choroby zrezygnował z probostwa w parafii katedralnej. Pozostał jednak
Ze wspomnień s. Jolanty
W latach 1974–1979 ks. J. Arabski był proboszczem w Orlu,
rodzinnej parafii siostry Jolanty Królikowskiej–obecnie zachrystianki w uniejowskiej kolegiacie. Zapytaliśmy ją, jak
pamięta swojego proboszcza z czasów, kiedy rodziło się jej
powołanie zakonne. Obserwując ks. Józefa przygotowującego
ołtarz do Mszy św. i krzątającego się wokół niego z naczyniami liturgicznymi, zapragnęła też kiedyś w podobny sposób
służyć przy stole pańskim.
Po ukończeniu szkoły podstawowej udała się do swojego
proboszcza po opinię, która była niezbędna do przedłożenia
w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku, gdzie zdecydowała się wtedy wstąpić. Ks.
Arabski zaskoczony był tą decyzją. Zapytał 15 letnią wówczas
dziewczynę, czy da radę iść tą niełatwą drogą. Otrzymawszy
od niej zapewnienie, że jest na to gotowa, odpowiedział: „Jeżeli tak, to idziemy do kancelarii i będę pisał opinię”.
w Uniejowie - nr 80 (2019)
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Ks. Józef Arabski (ze zb. S. Jolanty Królikowskiej)

(1936-1996)

we Włocławku, pełniąc różne funkcje w Kurii Diecezjalnej
Włocławskiej. Był członkiem Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego, wiceprzewodniczącym diecezjalnej
Komisji Sztuki Kościelnej, a także diecezjalnym konserwatorem zabytków, czyli przewodniczącym Wydziału Konserwacji i Zabytków w kurii (od 1 VII 1988 r.). Do 1992 r. należał także
do Komisji Liturgicznej oraz Komisji Egzaminacyjnej.
Zmarł 9 IX 1996 r. Został pochowany (12 IX) w kwaterze kapłańskiej na cmentarzu komunalnym we Włocławku przy al.
Chopina. Jego nazwisko widnieje na tablicy upamiętniającej
zmarłych rektorów i profesorów w seminarium włocławskim, a także na tablicy z wykazem proboszczów we włocławskiej katedrze.
Od redakcji: Powyższe informacje o ks. Józefie Arabskim stanowią przedruk fragmentów z pełnego biogramu, umieszczonego
na stronie: www.katedrawloclawek.pl/proboszczowie

W czasie nowicjatu, również w późniejszym okresie, zapewniał o gorliwej modlitwie, duchowo towarzyszył we
wzrastaniu w powołaniu zakonnym. Gdy jego parafianka,
po trzyletnim Nowicjacie i takim samym czasie nieobecności
w domu, po raz pierwszy przyjechała w habicie do rodziców
i odwiedziła swojego księdza proboszcza- był bardzo dumny.
Mimo, że od śmierci ks. Arabskiego minęły już 23 lata,
w Orlu jest nadal ciepło wspominany. Zapamiętano go jako
człowieka bardzo pracowitego, skromnego w swojej wielkości, prostolinijnego, serdecznego, życzliwego, oddanego gospodarza miejsca i dbającego o materialne dziedzictwo kościoła. Pamiętane są też liczne rzesze dzieci i młodzieży, za
jego sprawą, uczestniczących w umiłowanych przez ks. Józefa
nabożeństwach majowych i październikowych. Przyciągała
jego kapłańska postawa, kontaktowość, otwartość na ludzi,
ich sprawy i potrzeby, zainteresowanie bieżącymi sprawami
i problemami rodzin oraz wielkie zatroskanie o życie duchowe parafian.

Rozmawiała Małgorzata Charuba

Ze wspomnień rodzinnych
o ks. Józefie
Listopad. Czas wspomnień o tych, którzy odeszli. Z roku
na rok zaciera się pamięć. A może trzeba coś lub kogoś ocalić
od zapomnienia. Kiedy poproszono mnie, abym napisał kilka
słów o ks. Józefie Arabskim, to na początku pojawiła się pustka. Przecież od chwili naszych spotkań minęło tyle lat i tak
naprawdę bardzo trudno poskładać jakiś konkretny obraz
człowieka, który nie był osobą tuzinkową. W tych wspomnieniach boję się otrzeć o banał, a z drugiej strony nie chciałbym
przylukrować postaci, która była księdzem z krwi i kości.
A zatem przelewam na papier miejsca i osoby, które wracają
w moich wspomnieniach otulone mgłą niepamięci. To właśnie dlatego poniższy teks jest moim bardzo subiektywnym
obrazem o ks. kanoniku Józefie Arabskim, moim stryjecznym
wujku.
Nie wchodząc w szczegóły genealogiczne muszę przyznać,
że mój wujek nie był moją jakąś bardzo bliską rodziną i chyba
tylko dlatego, że był kapłanem, co w tamtym czasie było nobilitacją, w przeciwieństwie to współczesności, również dla
trochę dalszej rodziny utrzymywaliśmy częstszy kontakt,
odwiedzając go w parafiach, w których pracował -Orlu, Bądkowie czy Włocławku lub spotykaliśmy się podczas rodzinnych spotkań u jego rodziców w Barłogach lub w Ponętowie
u brata ks. Józefa, Zbigniewa.
Barłogi
Zawsze kojarzyć mi się będą z kolędą ,którą śpiewaliśmy
ks. Józikowi( bo tak naprawdę tylko tego zdrobnienia używało się w naszej rodzinie). To znana kolęda „Ach ubogi żłobie”
pasowała do ks. Profesora. A szczególnie głośno śpiewaliśmy
ten fragment: „Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi”. Czy
to tylko przypadek? Być może, ale wujek przy tej kolędzie nigdy nie krył wzruszenia.
Ponętów
Tę miejscowość zapamiętam zapachem sadów wiosną,
a jesienią zapachem owoców. Wraz z rodzicami często odwiedzaliśmy wujka Zbyszka, młodszego brata księdza Józefa, wraz z jego żoną Halinką i ich dwiema córkami Ewą
i Jolą. Z dziewczętami jesteśmy prawie w tym samym wieku,
więc lubiłem spotykać się z moimi kuzynkami. Tam właśnie
uczestnicząc w rodzinnych uroczystościach mogliśmy, podobnie jak w Barłogach, spotykać wujka księdza. Myślę, że
to jest czas, aby podzielić się swoim dziecięcym, a potem
młodzieńczym postrzeganiem ks. Józika, który przy każdym
spotkaniu budził we mnie respekt. Widziałem go wtedy jako
pomnikową postać. Zawsze oficjalnie w nienagannie skrojonej sutannie, zawsze utrzymywał pewien dystans. Nie był
z pewnością człowiekiem wylewnym, ale kiedy zabierał głos
wszyscy z uwagą słuchali. Słuchałem i ja, choć nie zawsze
chyba wszystko ta ten czas rozumiałem.
Orle
Stary drewniany kościółek, plebania i budynki gospodarcze, a nieopodal duży staw lub małe jezioro, jak to na Kujawach. Tak to wspominam, wtedy byłem dzieckiem. Odkąd
pamiętam zawsze obok wujka byli jego rodzice Aleksander
i Józefa oraz Tereska, która pomagała w gospodarstwie. Już
tutaj napiszę to bardzo otwarcie, a będzie to niezmiennie
wiązało się z wszystkimi innymi miejscami, że między innym lubiłem jeździć do wujka z bardzo przyziemnych pobudek. Mama ks. Józika robiła przepyszne wiktuały. Jadąc
na spotkanie z wujkiem byłem pewny, że będzie wyśmienite
jedzonko, często z własnego gospodarstwa. Wujek wraz ze
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swoimi rodzicami potrafił przyjmować gości i można się było
uczyć tzw. polskiej gościnności. Oczywiście świetnie pamiętam i to, że nigdy do Łodzi nie wracaliśmy z pustymi rękami.
Bądków
Gdziekolwiek ks. Józik pracował przeprowadzał remont
świątyni. Bardzo zależało mu na pięknym wystroju obiektów
sakralnych i nie tylko. Ja już wtedy byłem pryszczatym młodzieńcem w technikum i samodzielnie spędzałem kila dni
wakacji u wujka. Nie bardzo już pamiętam, czy miała być to
kara czy nagroda? Z tamtych czasów zapamiętałem plebanię
stylizowaną na szlachecki dworek, w której miałem swój gościnny pokój i to jeszcze z łazienką. W salonie piękne stare
drewniane meble. Na środku długi stół przykryty śnieżnobiałym obrusem a wokół wielkie obite skórą krzesła i w centralnym miejscu fotel ,w którym najczęściej siedział tata ks.
Józika, Aleksander, którego zapamiętałem jako wspaniałego
gawędziarza, czego raczej w tamtej chwili nie mogłem powiedzieć o wujku. Zresztą o czym mogliśmy wtedy rozmawiać, biorąc pod uwagę różnice wieku i wykształcenia? To,
co jeszcze z bądkowskiej plebani zapamiętałem (nie wspominam już o super jedzeniu, karmiony byłem na okrągło),
to niesamowita ilość książek, a wśród nich przepiękne albumy najczęściej związane z architekturą sakralną i dziełami
sztuki. No w końcu byłem gościem wieloletniego profesora
historii sztuki włocławskiego WSD.
Włocławek
Ten okres wbrew pozorom pamiętam najsłabiej. Kiedy
wujek obejmował Katedrę we Włocławku ja poszedłem do seminarium.
Łódź
Najpierw moje prymicje w parafii św. Antoniego, gdzie ks.
Kanonik był honorowym gościem, a po kilku latach szpital
im. Pirogowa, gdzie tym razem ja byłem gościem u bardzo
już schorowanego wujka Józika. Te nasze ostatnie spotkania
były chyba najważniejsze w naszej relacji. Były najbardziej
intymne i osobiste. Czułem się w tych trudnych dniach, jak
się okazało śmiertelnej choroby, jego powiernikiem. Bo w takiej sytuacji nikt nie zrozumie księdza tak dobrze, jak drugi
ksiądz. Osobiście odebrałem w tych jego ostatnich dniach
cierpienia chyba najcenniejszą lekcję, swoisty testament, ale
też w związku z tym nie mogę zdradzać treści naszych rozmów. Niech reszta będzie milczeniem….

Uniejów, w dniu 26 maja 2019 - w dniu prymicji ks. Adriana Zimnowłockiego
(w środku). Z prawej ks. Paweł Stołowski autor wspomnienia (ze zb. Małgorzaty
Zimnowlockiej)

PS
W bardzo podobnych relacjach jestem dziś z ks. Adrianem
Zimnowłockim, synem mojego ciotecznego brata Krzysztofa.
Ciekawe, co kiedyś Adrian napisze o mnie?

Ks. Paweł Stołowski
w Uniejowie - nr 80 (2019)

Od początku swojej
proboszczowskiej posługi był katechetą w Szkole
(1957- 2019)
Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku.
Jego każdorazowa obecW dniu 18 listopada br., w 62 roku życia i 37 roku kapłań- ność w jej progach była
stwa, zmarł ksiądz kanonik Paweł Kubiak, uniejowianin.
dla wszystkich swego
Święcenia kapłańskie przyjął w dn. 11.06.1983r. we Włocławku.
rodzaju świętem. Był
Od 1993 r. był proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoprzyjacielem placówki
ła w Tursku (usytuowanej na terenie Diecezji Kaliskiej) oraz
i nieodłączną jej częścią.
oddanym kustoszem miejscowego Sanktuarium Matki Bożej
Żywo interesował się żyŁaskawej. Tursko szybko stało się jego domem, a parafianie –
ciem szkolnej społeczjego rodziną. Nieustannie dawał temu wyraz. Był nieodłączną
ności. Służył dobrą radą
częścią turskiej społeczności, współtworzył ją.
i życzliwym słowem.
Z wielkim zaangażowaniem i oddaniem dbał o powierzony
Potrafił skupiać wokół
mu kościół. Wiernie kroczył drogą swego powołania, troszsiebie dzieci, młodzież
czył się o wzrastanie w wierze tych, którzy zostali powierzei dorosłych, cieszył się
ni Jego duszpasterskiej posłudze. Ks. Kubiak był inicjatorem
ogromną ich sympatią.
wielu lokalnych uroczystości o charakterze religijnym i moNa szkolnych korytadlitewnym. Zapoczątkował w parafii obchody Dnia Chorych,
rzach dzielił się nawet
pielgrzymki po świątyniach diecezji. Organizował także różsuchym rogalem czy bagietką. Bardzo często obdarowywał
ne widowiska religijne. Współorganizował oraz wspierał Akwszystkich słodkościami.
cję Katolicką.
Mimo choroby, która przyszła niespodziewanie, z parafiaW sanktuarium Matki Bożej Turskiej swoje miejsce znajnami był, można rzec – do końca. Odprawił jeszcze Euchadowali członkowie Koła Łowieckiego „Żubr”, Zespół Ludowy
rystię pierwszego listopadowego piątku. Dziesięć dni później
Tursko, Koło Gospodyń Wiejskich, Matki Różańcowe, Brac„Odszedł do Pana”. „Odszedł cicho, bez słów pożegnania. Tak,
two św. Andrzeja oraz Rada Parafialna. Ściśle współpracojakby nie chciał swym odejściem smucić…, tak jakby wierzył
wał też ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
w godzinę rozstania, że ma niebawem z dobrą wieścią wróz miejscowymi przedsiębiorcami.
cić.”
Ks. Paweł Kubiak był postrzegany jako kapłan maryjny, kaPogrzeb księdza kanonika Pawła Kubiaka odbył się w dniu
płan wyjątkowy, stanowczy i zasadniczy w sprawach wiary,
22 listopada 2019r. Mszy świętej przewodniczył biskup pojednocześnie serdeczny i otwarty na ludzi oraz ich sprawy.
mocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. Koncelebrę spraBył skromny, nie szukał poklasku. Był kapłanem miłości, był
wowało ponad 60 księży. Spoczął na parafialnym cmentarzu
w Tursku, wśród swoich.
Zmarłego kapłana żegnali: najbliższa rodzina,
liczne rzesze parafian
(w tym dzieci i młodzież
szkolna wraz z nauczycielami), mieszkańcy sąsiednich
miejscowości,
strażacy z Turska i okolic,
myśliwi oraz przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych. Żegnali
Go również reprezentanci
rodzinnego Uniejowa.
W kondukcie pogrzebowym dało się słyszeć
ze smutkiem wypowiadane słowa, że „pustki po
księdzu kanoniku Pawle Kubiaku nie da się już
niczym zapełnić oraz, że
Tursko nigdy już nie bęW uniejowskiej kolegiacie, 7 maja 1992 roku. Msza św. w intencji społeczności szkolnej z okazji 15 rocznicy nadania uniejowskiej dzie takie samo”, jak za
szkole imienia i przekazania sztandaru. Na wysokości ołtarza księża wywodzący się z Uniejowa. Od lewej: ks. Paweł Kubiak, czasów jego posługi duszpasterskiej.
ks. Lucjan Cerski, ks. Marek Pokorski i ks. Antoni Kamiński. Po bokach ówcześni prefekci parafii.(arch. TPU)
blisko ludzi, spotykał się z nimi, dawał różne wyrazy pamięci
o osobach chorych i starszych, odwiedzał parafian w domach
oraz uczestniczył w różnych rodzinnych i lokalnych uroczystościach. Dbał o budowanie więzi między starszym i młodszym pokoleniem kapłanów oraz życzliwie towarzyszył im
w ich posłudze. gronie księży mówiono o nim jako o wzorze
do naśladowania.
Ks. Kubiak nikogo nie pomijał, nigdy nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka, był szczególnie wrażliwy na
potrzeby osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Nie odmawiał pomocy.

w Uniejowie - nr 80 (2019)
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Małgorzata Charuba
Ps. Niniejszy tekst to świadectwo turskich parafian dotyczące ks. kan. Pawła Kubiaka.
Udało się je poznać dzięki towarzyszeniu im w ostatniej
ziemskiej drodze ks. proboszcza oraz dzięki uprzejmości Pani
Lucyny Kempińskiej–Cieślak – dyrektora Szkoły Podstawowej w Tursku, która udostępniła naszej redakcji treść pożegnania, wypowiedzianego przy trumnie w dniu pogrzebu.

ksiądz kanonik Paweł Kubiak

Pamięci księdza k anonik a
Pawła Kubiak a – uniejowianina

Ze wspomnień:

Szkoła, kino, kościół, dzwonnica...
Dawno, dawno temu, przed epoką smartfonów, przed epoką osobistych komputerów, kiedy nawet
telewizory były rzadkością, nasze doznania edukacyjno-kulturalne pochodziły z trzech (poza rodziną) źródeł. Były to oczywiście szkoła, kino za rzeką i kościół.
Szkoła Podstawowa
Szkoła podstawowa, bo tylko taka była w tym czasie
w Uniejowie, mieściła się w tym samym budynku co dzisiaj.
Oczywiście tylko ten „stary” budynek. Jak dla mnie z piękną
elewacją, z salą gimnastyczną oraz parterowym budynkiem,
w którym mieściła się biblioteka i mieszkanie służbowe rodziny woźnego. Z holu głównego można było wejść do dwóch
szatni oraz na salę gimnastyczną. Budynek sali gimnastycznej posiadał wewnątrz, poza parkietem, magazynek sprzętu
sportowego, własną szatnię z toaletami i prysznicami oraz na
piętrze gabinety lekarskie. Nasze ciała, a szczególnie włosy
i zęby były pod stałą kontrolą „służby medycznej”.
Na parterze głównego budynku był pokój Kierownika
szkoły, pokój nauczycielski, sale lekcyjne dla młodszych klas
oraz kuchnia ze stołówką. Na piętrze sale lekcyjne klas starszych oraz tajemnicza sala chemiczno-fizyczna z własnym
zapleczem, gdzie znajdowało się wszystko to, co najciekawsze, czyli to, czego samodzielnie nie wolno było dotykać.
Lekcje jak zwykle, w każdej szkole, w odczuciu uczniów
były nudne i w zasadzie zbędne, szkoda czasu na siedzenie
w ławkach, z których raz po raz wypadał kałamarz z atramentem i tworzył abstrakcyjną plamę na parkiecie, którą po
godzinach, pod nadzorem woźnego trzeba było wyskrobać
z podłogi skrobakiem i wiórkami. A przecież za oknem było
tyle ciekawszych rzeczy do robienia. Lecz nie zawsze było
nudno. Od czasu do czasu wyświetlano nam filmy, z projektora, tak jak w kinie. Siedzieliśmy wtedy wpatrzeni w ekran
jak zaczarowani. Były też dni, gdy sala gimnastyczna zamieniała się w salę koncertową lub w teatr.

Rok 1968/69, w pracowni fizyczno-chemicznej. Z przodu Czesław Wiatr (z prawej) i Andrzej Kaczmarek.Drugi rząd -między Wiatrem i Kaczmarkiem Basia Stefańska.Trzeci rząd od prawej Basia Gołost. Z tyłu pod ścianą od prawej Roman
Kuczkowski i Tomasz Olczyk (biały kołnierzyk), bliżej na lewo Jadzia Jesiołowska (biała bluzka) i Henia Karnicka z ekierką (ze zb. Tomasza Olczyka)

Pamiętam, jak z Filharmonii z Łodzi przyjeżdżali artyści-muzycy i grali na nieznanych nam instrumentach. Wtedy
poznałem flet, fagot i klarnet. W szkole były lekcje śpiewu
i muzyki a wiodącym instrumentem był akordeon. Organy
znaliśmy za to z kościoła.
Poza koncertami, w sali gimnastycznej odbywały się także występy Teatru Lalek z Łodzi. Wspaniałe przedstawienia
i bajki edukacyjne, które do dziś wspominam z ogromną
przyjemnością. Szlachetni bohaterowie, mądre zwierzęta
i szczęśliwe zakończenia przygód.

Moja klasa - rocznik 1955. Stoją od lewej: Henia Karnicka, Jadzia Jesiołowska, Krysia Kubuj, Ela Grabowska, Ula Łysiak, Halinka Sobańska, Marylka Sztybrych, wychowawczyni-Jadwiga Naszyńska, Basia Gołost, Hania Kukuła, Basia Stefańska, Ela Sikora i Marylka Miśkiewicz. Klęczą od lewej: Ryszard Dębowski, Andrzej Kaczmarek,
Wojtek Myjakowski, Zbyszek Wieczorek, Bogdan Ścibior, Roman Kuczkowski (sama głowa), Tomasz Olczyk i Czesław Wiatr. Siedzą od lewej: Grażynka Kaliszewska,
Wiesia Lipnicka, Marysia Andrysiewicz, Tereska Andrysiewicz, Andrzej Łuczak, Jasio Rojkowski, Urszula Król i Michał Barski (ze zb. Tomasza Olczyka)
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W dolnym rzędzie od lewej: Ela Grabowska, Urszula Łysiak, Henia Karnicka,
Maryla Sztybrych, Tadeusz Kwieciński,
Basia Gołost, Jadzia Jesiołowska, Hania
Kukuła i Halina Sobańska. Drugi rząd od
dołu, od lewej: Wiesia Lipnicka, Ela Sikora, Grażynka Kaliszewska, Krysia Kubuj,
Milena ?, Marysia Andrysiewicz, Urszula
Król i Teresa Andrysiewicz. Drugi rząd
od góry, od lewej: Ryszard Dembowski,
Czesław Wiatr, Tomasz Olczyk, Marylka
Miśkiewicz (z numerem klasy), Basia Stefańska, Janek Szafarz, Wojtek Myjakowski i Roman Kuczkowski. Górny rząd od
lewej: Michał Barski, Zbyszek Wieczorek,
Andrzej Łuczak, Janek Rojkowski, Bogdan Ścibior i Andrzej Kaczmarek (arch.
Tomasza Olczyka)

Kino
Prawdziwy, dorosły teatr, wystawiał sztuki w uniejowskim kinie „Ustronie” za rzeką. Pamiętam, ile radości sprawił Papkin z „Zemsty”, chodzący po scenie w spodniach kojarzących się widzom z kalesonami. Kino to jednak przede
wszystkim filmy. Pamiętam, raczej ze scen niż z tytułu, pokaz filmu „Wojna i pokój”, na który rodzice „przemycili” mnie
pod płaszczem.
Poza filmami i teatrem, kino służyło także jako scena
z okazji akademii pierwszomajowych. Dzieci szkolne odgrywały wtedy jakieś sceny, trudno mi to sobie przypomnieć,
ale pamiętam, jak sam brałem udział w takim przedstawieniu i z przypiętą do koszulki, tekturową kielnią, wykonaną
przez mojego ojca, dumnie recytowałem „...i murarze...”Był to
fragment jakiegoś wiersza patriotycznego, ale nie zachował
się w mojej pamięci.
Kościół
Osobnym rozdziałem wrażeń, niekoniecznie duchowych,
trudno takich wymagać od dziecka, był kościół. Poza zamkiem, jedyny, murowany i tak wielki budynek w mieście. Pomijam wszelkie święta, uroczystości, msze, procesje, chociaż
jako z woli mojej mamy, ministrant, brałem czynny udział
we wszystkich. Kościół był dla mnie miejscem magicznym,
gdzie wieczorny półmrok w połączeniu z zapachem kadzidła,

dźwiękami organów, tajemniczą łaciną oraz malowidłami
i figurami na ołtarzach przenosił mnie w fantastyczny świat
Boga i Świętych. Świat trudny do zrozumienia, pełen wzniosłości, tajemniczości, ogromny, niepojęty.
Kościół miał też swój prostszy, zwyczajny, choć również
uroczysty wymiar. Choćby sobotnie śluby, na które chodziła

Tajemne wejście z boku lewego ołtarza (fot. Tomasz Olczyk - rok 2018)

Wejście do podziemi. Fot. Tomasz Olczyk 2018r
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Stary budynek kina w miejscu obecnego Domu Pracy Twórczej (fot. Małgorzata
Charuba)
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moja mama z koleżankami, kiedy to pod kościół zajeżdżały
konne bryczki z parą młodą i weselnymi gośćmi. Nasze lekcje
religii w bocznej kaplicy, pogrzeby.
Kościół miał też jeszcze jedno znaczenie dla nas, młodych
łobuziaków. Inspirował do myszkowania po zakamarkach,
wchodzenia tam, gdzie było to zabronione. Za ołtarzem, po
lewej stronie nawy, obok ambony, były małe drzwiczki. W tajemnicy przed rodzicami i kościelnym, weszliśmy tam kiedyś. Za drzwiczkami ukazały się murowane schody umiesz-

czone w bocznej wieżyczce, prowadzące na górę, skąd przez
otwór w sklepieniu można było patrzeć z góry na całe wnętrze kościoła. Penetrowaliśmy kościół od dachu do podziemi.
W południowej ścianie kościoła są małe drzwi, przez które
można wejść do podziemia. Jak mówili rodzice, tam też nas
„licho” zaniosło. Chodziliśmy też czasem na chór, do organisty, gdzie podczas grania można było poczuć jak muzyka
wypełnia całe ciało.

Dzwonnica
Najważniejsza
jednak była dzwonnica. Wejście tam
było trudne, ale gdy
się dobrze upilnowało kościelnego, a ten
zapomniał zamknąć
drzwi, wbiegaliśmy
po schodach na górę.
Na pierwszym poziomie, który stanowił
łukowy strop nad
bramą, w grubych
murach były wysokie
okna z żaluzjami. Pośrodku pomieszczenia wisiał sznur od Wejście na dzwonnicę. Fot. Tomasz Olczyk 2018r
dzwonu. Teraz tylko
trzeba było wspiąć się na mur pod oknem, chwycić podaną przez kolegę linę
i bujać się na niej od okna do okna uważając, aby aby tylko rozbujany dzwon
nie wydał żadnego dźwięku, bo wtedy kościelny nie miałby litości. Wspaniała „zabawa”. Po zabawie na linie, można było iść jeszcze wyżej, schodkami Dzwon w uniejowskiej dzwonnicy w roku 1994.
Fot. Zbigniew Wierzbowski
a na koniec po drabinie, do okienek na samym szczycie wieży, w tak zwanym
hełmie. To był szczyt osiągnięć. Spełnienie marzeń. Patrzeć z najwyższego
miejsca w Uniejowie na kościół, rynek, ulice, kamienice. Na znajdujące się na horyzoncie wioski...
Wyżej wejść nie mogłem, ale co jest tam dalej, za horyzontem? Jaki wielki jest ten świat? Czy kiedyś go zobaczę?...

Tomasz Olczyk
Gdynia 26.10.2019r.

Tomasz Olczyk - uniejowianin z urodzenia, absolwent uniejowskiej podstawówki z roku 1970. Dalszą edukację rozpoczął w Zduńskiej Woli. W wieku 18
lat wyjeżdża do Gdańska, gdzie podejmuje pierwszą
w życiu pracę zawodową i kontynuuje naukę. Obecnie
mieszka i pracuje w Gdyni. Rodzinny Uniejów inspiruje go do poszukiwań korzeni i źródeł historycznych.
Od 2017 roku współpracuje z redakcją kwartalnika
„W Uniejowie”, gdzie znajdziemy kilka jego wspomnień ilustrowanych fotografiami z rodzinnego archiwum. Obecnie opracowuje nagrane ze śp. O. Florianem
Pełką wspomnienie, które zostanie wydane nakładem
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Tomasz Olczyk na tle swojej podstawówki, lato 2018 (ze zb. Tomasza Olczyka)
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Wspomnienie wierszem pisane

O dwóch uniejowiakach- Pietrzaku i Kałużnym też jest mowa,
Kiedy przewozili przez Wartę mieszkańców Uniejowa,
Śpieszących na zabawę taneczną na parkowej polanie,
Pośród dębów, skąd rozbrzmiewało muzyki granie.

Powspominać dobra rzecz...

DOM LUDOWY miał dla miasta znaczenie kulturalne.
Na scenie popisywały się dzieci i zespoły lokalne.
Nowy rozwój w kulturze zrodził inne zapotrzebowanie
I DOM LUDOWY przekształcono w kino USTRONIE.

Czy pamiętasz szkołę podstawową w rynku?

Ciasne klasy lekcyjne w starym budynku?
Tu ciężkie ławki uczniowskie, tam stara tablica,
Na ścianie głównej portret orła, Gomułki i Cyrankiewicza?

O kim zapomnieliśmy? Ach, o Ochotniczej Straży Pożarnej,
O oddanym kierowcy Leonowiczu i pracy strażaków ofiarnej!
O ich warcie przy grobie Zmartwychwstałego Pana,
Gdzie stali wytrwale i dumnie aż do Wielkiej Nocy rana.

Z wielką dumą i radością wnet paniczną
Przeprowadzka w nowe mury z salą gimnastyczną.
Pan Perliński -kierownik szkoły i wszyscy nauczyciele
Czynili wszystko, aby z nas wyrośli prawi obywatele.

A pamiętasz pieśni grane wieczorem z kościelnej wieży?
Grał mój sąsiad Smykuła. Nie mów, że nie wierzysz.
Rodziła się nadzieja na wiarę w człowieka i poprawę bytu.
Opowiadam to z przekonaniem i z głębokiego zachwytu!

Kto nie pamięta dwóch przedszkoli w mieście Uniejowie?
Jedno u sióstr zakonnych i drugie państwowe?
Tam uczyliśmy się odpowiedzialności i uczuć moralnych,
Samodzielności myślenia i zachowań socjalnych.

A mój mały domek przy kościele, dawna ulica ks. Skorupki?
Tam rosłam, wychowano mnie w miłości- był to czas krótki.
Potem szkoła, rodzina, dom, obowiązki i praca!
Teraz do Uniejowa pamięcią i sercem powracam.

Wzrok przyciąga kościół, dowód katolickiej wytrwałości,
Będący ostoją i istnieniem boskiej miłości.
Przystań czerpania radości i krzepienia ducha,
Kiedy dotyka cię wewnętrzna zawierucha.

Gadu, gadu, opowiadam wiele, czas ucieka.
Ocieram skrycie łzę zadumy, która z oka ścieka.
Wspomnienie Uniejowa przedstawiłam w krótkim zarysie.
Inne ciekawostki kiedyś z pewnością dopiszę.

A pamiętasz SANDRĘ, zakład pończoszniczy,
Gdzie pracowali uniejowianie i mieszkańcy okolicy?
Również fabryka krawiecka ma we wspomnieniach miejsce
I dawnym pracownikom jeszcze dziś rozpiera serce.
Świeży, smaczny chleb i bułeczki chrupiące
Znalazłeś w piekarni u Kaszyńskich-zakupy zachęcające!
Konkurencją była piekarnia pana Lichawskiego.
Tam też codziennie sprzedawano coś wyjątkowego!

Boże Narodzenie - radość czy cierpienie
Najpiękniejsze ze świąt - Boże Narodzenie!
Święto, które ma doniosłe znaczenie.
Święto rodzinne, pokoju i radości,
wyciszenia, zastanowienia i miłości.

Starzec stawia sobie pytanieco ze mną przez rok się stanie?
Czy dożyję do świąt w przyszłym roku?
Czy zwalczę cierpienia krok po kroku?

To więcej niż choinka pachnąca,
blask świec czy lampka migocąca.
Czy też przeróżne smakołyki,
Ozdoby, świecidełka, pachnące pierniki.

Nie dla każdego święta są radością.
Są też cierpieniem i samotnością,
brakiem nadziei na poprawę bytu
i świadomością, że rozterka sięgnęła zenitu.

To czas nadziei i tęsknoty,
wspomnień z dzieciństwa, duchowej wspólnoty.
To sięganie do rodzinnego korzenia,
czas pojednania i głębokiego zastanowienia.
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Bożena Szatkowska z d. Szewczyk
Schwarzwald - Niemcy
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1% podatku

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa dziękuje wszystkim, którzy w roku
2019 wsparli finansowo jego działalność, przekazując na konto
Towarzystwa 1% swojego podatku dochodowego.
Działalność naszego Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na
społecznej pracy jego członków i osób z nim współpracujących.
Zwracamy się z prośbą o podobne wsparcie w roku 2020.
Konto TPU: 34 9263 0000 2009 1734 2002 0001

KRS 0000250380
Przekazane przez Państwa środki nie zostaną zmarnowane, ale wrócą do Państwa
w postaci naszych wydawnictw, działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa
kulturowego i innych systematycznie realizowanych zadań statutowych.
Wesprzyj naszą działalność! Powiedz o nas innym!

W dniu 04 listopada 2019 roku w wieku 92 lat zmarł

Klemens Lichawski
Był członkiem cechu piekarniczo-cukierniczego,
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Zapisał się w pamięci uniejowian i okolicznych mieszkańców jako właściciel piekarni,
producent znakomitego pieczywa.
W latach 80. zamieszkał w Turku, gdzie realizował się dalej jako mistrz piekarski.
Często odwiedzał rodzinny Uniejów, pielęgnując dawne znajomości.
Spoczął w rodzinnym grobowcu na tureckiej nekropolii,
dokąd 07 listopada odprowadziła go rodzina,
mieszkańcy Turku, delegacja TPU i grono uniejowian.

Wyrazy współczucia najbliższej Rodzinie
składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

W dniu 31 października 2019 roku w wieku 89 lat zmarła

Teresa Krzesłowska
Długoletnia mieszkanka Uniejowa, Członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
Słuchaczka Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Uroczystość pogrzebowa odbyła 04 listopada. Spoczęła na uniejowskim cmentarzu.

Wyrazy współczucia Synom i pozostałej rodzinie
składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LXII - 62)
Na mokrym asfalcie, niczym w lustrze, odbijały się świa-

tła lamp. Listopadowa noc powoli przechodziła w budzący
się do życia dzień. Ludzie w pośpiechu zmierzali do pracy;
jedni w samochodach, inni pieszo. Nagle z porannej mgły
od strony nowego osiedla wyłonił się ciemny samochód.
Zahamował gwałtownie przed wyniesionym przejściem dla
pieszych, po czym ruszył ostro, a ryk jego silnika przeszył
poranne powietrze. Pomknął w stronę Rynku ulicą Targową jak torem wyścigowym, rozpryskując kałuże po nocnej
ulewie. Ogłuszający hałas jaki zostawił za sobą, odbijał się
jeszcze przez chwilę echem od ścian budynków, cichnąc powoli w gwarze budzącego się dnia. Przechodnie spoglądali
na siebie z wymownym wyrazem twarzy, który mówił więcej niż nie jedno słowo.
• Kiedyś to się źle skończy. – Powiedział Mirek nie kryjąc
oburzenia zachowaniem kierowcy.
• Kolejny mistrz kierownicy, któremu brakuje oleju ...
w głowie. - Dodał Jurek.
• Dobrze, że jest to nowe przejście przy skrzyżowaniu
z Wiśniową, ale potrzebne jest jeszcze drugie przy
skrzyżowaniu ze Szkolną. W końcu chodzi o bezpieczeństwo dzieci.
• Tak w ogóle, to na Targowej przydałoby się parę oznakowanych przejść na przykład przy skrzyżowaniu
z Dąbską czy Konopnickiej.
Temat bezpieczeństwa na uniejowskich ulicach powraca
regularnie niczym bumerang. Niestety nie brakuje negatywnych przykładów ze strony tych, którzy jazdę samochodem
próbują zmieniać w uliczne wyścigi znane z komputerowych gier. Warto jednak pamiętać o tym, że to co na ekranie komputera jest niewinną zabawą, na ulicy może zmienić
się w tragedię, której skutków nie da się cofnąć klawiszem
„Beckspace”.

*

Dwadzieścia lat, a może mniej uczyłem się dopiero żyć...
śpiewał kiedyś w Uniejowie swój wielki przebój Jacek Lech.
Reaktywowany w 1999 r. po reformie administracyjnej kraju
powiat poddębicki okres nauki ma już za sobą. W tym czasie
wydoroślał i pewnie stoi na samorządowych nogach. Jednym z jego filarów jest Gmina Uniejów. Dwie dekady temu
stała ona na rozdrożu, szukając właściwej drogi ku świetlanej przyszłości, która wtedy była jedynie marzeniem tak odległym, że aż niepoprawnym. Czym jednak byłoby życie bez
marzeń? Chyba tylko wyboistą drogą wiodącą na manowce
tego świata.
• No to wypijmy za urodziny powiatu! - Wzniósł toast
Mirek, pociągając łyk zimnej coli z puszki.
• Za to zawsze warto wypić. - Wtórował mu Jurek. A pamiętasz jaka była wtedy walka o ten powiat?
• Gdyby nie Uniejów, to byłoby po sprawie. Bez nas
Poddębice nie miałyby szans na powiat.
• Ale byli też tacy, co ciągnęli Uniejów w stronę Turku,
bo tam mieli dobre układy.
• Spójrz dziś na Turek. Żal patrzeć jak zamiera. A pomyśl,
jak wyglądałby dziś Uniejów, do którego dalej z Poznania niż do Turku?
• W wakacje pewnie do dziś garstka przyjezdnych taplałaby się w Warcie koło kładki, jeśli w ogóle ktoś chciałby tu zajrzeć.
Dziś łatwo powiedzieć, że Uniejów dokonał właściwego wyboru, jakby to było coś oczywistego. Wtedy jednak
pojawiały się różne scenariusze: powiat poddębicki z Uniejowem w województwie łódzkim, powiat turecki z Uniejowem w województwie wielkopolskim albo w województwie
łódzkim. Była więc tęsknota za powrotem do Łodzi, ale też
chęć pozostania w znanych dobrze klimatach tureckich. Wybór nie był więc łatwy. Najlepszą miarą podjętej dwadzieścia lat temu decyzji jest ogrom zmian jakie dokonały się

w Uniejowie nie tylko za sprawą jego władz i mieszkańców,
ale także przy ogromnym udziale samorządu województwa
łódzkiego. Z drugiej zaś strony patrząc na sąsiedni Turek widać być może to, jak Uniejów wyglądałby dziś, gdyby zdecydował się wtedy na współpracę z odległą Wielkopolską.

*

Zapoczątkowana rok temu przez harcerzy wigilia na
uniejowskim rynku doczekała się kolejnej edycji. Wszystko
wskazuje na to, że wpisze się ona na stałe do bogatego kalendarza lokalnych imprez. Cieszy to tym bardziej, że jak zauważa wielu uniejowian, jest to jedna z nielicznych atrakcji,
jakie mają miejsce w prawobrzeżnej części miasta. Niektórzy mają nadzieję, że z czasem stanie się iskrą, która rozjaśni
nieco mroki „starego Uniejowa”.
• Na harcerzach zawsze można polegać jak na Zawiszy!
- powiedział z dumą Paweł. - Zobacz, jak wspaniale to
wszystko urządzili: Mikołaj, kolędy, ciepły poczęstunek, i dobra zabawa.
• Jestem pełna podziwu. - Powiedziała Ania rozglądając
się wokół siebie. Ona również była pozytywnie zaskoczona tym, co zobaczyła na uniejowskim rynku.
• Zobacz, ilu ludzi przyszło. Jest nawet nasz burmistrz.
• Ta harcerska wigilia to strzał w dziesiątkę. Gdyby ją
dobrze wypromować to przyciągnęłaby nie tylko uniejowian, ale i wielu turystów.
• Może warto byłoby przenieść na Rynek ten świąteczny kiermasz z pod Term. Tu byłoby lepsze miejsce dla
niego.
• Zobaczymy, może kiedyś ktoś wpadnie na nasz pomysł. - Uśmiechnęła się Ania.
• Połączenie wigilii z kiermaszem, i wspólnym śpiewaniem kolęd na Rynku, to byłoby coś oryginalnego. Zapalił się do pomysłu Paweł.
• A dodatkowo dałoby szansę na stworzenie czegoś ciekawego w tej części miasta.
• Chodź, przejedziemy się dorożką. - Zobacz, jakie te konie są piękne.
Gwar rozmów i dźwięki kolęd wypełniały uniejowski
rynek. Czuć było atmosferę zbliżających się świąt. Poczucie
wspólnego oczekiwania, tworzyło niepowtarzalny klimat,
który udzielał się wszystkim uczestnikom. Brakowało tylko
odrobiny śnieżnego puchu, żeby rozjaśnić nieco szary pejzaż.
Na szczęście ten brak rekompensuje świąteczne oświetlenie,
w którego blasku miasto wygląda niezwykle malowniczo.
Od niedawna także LED-owe lampy rozjaśniają uniejowskie
ulice, ku uciesze mieszkańców i gości. To wszystko sprawia,
że w tak wyjątkowym otoczeniu magia świąt nabiera nowego znaczenia, łącząc tradycję z nowoczesnością.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

Uwaga: wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób
i zdarzeń jest całkowicie przypadkowe.

Fot. Andrzej Zwoliński
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Posadzili swoje choinki z Nadleśnictwem Turek
Dzięki inicjatywie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Turek w pobliżu ścieżki edukacyjnej „Zieleń’’, w dn.
6.12.2019r. wkopano ponad sto młodych świerków. Działo się to w ramach akcji „Posadź swoją choinkę”, organizowanej wspólnie z Urzędem Miasta w Uniejowie. Podczas akcji sadzono trzyletnie świerki, które zostały wyhodowane
w szkółce Nadleśnictwa Turek i bezpłatnie przekazane w ramach współpracy z gminą.

Najpierw instruktaż nadleśniczego Witolda Lewandowskiego. Obok niego
przew. Rady Miasta w Uniejowie Mirosław Madajski (fot. Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

Po instruktażu nawet najmłodsi - w asyście dorosłych - poradzili swoje z posadzeniem drzewka (Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

Wydarzenie stanowi początek działań proekologicznych, które w nadchodzącym roku, jak zapowiedział nadleśniczy
Witold Lewandowski, mają mieć w gminie Uniejów znaczący wymiar. Dzięki tej inicjatywie przez najbliższe lata nowe
drzewka będą produkować tlen, jednocześnie absorbując z powietrza dwutlenek węgla.
Pierwsze drzewka wkopali m.in. Witold Lewandowski z Nadleśnictwa Turek, Małgorzata Komajda - starosta poddębicki, Janusz Kosmalski - wiceburmistrz Uniejowa oraz Mirosław Madajski - przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie. Kolejne choinki posadzili uczniowie szkół z terenu gminy Uniejów, radni oraz sołtysi.
Na zakończenie akcji sadzenia choinek wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Michał Kubacki uniejów.net.pl

Mi ko łajki w Uniejowie
W piątek, dn. 6 grudnia 2019 r. świętowano Mikołajki. Wzięły w nich udział dzieci z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie, dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych
z Uniejowa, Wielenina, Wilamowa i Spycimierza oraz
podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Czepowie. W wydarzeniu uczestniczyli ponadto - poseł na Sejm RP Piotr Polak, Marszałek
Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, Zastępca
Burmistrza Uniejowa – Janusz Kosmalski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski,
Starosta Powiatu Poddębickiego – Małgorzata Komajda,
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich – Edyta Michalska, Członek Zarządu Powiatu
– Beata Przybylska, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Dorota Więckowska, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz , dyrektorzy placówek oświatowych, radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Uczestnicy mikołajkowego spotkania
wzięli udział w dekoracji choinki, zawieszono okolicznościowe bombki.
Poświęcenia Bożonarodzeniowej Szopki, usytuowanej
tradycyjnie przy basenach termalnych dokonał ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. W żywej szopce pojawiły się
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kozy, osioł i lama z Zoo Safarii w Borysewie. Świątecznej
atmosfery dopełniły przystrojone w czerwone kokardy
owce z pobliskiej Zagrody Młynarskiej.
Przy Termach pojawiło się także dwóch świętych Mikołajów. Rozdawali oni dzieciom słodkie prezenty, ufundowane przez przedsiębiorców z terenu gminy Uniejów
i powiatu poddębickiego oraz wykonawców realizujących inwestycje na terenie Uniejowa.Na zakończenie wystąpiła lokalna Kapela „Spod Baszty”, która zaśpiewała
kilka znanych kolęd.
Uniejowskim Mikołajkom towarzyszył także Jarmark produktów lokalnych, ekologicznych i tradycyjnych, organizowany przez Województwo Łódzkie. Uroczyście otworzył go Marszałek Województwa Łódzkiego
– Grzegorz Schreiber. Na stoiskach można było zaopatrzyć
się m.in. w wędliny, ryby, chleby, ciasta, powidła, miody,
sery, soki, jaja, makarony i wiele innych.
Wszystkie sprzedawane produkty pochodziły z gospodarstw ekologicznych, prowadzonych na terenie województwa łódzkiego, a większość z nich wpisana jest na
listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Poza produktami spożywczymi była także możliwość kupienia unikalnych ozdób świątecznych
i drobnych upominków, wykonanych własnoręcznie
przez twórców ludowych.

Michał Kubacki uniejów.net.pl
w Uniejowie - nr 80 (2019)

Posadzili swoje choinki z Nadleśnictwem Turek - Uniejów, 6 grudnia 2019

Pamiątkowe zdjęcie po posadzeniu drzewek. Wiosną trzeba będzie sprawdzić efekty tych edukacyjnych działań (fot. Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

Mikołajki w Uniejowie, 6 grudnia 2019

„Prawdziwemu” Mikołajowi w rozdawaniu prezentów pomagał marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber (z prawej) i poseł na Sejm RP Piotr Polak
(Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

Atrakcją dla najmłodszych była trzódka owiec odświętnie przybranych, które
zasiedlają szopkę betlejemską (Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

Jedno ze stoisk Jarmarku Świątecznego przy uniejowskich Termach zorganizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Jego otwarcia dokonał marszałek Grzegorz Schreiber (Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

Uniejów w kolorowych barwach

W dniu 10 listopada oglądaliśmy pokaz laserowy (fot. Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

Oświetlenie kolegiaty i dzwonnicy
(fot. Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

Obecny budynek biblioteki (stara plebania po remoncie)
– (fot. Małgorzata Charuba)

Otwarta przestrzeń zamku i kolorowe drzewa zasłaniające zamek (fot. Małgorzata Charuba)

Fragment ogrodzenia parku (fot. Małgorzata Charuba)
O projekcie czytaj na stronie 20

Most na Warcie (fot. Michał Kubacki, uniejow.net.pl)

