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W Numerze
W jesiennym numerze, jak co roku, przywołujemy pamięć uniejowskiego września 1939 roku. O zbrodniach
Wehrmachtu w okolicach Uniejowa dowiemy się z artykułu Tomasza Wójcika, osobistych wspomnień Władysława Szuszkiewicza i refleksji innych autorów.
Cieszą nas kolejne artykuły wspomnieniowe. Mamy uniejowską mleczarnię w roli głównej, ale i historię spycimierskich dzwonów.
Odnotowaliśmy też wiele bieżących wydarzeń o zasięgu ogólnokrajowym, wojewódzkim i lokalnym. Kontynuujemy cykl „O tych, co się na muzyce znają” - tym razem piszemy o kpt. Krzysztofie Żeleśkiewiczu. Przedstawiamy także tych, którzy są w stanie zarażać pasją biegania...
Swoje miejsce mają również ostatnie pożegnania- pochylmy się nad nimi w listopadowej zadumie.
Zapraszamy do lektury
Zespół redakcyjny

Wyremontowana kładka znów łączy dwa brzegi Warty
W 1956 roku, 22 lipca, oddano do użytku nowy most na Warcie.
W tym samym roku rozebrano stary drewniany most (stojący w miejscu obecnej kładki), który bardzo odczuwał wojenne „rany” i zagrażał
bezpieczeństwu transportu.
Od tego czasu zaczęły funkcjonować „przewozy łódką” z miasta
do zamku. Wreszcie w 1968 r. rozpoczęto budowę pieszej przeprawy kładki, oddanej do użytku w 22 lipca 1970 r.
Po 50-ciu latach użytkowania kładka doczekała się gruntownego
remontu i modernizacji. Naprawiono istniejące podpory, belki zabezpieczono przed korozją, wymieniono elementy ruchome, położono
nawierzchnię betonową z gotowych prefabrykatów i nawierzchnię
z żywicy epoksydowej oraz poliuretanowej, a także zamontowano balustrady z wypełnieniem szklanym.
Nowym elementem są „wyjścia w rzekę”, czyli dwa miejsca – po obu
stronach przeprawy – gdzie nawierzchnia kładki jest szersza. Ustawione w tych miejscach ławki pozwolą na swobodny
postój, odpoczynek czy zrobienie zdjęcia bez obawy o wstrzymywanie ruchu.
Trwający ponad pół roku remont zakończył się z początkiem września tego roku.
Urszula Urbaniak

Od Redakcji: Wielu z Czytelników ma własne przeżycia, wspomnienia z przepraw łódką przez Wartę.
Napiszcie do nas o tym.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Poddębickiego,
Przypominam, że w związku z drugą od początku pandemii, tym razem jesienną, falą zachorowań na COVID-19,
od 10 października br., wrócił m. in. nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.
Stosujmy się wszyscy do zaleceń służb sanitarnych, dbajmy o siebie i innych, nie dajmy się koronawirusowi!
Z życzeniami zdrowia –
Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda
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W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej
ra szkoły - Piotra Kozłowskiego, który powiedział m.in.:
(...) „Od 43 lat nasza szkoła nosi to zaszczytne imię. Każdy
uczeń, absolwent, nauczyciel i pozostali pracownicy szkoły w szczególny sposób przeżywają uniejowski wrzesień
1939 roku. (...). Dziś nie świszczą kule ponad naszymi głowami, nie spadają bomby na nasze domy. A jednak powrót
do szkoły budzi u wielu z nas wielkie obawy, niepokój.
Jesteśmy jednak gotowi - nauczyciele, rodzice i uczniowie,
by praca w szkole przebiegała w warunkach bezpiecznych,
by stawiać czoło nowym wyzwaniom, dyktowanym przez
pandemię”.
Odczytano apel poległych, a następnie odbyło się składanie wiązanek kwiatów przez młodzież szkolną, harcerzy,
przedstawicieli władz województwa, powiatu i miasta, duchownych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszeń i cechów rzemieślniczych.

Jak co roku 1 września
1 września, jak co roku, na uniejowskim rynku przy pomniku Bohaterów Września 1939 roku oddano hołd mieszkańcom Uniejowa, którzy w pierwszych dniach września
1939 roku stracili życie, stając w obronie własnej ojczyzny,
rodziny, dobytku, godności i wartości, w jakich zostali wychowani. Przemarsz na rynek poprzedziła Msza św. w kolegiacie sprawowana przez ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
Ta religijno-patriotyczna uroczystość, z udziałem
uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie im. Bohaterów Września 1939 roku, była jednocześnie symbolicznym
otwarciem kolejnego roku szkolnego.
Wystąpienie okolicznościowe należało do dyrekto-

Urszula Urbaniak

Od Lewej: Robert Palka - dyr. M-GOK w Uniejowie prowadzący uroczystość,
Piotr Kozłowski - dyrektor SP w Uniejowie i Tomasz Bartosik - opiekun pocztu
sztandarowego w SP Uniejów (fot. Michał Kubacki)

Delegacja uczniów szkół z terenu gminy (fot. Michał Kubacki)

Osobiste przeżycia z okresu okupacji
i nie tylko...
Adam Zdzisław Józefowicz - prawnik, uniejowianin
z pochodzenia - jest autorem wielu publikacji o tematyce
prawnej i praktyce sądowej, w tym norm konstytucyjnych
i innych.
W rodzinnym mieście dał się poznać jako niestrudzony
orędownik kultu błogosławionego Bogumiła, autor książek jemu poświęconych.
Najnowszą publikacją A.Z. Józefowicza są wspomnienia
z czasów II wojny światowej w Uniejowie- jego rodzinnym
mieście. Książka, której okładkę prezentujemy, rozpoczyna się rysem historycznym miasta -Od Uknieja do Uniejowa. Kolejne rozdziały to: Uniejów w przededniu II wojny
światowej, Ataki lotnictwa niemieckiego na Uniejów we
wrześniu 1939 roku, Ułani 6. Pułku Podolskiej Brygady Kawalerii w walce o Uniejów, Uniejów w ogniu walk i Moje
osobiste przeżycia z okresu okupacji.
Tematy te znalazły już wcześniej miejsce na łamach naszego kwartalnika. Dobrze się stało, że wszystkie stanowią
teraz zwartą pozycję książkową.
Gratulujemy autorowi pomnażania swojego dorobku
wydawniczego. Dziękujemy za przekazanie książki do zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Urszula Urbaniak
w Uniejowie - nr 83 (2020)
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W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej
do naszych żołnierzy”, bądź też precyzyjnie instruujących „jeżeli strzały padną we wsi położonej na tyłach frontu i nie uda się
ustalić, z którego domu strzelano, spalić należy całą wieś, jeśli
nie zostali w niej zakwaterowani żołnierze”. W leżącej w sąsiedztwie Czekaja Woli Przedmiejskiej podwładni gen. mjr.
Wittke rozstrzelali 18 miejscowych rolników, których zwłoki
pochowano na miejscu egzekucji, a po 2 tygodniach przeniesiono na cmentarz w Uniejowie. Niedoświadczeni niemieccy
żołnierze, skutecznie rozbici przez polską piechotę, strzelających cywilów skłonni byli widzieć niemal wszędzie, także
i w niewielkich, bezbronnych i leżących poza rejonem bezpośrednich walk Czekaju i Woli Przedmiejskiej oraz wcześniej
w Biernacicach (gdzie późnym wieczorem 7 września rozstrzelano 25 mężczyzn).
W Uniejowie wieczorem 8 września (ok. godz. 19.30) kolumnę kilkudziesięciu mężczyzn (zarówno mieszkańców
miasta, okolicznych wsi i zatrzymanych uciekinierów) żołnierze 3 batalionu mjr. Weichardta popędzili do lasu koło wsi
Wielenin (przy drodze do Dąbia) i najprawdopodobniej tam
rozstrzelali.
Zbrodnie dokonane przez Niemców na terenie gminy
Uniejów w dn. 8 września miały już wyraźnie inną formę
w porównaniu do tych z dnia poprzedniego, nie były to samorzutne działania, ale zaplanowane na szczeblu armijnym
i metodycznie realizowane akcje odwetowe.
Bilans wrześniowych walk był dla uniejowian i mieszkańców okolicznych wsi przerażający. Bardzo poważne straty
wśród ludności cywilnej, zniszczone całe połacie zabudowy,
zabytki zamienione w ruiny, płonące zabudowania wiejskie,
bezładne kolumny uciekinierów, naloty lotnicze, bezwzględne okrucieństwo żołnierzy niemieckich tworzyły ponurą
uwerturę hitlerowskiej okupacji. Sami Niemcy w 1940 r. tak
opisali stan zniszczeń wojennych na terenie powiatu tureckiego: „szkody i zniszczenia spowodowane wojną i terrorem w większym stopniu występują tylko w obszarze nadwarciańskim. Miasto Brückstädt (Uniejów) jest zniszczone
w 70%, w pozostałych miastach zniszczenia są niewielkie.
Jeśli chodzi o tereny wiejskie, to wieś Balin w gminie Schellendorf (Niewiesz) jest zniszczona całkowicie, poza tym tylko
niektóre wsie w okolicy Brückenstädt (Uniejów) są po części
zniszczone. Straty miejscowych Niemców z powodu wojny
i terroru wynoszą ok. 880.000 reischsmarek”.
W wyniku prowadzonych po wojnie badań zidentyfikowano około 100 osób cywilnych, pochodzących z terenu miasta
i gminy Uniejów, będących ofiarami działań wojsk niemieckich we wrześniu 1939 r. W dokumentach, zarówno Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, jak i przechowywanych w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Uniejowie, jest jednak sporo nieścisłości, dotyczących zwłaszcza
dat i miejsc tragicznych wydarzeń. Po dokonaniu analizy
dokumentów, wspomnień i przy uwzględnieniu ruchu wojsk
niemieckich, najbardziej prawdopodobne wydaje się poniższe zestawienie ofiar cywilnych na terenie miasta i gminy
Uniejów.
Na cmentarzu w Uniejowie pochowano co najmniej 70 zabitych uciekinierów z zachodniej Polski. Liczba cywilnych
ofiar żołnierzy niemieckich, zabitych w dn. 6-7 września na
terenie wsi leżących w gminie Poddębice (m.in. w Dominikowicach, Józefowie i Niewieszu), z pewnością przekracza 100.
Łączna przybliżona ilość cywilnych ofiar sięga więc 300. Przy
czym szacunki te należy traktować jako ostrożne. Rzeczywiste, choć już niemożliwe do ustalenia, wartości mogą być
znacząco wyższe. Warto przy tym podkreślić, że zdecydowana większość spośród ofiar cywilnych zginęła nie w wyniku
walk, ale działalności odwetowej żołnierzy Wehrmachtu. Na
terenie Uniejowa i okolicznych miejscowości żołnierze niemieckiej 30 DP, a w szczególności 46 pp, dokonali w dniach
7-8 września 1939 r. zbrodni wojennych.

Zbrodnie Wehrmachtu
w rejonie Uniejowa 1939 roku
„ Pod Uniejowem (…) mogliśmy już na własne oczy przekonać się o metodach walki hitlerowskiej Luftwaffe. Na przestrzeni
około 1 km niemieccy lotnicy zaatakowali kolumnę ludności cywilnej. Na prawo i lewo od szosy, w rowach trupy spalonych ludzi,
w tym i dzieci, koni, wozów, całego dobytku. Widok wstrząsający.
Żołnierze przechodząc zaciskali zęby i pięści” - wspominał żołnierz 29 PSK z Kalisza.
Wachmistrz Edmund Tomiak z Wielkopolskiej BK zapisał
w swoich notatkach:
„W Uniejowie zobaczyłem prawdziwą wojnę, a właściwie jej
tragiczne skutki. Przede wszystkim wielką masę ludzi – uciekinierów, ciągnących wraz z dobytkiem żywym i martwym szosami
i drogami na wschód. I masę wojska – żołnierzy różnych rodzajów broni i jednostek, rozbitków, zagubionych, bez dowódców.
Panował tam rozgardiasz, w którym łatwo było zginąć. Zgiełk,
huk rozrywających się bomb zrzucanych przez niemieckie lotnictwo, pisk ranionych koni i płacz tysięcy ludzi, bezbronnych
pod polskim niebem”
Jak te walki widzieli sami Niemcy? „Polacy nie strzelają
i czekają, aż przeciwnik zbliży się do ich stanowisk bojowych.
Dopiero z bliska strzelają z karabinów i dział, wielokrotnie po
mistrzowsku maskowali się pomiędzy drzewami i rozpoznać ich
można było w chwili, gdy rozległ się huk strzału. Do tego dochodzi fakt, że prawie każdy dom w linii ataku naszpikowany
jest uzbrojonymi cywilami, którzy teraz strzelają od tyłu, kierują nawet poprzez radio i sygnały dymne natychmiast ożywającym ogniem polskich jednostek. Z Dominikowic ogień dobiega
z tyłu do przodu, a pododdziały III batalionu zostały zablokowane w swojej akcji bojowej przez atakujących partyzantów.
Skutkiem takiego prowadzenia walki jest to, że żołnierze stają
się bezgranicznie zacięci, bezwzględni. Tam, gdzie mogą dorwać
dotychczas niewidzialnego wroga, okrzyk <<bez litości>> zrzuca
ograniczenia pokojowego wychowania, które nakazywało brać
rycerską sztukę walki jako dewizę życiową”
Zacięta obrona oddziałów armii „Poznań” miała destrukcyjny wpływ na psychikę młodych w większości Niemców,
którzy swój gniew wyładowywali nie na polskich żołnierzach, a na miejscowej ludności, którą podejrzewali o udział
w walce i winili za poniesione straty. Żołnierze niemieckiego
46 pp tylko w dniu 7 września, a więc w czwartek, rozstrzeliwali cywilów w Uniejowie, a także w okolicznych wsiach,
m.in. w Sempółkach, Lipnicy, Grocholicach, Balinie, Józefowie, Szarowie, Niewieszu, Biernacicach, Bronówku, Krępie,
Kościelnicy, Ostrowsku, Niemysłowie, Gibaszewie, Izabeli
i innych miejscach. W świetle wspomnień przyjąć można, że
zbrodnicze działania Niemców miały częściowo samorzutny
charakter, rozwścieczeni oporem polskim żołnierze oddziałów 30 DP zabijali cywili, podpalali zabudowania, rabowali
majątki, w swoim przekonaniu mszcząc się za udział „polskich partyzantów” w walkach. W niektórych wypadkach
oficerowie powstrzymywali amok swoich podkomendnych.
Niewątpliwie działania Niemców wieczorem 7 września
związane były także z planowanym szturmem na miasto
i zabezpieczeniem własnych pozycji. Świadkowie zbrodni
popełnionych we wsiach leżących na południowy-wschód
i południe od Uniejowa ten wieczór zapamiętali jako „czarny czwartek”. Dramatyczny charakter przybrały wydarzenia
we wsi Czekaj, gdzie w piątek, 8 września, żołnierze 46 pp
dokonali zbrodni wojennej, mordując strzałami bądź podpalając w stodole 18 cywilów i niszcząc większość zabudowań wsi. Ta zbrodnia była nie tylko efektem „partyzanckich
urojeń” Niemców, ale także wynikała z rozkazów dowództwa szczebla armijnego, nakazujących „w ten sam sposób [tj.
rozstrzelani – przyp. TW] mają być traktowani polscy cywile,
przebywający w domach i gospodarstwach, z których strzelano

Tomasz Wójcik
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W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej

CZEKAJ 1939 - Zbrodnia
niczym nie uzasadniona
Wzorem lat poprzednich w dniu 8 września br. w Czekaju upamiętniono ofiary potwornej zbrodni dokonanej 81
lat temu przez hitlerowskich zbrodniarzy na mieszkańcach
tej wsi położonej blisko Uniejowa.
Uroczystość rozpoczęto mszą polową, która w tym miejscu stała się już tradycją. W homilii, apelu pamięci i wystąpieniu okolicznościowym wybrzmiały słowa, przypominające dramat niewinnych ofiar i cierpienie ich bliskich
– naocznych świadków tej niedającej się niczym usprawiedliwić zbrodni.
Licznie przybyłe delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów pod pomnikiem będącym hołdem dla ofiar,
których nazwiska widnieją na umieszczonej na nim tablicy.

Nazwiska pomordowanych na płycie pomnika w Czekaju (fot. Andrzej Zwoliński)

Gdyby nie wojenna zbrodnia
w Czekaju...

Dorastając w cieniu tych tragicznych wydarzeń, żyjąc
na ziemi, w którą wsiąkła krew przodków, z czasem zacząłem zastanawiać się, jak potoczyłoby się życie moje, moich
najbliższych, gdyby to wszystko się nigdy nie wydarzyło?
Czy byłoby dokładnie takie samo, czy też zupełnie inne?
Czy byłbym takim samym człowiekiem, czy też kimś zupełnie do mnie niepodobnym. Pradziadek Józef, gdyby
dożył do moich narodzin, miałby dokładnie sto lat. Gdyby dożył … Ale wuj Bronisław miałby sześćdziesiąt lat,
więc jeszcze wiele czasu moglibyśmy spędzić razem. Może
uczyłby mnie czytać, może zabierałby mnie na lody do
Uniejowa, a Mama zrobiłaby mu na drutach ciepły sweter, bo wszystkim w rodzinie takie robiła. Najmłodszy wuj
Henryk miałby natomiast w dniu moich urodzin zaledwie
44 lata. Pewnie nie raz zagrałby ze mną w piłkę, razem
słuchalibyśmy płyt Beatlesów i Czerwonych Gitar. Mama
pewnie złościłaby się, że gramy za głośno, ale po chwili sama nuciłaby z uśmiechem Ładne oczy masz, komu je
dasz… częstując nas swoimi pysznymi ciasteczkami, a Tata
zdradziłby mu w sekrecie, gdzie najlepiej szukać grzybów
w pobliskim lesie.
Nigdy nie dowiem się, jak zmieniłoby się moje życie,
gdyby ten jeden tragiczny dzień nie zmienił na zawsze ciągu przyszłych zdarzeń. Wiem jednak, że zostałem poszkodowany przez tę najokrutniejszą z wojen, choć kiedy trwała nie było mnie jeszcze na świecie. Zabrała mi pradziadka
i dwóch wujów, pozbawiła możliwości spotkania z nimi,
przeżycia z nimi tego, co przyniósłby los i zachowania w pamięci ich postaci.
Z każdym rokiem narasta we mnie coraz większa złość, że winni tej zbrodni nie
ponieśli zasłużonej kary. Winni nie tylko
śmierci tych, których zamordowali w Czekaju 8 września 1939 roku, ale także tego, że
mnie i wielu innym odebrali cząstkę życia,
marzenia i bliskość z tymi, których nigdy nie
dane było nam spotkać.

Dziś można już wskazać z nazwiska odpowiedzialnych
za tę nieludzką zbrodnię. Można też wydać na nich symboliczny w swoim znaczeniu wyrok – winny! Zupełnie inna
sprawa to kara, ale ona może dokonać się już tylko w innym wymiarze. Wydaje się więc, że to zamknięty temat.
Ale tak nie jest. Ta zbrodnia ma ciąg dalszy i trwa po dzień
dzisiejszy. Jak to możliwe?
Od najmłodszych lat towarzyszyły mi opowieści o tym,
co wydarzyło się w Czekaju 8 września 1939 roku. Ten słoneczny tragiczny piątek stał się mimo woli częścią mojego
życia, choć nie było mnie wtedy jeszcze na świecie. Słuchałem wspomnień babci Antoniny Gumińskiej, która jako
dziewiętnastolatka straciła w jednej chwili ojca Józefa (77
lat) oraz dwóch braci: Bronisława (37 lat) i Henryka (21
lat). Mówił o tym dziadek Tadeusz. Przypominali mi o tych
wydarzeniach także rodzice. Mama często wracała do nich,
jakby chciała, żebym znał je tylko z opowieści. Rzadziej
wspominał je Tata, który jako kilkuletnie dziecko był
świadkiem tamtych wydarzeń. W jego pamięci pozostały
obrazy podpalanych przez Niemców domów, bo sam został z płonącego domu uratowany. Nie lubił jednak o tym
mówić i niechętnie wracał do tych chwil, jakby chciał je
wymazać z pamięci.

Andrzej Zwoliński

Pamiątkowa tablica na pomniku w Czekaju,
upamiętniające ofiary zbrodni Wehrmachtu, dokonanej na
mieszkańcach tej wsi
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Między życiem a śmiercią –
wrześniowe refleksje

żołnierza, który przeszedł obok udając, że jej nie widzi. Zapamiętała jego karabin złożony do strzału i hełm z wplecionymi wierzbowymi gałązkami mającymi go maskować.
Został zastrzelony również Józef Walisiak – poseł na Sejm
I a następie II kadencji, prowadzący gospodarstwo rolne
rodziców w Dominikowicach. Od samego początku okupacja niemiecka łączyła się z eksterminacją elity narodu
Polskiego.
Zostali też rozstrzelani m. in. okoliczni mieszkańcy
pochodzenia niemieckiego – Oswald Lehmann oraz jego
brat Lucjan z Balina a także Olga Firus z Dominikowic.
Gdy 17 września niemieckie dywizje pancerne odcięły rejon przepraw na Bzurze w Brochowie i Witkowicach
znaczna część wojsk, głównie z Armii Pomorze, ale także
14 DP i masa rannych znalazła się w kotle pod ostrzałem
ze wszystkich stron ciężkiej artylerii, atakowana czołgami dwóch dywizji pancernych, bombardowana przez lotnictwo w liczbie ponad 300 maszyn. W jednym z takich
oddziałów szukających wyjścia z tej matni znalazł się mój
ojciec – żołnierz 29 pułku Strzelców Kaniowskich, ranny 15
września w nalocie bombowym.
„We wsi czołgi, próba przebicia się będzie samobójstwem,
poddajemy się” - usłyszeli rozkaz młodego porucznika,
dowodzącego tym oddziałem rozbitków, zgromadzonym
w jakiejś stodole. Zanim wyszedł z białą chustką naprzeciw
wjeżdżającym motocyklistom, rozkazał ustawić w szczelinie między deskami rkm. Powiedział: „Chłopcy, jeśli mnie
zastrzelą otworzycie ogień”. Triumfujący Niemcy zgromadzili ich wśród wielu innych równie głodnych, brudnych,
niewyspanych, rozbrojonych i upokorzonych, w poczuciu
niezawinionej winy – wszak mieli z pomocą „sojuszników”
maszerować na Berlin.
Przed ich frontem wystąpiła kobieta z symbolem
Czerwonego Krzyża, uświadamiając im ich położenie,
obowiązki i prawa jeńców wojennych wynikających
z Konwencji Genewskiej. Powiedziała na koniec: „Żołnierze! Z honorem spełniliście swój obowiązek. Ojczyzna jest
z was dumna i nigdy wam tego nie zapomni. Jeszcze Polska
nie zginęła…”. Żołnierze potrzebowali tych słów jak chleba
– podniosły się ich głowy, wyprostowały ramiona (Ojciec
do końca życia żywił wielkie uznanie i szacunek do tej instytucji i zawsze wspierał ją skromnym datkiem, gdy była
organizowana zbiórka na jej cel).
Gdy tak stali jeszcze w szeregach, ojciec kątem oka
(jednego, gdyż drugie wraz z całą głową pokrywał bandaż)
zauważył, jak przechodzący niemiecki oficer przywołuje
młodego żołnierza, „szwargocze” coś do niego wskazując
na ojca palcem. Ten podbiegł, odpiął mu pas, na którym
zamontowany był bagnet i ładownica, gestem rozkazał
wystąpić z szeregu, pokazując kierunek marszu, zdejmując
jednocześnie karabin z ramion. Ojciec zrozumiał te gesty
w ten sposób, iż za nieoddanie pasa idzie na „rozwałkę”
a przecież nie uczynił tego specjalnie. Z powodu ran głowy,
zapewne trawiącej go gorączki, funkcjonując na pograniczu świadomości, zwyczajnie o tym zapomniał. Jak opowiadał, ogarnął go strach nieporównywalny z tym, jaki
przeżywał w trakcie walk i taki żal, że przyjdzie mu zginąć
w taki głupi sposób, a przecież miał wiele szczęścia na tej
wojnie i niejeden raz słyszał charakterystyczny świst bardzo blisko przelatujących kul.
Kiedy 10 września ze zdobytej Łęczycy ruszył ze swoim
pułkiem na Ozorków, a Niemcy położyli ogień zaporowy
ciężkiej artylerii, bliski wybuch pocisku i jego podmuch

Jakkolwiek granica między życiem a śmiercią z natury swojej zawsze była i jest wątła i krucha, czego jesteśmy
świadkami w naszym otoczenia a czasami doświadczamy
w naszych rodzinach, to w warunkach wojennych każda
decyzja, każde działanie lub jego brak, przypadek i ślepy
los decydował o życiu lub śmierci poszczególnych osób.
Stanisława Walerych, mieszkająca w Łęgu Balińskim,
w obliczu zbliżającej się wojny uznała, że bezpiecznym
miejscem jej przeczekania dla niej i jej sześciorga dzieci będzie rodzinny dom jej rodziców w Dominikowicach. Czas
pokazał jakże tragiczną w skutkach okazała się ta decyzja.
Gdy 7 września z dziećmi i grupą kobiet uciekała z płonącej i ostrzeliwanej wsi, w miejscu względnie bezpiecznym,
dość przypadkowa, wystrzelona przez niemieckiego żołnierza z dalszej odległości, pojedyncza kula trafiła ją, tulącą do piersi najmłodszego synka, w głowę, pozbawiając
życia. Jakimż bolesnym paradoksem okazał się fakt, iż Łęg
Baliński był w tym czasie oazą spokoju.

Rok 1934. Stanisława i Antoni Walerychowie z dziećmi - od lewej: Helena, Regina, Zosia na rękach ojca, Stasiu na rękach matki i Jadwiga (ze zb. Jadwigi
Jesionowskiej)

Roch Białek z Józefowa i Józef Pietrucha z Sempółek
będąc w grupie rozstrzeliwanych mężczyzn, cudem uniknęli śmierci, gdy kule karabinowe wystrzelone z kilku metrów raniły ich lekko, a oni padli na ziemię wraz z innymi.
Przez kilka godzin udawali martwych, kupując sobie jakby
drugie życie.
Gdy po wycofaniu się polskich żołnierzy tyraliera piechoty niemieckiej wkraczała do Dominikowic, jej zbrodniczą praktyką było rozstrzeliwanie napotkanych mieszkańców: kobiet, mężczyzn, ludzi starszych, jak i nastolatków.
Tak zginęli między innymi Kaziu Poniński oraz Klimka
i Felek Białkowie. Wiele szczęścia miała Janka, kilkunastoletnia siostra mego ojca, gdy próbując rozpaczliwie
ukryć się w zgliszczach zabudowań, spotkała niemieckiego
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rzucił go na ziemię,
pozbawiając na krótki czas przytomności.
Leżąc na plecach przysypany piaskiem, ogłuszony tak, że nie słyszał
absolutnie
żadnych
odgłosów toczącej się
bitwy myślał, że zginął, a widząc nad sobą
błękitne niebo wydawało mu się, iż trafił do
jakiegoś Niebiańskiego
Przedsionka. Koledzy
postawili go na nogi
a stwierdziwszy, że nie
jest nawet draśnięty
poszli razem dalej w bój. Następnego dnia w rejonie wsi
Wróblew – Konary Niemcy odpowiedzieli kontratakiem
z użyciem broni pancernej – były to Panzerkrampfwagen
IV, najnowocześniejsze w owym czasie czołgi, prawdziwe
bestie ważące 17 ton, poruszające się z prędkością 30 km/h,
ziejące ogniem działka 75 mm i dwóch ciężkich karabinów
maszynowych. Nasze, skądinąd bardzo dobre, karabiny
przeciwpancerne kb UR miały problem z przebiciem ich
pogrubionych pancerzy a skutecznych działek p. pancernych Boforsa pod ręką nie było. Jedynym ratunkiem dla
piechoty na pierwszej linii było ukrycie się przed ich morderczym ogniem.
„Czy pamiętasz swoją pierwszą bitwę// Łęczycy gorejące
mury// I za kolegów swych modlitwę//Co śmierć znaleźli
w błotach Bzury?//
Gdy bój nad Bzurą wrzał//a wróg tysiącem dział// otoczył nas i bił.// Nie straszna czołgów stal// Lecz straszny
w sercu żal//Że nam zabrakło sił.”
kpr. Stanisław Jasiński
Ojciec, leżąc z kolegą pod drewnianą ścianą jakiejś szopy czy stodoły, postanowił zmienić kryjówkę na, jak mu

się wydawało, bezpieczniejszą. Gdy poderwał się do skoku
kolega chwycił go za nogę przewracając na ziemię. Uratował mu w ten sposób życie, gdyż w tym momencie nad
ich głowami przeleciała seria czołgowego c.k.m. Późnym
popołudniem 15 września 25 DP rozlokowana w okolicach
miejscowości Kiernozia – Osmolin – Sanniki, przygotowująca się do nocnego marszu na pozycje do walki o Sochaczew i przeprawy na Bzurze została zaatakowana przez
niemieckie bombowce. Wynikiem tego ciężkiego bombardowania byli zabici żołnierze. Wielu z nich odniosło rany,
wśród nich mój ojciec, który został wydobyty przez kolegów spod gruzów zawalonego budynku.
Idąc tak przed eskortującym go niemieckim żołnierzem, rozpamiętując wypadki ostatnich dni, żegnając się
ze swoim młodym życiem, doszli do zakrętu drogi, za którym ukazał się …punkt opatrunkowy.
Motoryzacja, mechanizacja pracy, powszechne wykorzystywanie urządzeń elektrycznych, gazyfikacja czynią
współczesne warunki życia łatwiejszymi, ale jednocześnie
stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Czy zdajemy sobie sprawę z tego iż co cztery miesiące na polskich
drogach rozgrywa się, biorąc pod uwagę liczbę ofiar, bitwa pod Monte Cassino? Przeraża fakt, że każdego roku
tysiące, zazwyczaj młodych, ludzi nawet nie podejrzewa,
że patrząc na zachód słońca widzi go ostatni raz w swoim życiu. Kierując samochodem, tak naprawdę trzymamy
w rękach odbezpieczony karabin, którym możemy innym
i sobie uczynić wielką krzywdę. Kto z nas, bardziej lub
mniej świadomie, nie nagiął przepisów ruchu drogowego,
nie popełnił błędu źle „odczytując” sytuację na drodze,
powodując zagrożenie. Zazwyczaj nasze błędy nie rodzą
tragicznych konsekwencji, ale nie zawsze tak musi być.
Wówczas, jako nawet mimowolni sprawcy łatwo możemy
przekroczyć jeszcze jedną granicę – między życiem na
wolności a w więzieniu.

Wrzesień 1939 w roku w mojej pamięci

1 września rano zapukała do nas jakaś kobieta, a później
powiedziała, że wybuchła wojna. Na tę wiadomość poderwaliśmy się szybko z łóżka i po śniadaniu wyszliśmy na
ulicę. Niebawem zobaczyliśmy pod sklepem Borowskich
sporą grupę ludzi. W oknie sklepu wystawione było radio,
a oni słuchali komunikatów wojennych. Zatrzymaliśmy się
tutaj na parę minut, a potem poszliśmy na rynek do sklepu wędliniarsko-mięsnego Dybowskich. Tutaj mieliśmy
otwarte konto. Dybowscy mieli nowy dom na rogu rynku
i ulicy Kilińskiego, który postawili przed samą wojną. Prace ślusarskie i kowalskie wykonał tam mój ojciec. Należność za te prace spłacali również własnym wyrobami. Do
tej pory na tym budynku jest jeszcze balkon, który zaprojektował i wykonał, a następnie zamontował mój ojciec.
W sklepie włączone było radio i można też było posłuchać
wiadomości z frontu. Po zakupach wróciliśmy do domu.
Około południa listonosz przyniósł nam list, na kopercie
był napis „poczta polowa”. Był to list od ojca, w którym
pisał, że jest już po przysiędze i niedługo wyruszy na front
już jako plutonowy. Mamę prosił, abyśmy opuścili Uniejów
i udali się do Orzeszkowa, bo Uniejów leży na głównej linii
oporu i może być tu niebezpiecznie. List ten leżał wiele lat
w naszym domu. Czytałem go wiele razy już jako dorosły

Dominikowice, 07.09.2020 r.
Tomasz Poniński

Mimo wielu utrudnień, jakie powoduje pandemia,
szybko upływa czas. Mamy już wrzesień i warto przypomnieć, że 81 lat temu niemieckie wojska z powietrza, morza i lądu uderzyły na Polskę. Miałem wtedy cztery lata,
a wydarzenia te pamiętam, jakby to było dopiero wczoraj.
Mieszkaliśmy wtedy w Uniejowie przy ulicy Dąbskiej 17.
Mój ojciec był kowalem. Przy naszym domu stała kuźnia.
Zawsze było głośno i wesoło. Ale już w pierwszych dniach
sierpnia 1939 roku ojciec mój Józef Szuszkiewicz, podoficer
rezerwy 25 Pułku Artylerii Lekkiej Ziemi Kaliskiej, został
powołany na ćwiczenia. Zostałem tylko z mamą. Ojciec
często pisał listy. W jednym zaprosił mamę, by go odwiedziła w niedzielę w Skalmierzycach, gdzie stał jego batalion. Na to spotkanie mama pojechała z żoną pana Janka
Płóciennika, której mąż pomagał ojcu w kuźni, a teraz też
byli razem na ćwiczeniach w Skalmierzycach. Wyjechały
wczesnym rankiem na rowerach i wróciły późnym wieczorem. Ja tę niedzielę spędziłem z Mietkiem Wojciechowskim z jego narzeczoną Czarną Jutką.
w Uniejowie - nr 83 (2020)
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człowiek i zawsze łzy mi wyciskał, bo był to już ostatni list
mojego ojca.
2 września 1939 roku zaraz po śniadaniu mama wyszła
z domu, a ja zostałem sam. Usiadłem przy oknie i obserwowałem ruch na szosy. To co zobaczyłem, zadziwiło mnie.
Co jakiś czas pojawiały się grupy ludzi. Jedni jechali na
wozach i prowadzili krowy i kozy, inni na rowerach, ale
najwięcej szło pieszo, ciągnąc za sobą jakieś wózki. Byli
to ludzie z zachodnich ziem polskich, uciekający przed
wojskiem niemieckim. W pewnej chwili nastąpiło jakieś
większe poruszenie. „Nie bójcie się, to nasi” - usłyszałem
jak Czarna Jutka krzyczy- „Nie bójcie się to nasze, widać na
skrzydłach orzełki”. Nagle jednak posypały się salwy z karabinów maszynowych, a w naszym mieszkaniu było pełno ludzi. Zaczęli głośno krzyczeć i wołać ratunku od Pana
Boga. Nie zapomnę nigdy Żydówki, która stała pod lampą
naftową i głośno wołała „aj waj waj”.
Po pewnym czasie strzały umilkły, ludzie zaczęli wychodzić z naszego domu. Wróciła też zdenerwowana mama
i szybko mnie zabrała do piwnicy w stodole Kiwalskich,
mieszkających na przeciwko. Kiedy wychodziliśmy z domu
zobaczyłem, że na Polnej pali się dom Kawki. W piwnicy
zastaliśmy sporo ludzi, którzy tu się skryli w czasie pierwszego nalotu na Uniejów samolotów Luftwaffe. Nie byliśmy
tam dłużej jak pół godziny i wróciliśmy do domu. Mama
pochowała niektóre rzeczy do piwnicy na kartofle, którą
potem zabiła gwoździami. Spakowała do torby inne niezbędne rzeczy, zamknęła na klucz szafę i byliśmy gotowi
do drogi. Wkrótce przyszedł brat mamy Wincenty Grzelak
z żoną Walentyną, córkami Reginą, Marysią oraz synem
Tadeuszem, aby razem iść do Orzeszkowa. Przed odejściem mama zdjęła jeszcze z ściany obraz Matki Boskiej

Częstochowskiej, który miesiąc wcześniej przywiozła
z pielgrzymki do Częstochowy, i tak z tym obrazem wyruszyliśmy w siedem osób do Orzeszkowa - do babci.
W Orzeszkowie powiesiliśmy obraz nad łóżkiem, które babcia dała nam na spanie. Na drugi dzień rano, a była
to niedziela 3 września, zobaczyliśmy u sąsiada wojskową
kuchnię polową, a przy niej polskich żołnierzy. Wujek poszedł do nich by zaciągnąć języka. Powiedzieli mu, że tutaj
może być niebezpiecznie i radzili udać się za Dąbie. W Dąbiu mieszkał drugi brat mamy więc po obiedzie ruszyliśmy
do niego. Kiedy dotarliśmy do Dąbia, miasto wyglądało jak
wymarłe. Na ulicach nie spotkaliśmy ani jednej osoby. Kamieniczka, w której mieszkał wujek, też była pusta. W takiej sytuacji wujek zadecydował, by udać się w stronę Grabowa. Słońce chyliło się już ku zachodowi, gdy weszliśmy
na polną dróżkę i doszliśmy do leśniczówki w Pieczewie.
Leśniczówkę opuścili już gospodarze, a teraz przebywali
tu czterej żołnierze polskiego zwiadu. Opuszczając leśniczówkę gospodarze zostawili krowy i drób, a w spiżarni było pełno żywności. Mieliśmy więc mleko, pieczywo,
owoce i warzywa oraz wygodne spanie. Było nam tu bardzo dobrze i chętnie dłużej byśmy tu zostali. Jednak, kiedy
żołnierze zwiadu opuścili leśniczówkę i zauważyliśmy, że
oddziały polskie są w odwrocie, opuściliśmy leśniczówkę
i szliśmy za wycofującym się wojskiem.
Spaliśmy w stodołach a nieraz nawet i w rowach. Pewnej
nocy widać było łuny palącego się Uniejowa. Na wsiach ludzie nie chcieli nic sprzedać do jedzenia. Ja nie miałem siły
już chodzić i mama mnie musiała na plecach nosić, a jak
osłabła wujek kazał nosić mnie Reginie. Po paru dniach
takiej tułaczki zmęczeni i głodni dotarliśmy do Grabowa.
Tutaj w niewielkim barze zjedliśmy po talerzu grochówki
i dowiedzieliśmy się, że polskie oddziały znajdują się już
pod Sochaczewem i mają stoczyć bitwę z wrogiem. Przekonało nas to, że nie ma sensu dalej się tułać i postanowiliśmy wracać do Uniejowa. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do leśniczówki w Pieczewie. Zastaliśmy
tam teraz dwóch polskich żołnierzy, ale już bez broni i pasów. Ponieważ było tutaj co jeść i gdzie spać, spędziliśmy
tu noc a rano udaliśmy się do Dąbia. W Dąbiu zastaliśmy
już w domu wujka z rodziną. Nie było tu widać żadnych
zniszczeń, oprócz mostu na Nerze zniszczonego przez
niemiecką artylerię. Wujek przewiózł nas na drugą stronę łódką. Stąd już przez las z dala od szosy doszliśmy do
Orzeszkowa. Tam nie było jeszcze wojska niemieckiego,
ale mieszkańcy opowiadali o wielkiej bitwie, jaka parę dni
temu rozegrała się na ich polach. Przespaliśmy tutaj jeszcze noc a po śniadaniu mama zdjęła swój obraz ze ściany
i wyruszyliśmy do Uniejowa.
Kiedy weszliśmy na szosę, ujrzeliśmy rozbity parkan
cmentarza, a później idąc dalej grób polskiego żołnierza przed ogrodem Kiwalskich. Stał przy nim drewniany
krzyż, a na grobie był hełm wojskowy. Trochę dalej po drugiej stronie był nasz dom. Wchodząc do jego sieni, zobaczyliśmy rozbite drzwi wejściowe oraz pękniętą ścianę szczytową. Z szafy zginęły niektóre rzeczy, ale został mundur
i kask strażacki mojego taty. Pierwszą czynnością, jaką
wykonała mama, było zawieszenie na ścianie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a później modlitwa o powrót
taty.

Łódź, 09 września 2020
Władysław Szuszkiewicz

Ten obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który zawsze wędrował razem z rodziną, do dziś ma swoje miejsce w mieszkaniu autora wspomnienia
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NOWY ROK SZKOLNY
Mimo utrzymującego się stanu epidemicznego oraz niepokojących danych o ciągle rosnącej liczbie zachorowań,
przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe wznowiły
zajęcia od 1 września.
W nowym reżimie sanitarnym, przy zaostrzonych środkach ostrożności, ale też z wytęsknieniem i nadzieją, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie powitali uczniów,
którzy wyraźnie stęsknili się za tradycyjna szkołą.
Obowiązek noszenia maseczek, zachowanie dystansu,
rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny, sale lekcyjne
przypisane na stałe do jednej grupy klasowej mają zminimalizować ryzyko zakażeń. Wprowadzono również dwuzmianowość. Uczniowie z klas IV – VIII rozpoczynają lekcje
o godzinie 8.00, najmłodsi z klas I-III o godzinie 8.15. Dzieci i młodzież z tych dwóch grup wiekowych nie spotykają
się na przerwach - dotyczy to również przerw obiadowych.
Przed wejściem do budynku obowiązuje nakaz zdezynfekowania rąk, podobnie jak po wejściu do poszczególnych
sal lekcyjnych. Na teren szkoły wchodzą jedynie uczniowie.
Nie ma odprowadzania dzieci do szatni, do klas. Rodzice
lub opiekunowie odbierający najmłodszych oczekują przed
budynkiem. Mogą oni wejść do szkoły jedynie w sprawach
pilnych i z zachowaniem wyznaczonych procedur.
Wrześniowa pogoda sprzyjała przebywaniu na świeżym powietrzu i tak też się działo. Przerwy między lekcjami starsi uczniowie mieli możliwość spędzania na placu
przed budynkiem, zajęcia sportowe realizowane były na
powietrzu, podobnie jak część pozostałych lekcji. Wykorzystywano w tym celu nową „klasę w plenerze”, która została oddana do użytku we wrześniu tego roku szkolnego.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele bardzo chętnie z niej
korzystają.
Obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką obowiązuje
w całej szkole z wyjątkiem sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia. W przypadku zachorowania dziecka w szkole
(kaszel, ból głowy, brzucha, gorączka) niezwłocznie zawiadamiani są rodzice, którzy odbierają je w trybie możliwie
najszybszym. Uczeń oczekujący na opiekuna zostaje odizolowany od grupy i pozostaje pod opieką pielęgniarki lub
innego pracownika szkoły w specjalnie przeznaczonej do
tego celu sali. Dużą odpowiedzialnością wykazują się również rodzice, którzy pozostawiają w domach dzieci przejawiające oznaki różnych infekcji.

Przerwa międzylekcyjna z zachowaniem dystansu i w maseczce (fot. archiwum
SP w Uniejowie)

Wiele się zmieniło. Uczymy się funkcjonować inaczej –
dla własnego i innych dobra.
Na nowo definiowana jest koleżeńskość – nie pożyczamy przyborów szkolnych, nie dzielimy się kanapką, nie
podchodzimy do ławki kolegi, żeby mu pomóc, ponieważ
dbamy o wzajemne bezpieczeństwo.
Z tego samego powodu nie podajemy sobie ręki na powitanie, nie ma uścisków, prac w grupach, wykorzystywania pomocy, których nie można łatwo zdezynfekować…
Szkoła - inna od tej, którą znaliśmy do wiosny tego roku,
nadal jest szkołą. Uczy, wychowuje, rozwija. Sprawuje
opiekę. Przypomina o empatii, szacunku, wyrozumiałości.
I niech tak pozostanie 😊
Z życzeniami zdrowia dla wszystkich!

Dorota Bamberska
Teresa Gadzinowska

Nowy rok szkolny w ujęciu statystycznym
Lp. Nazwa placówki
1.

SP Uniejów

Liczba uczniów
ogółem
447

2.

SP Wilamów

102

25

3.

SP Wielenin

99

15

4.

Miejskie Przedszkole

172 przedszkolaków w 7 grupach od 3 do 6 lat

12

5

Przedszkole
Tęczowe (i żłobek)

10 przedszkolaków na 25 miejsc;
żłobek – 35 maluszków na 35miejsc
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Ksiądz Julian Głowacki
i „Ład Boży”

Uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia wydawania
„Ładu Bożego”, jakie odbyły się w Uniejowie zainspirowały
naszą redakcję do zaprezentowania czytelnikom redaktora
naczelnego tego pisma. Jest nam szczególnie miło, że jest
nim nasz rodak, człowiek stąd. Poprosiliśmy Księdza Juliana Głowackiego o przybliżenie istoty misji, jaką na co dzień
realizuje. Uzyskaliśmy wiele znaczących informacji, którymi dzielimy się poniżej.
Jest ksiądz absolwentem Szkoły Podstawowej im. płk.
pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Gimnazjum im. abp
Jarosława Bogoria Skotnickiego w Uniejowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. W maju 2005 roku był egzamin dojrzałości. Po
nim przyszła pora na poważne życiowe decyzje. Jaka była
księdza droga do kapłaństwa?
Zawsze byłem blisko Boga i Kościoła. Jako kilkuletni
chłopiec zostałem ministrantem. Dobrze czułem się w kościele i prezbiterium. Chętnie też czytałem w czasie liturgii
słowa Mszy Świętej. Jako nastolatek nigdy nie wstydziłem
się swojej wiary, choć często buntowałem się przeciw wymaganiom, które Bóg stawia każdemu człowiekowi.
Nie mam wątpliwości, że wybór kapłaństwa to nie była
moja decyzja. To Bóg wybiera i powołuje, a człowiek może
odpowiedzieć „tak” bądź „nie” na Boży głos. Tak też było
w moim przypadku, długo walczyłem z Panem Bogiem,
ale nie da się zagłuszyć swojego serca. Pełen niepokoju, po
licznych rozmowach, zdecydowałem się spróbować i rozpocząłem we wrześniu 2005 roku formację w Wyższym
Seminarium Duchownym we Włocławku. Wcale nie z zamiarem, że zostanę księdzem. Raczej, żeby pokazać Panu
Bogu, że spróbowałem, ale się nie nadaję. Stało się jednak
inaczej. W tym roku minęło 9 lat od kiedy przyjąłem świecenia kapłańskie we włocławskiej katedrze.
Jako młody prezbiter podjął ksiądz w 2012 roku studia
doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II w Lublinie? Jaka dziedzina pozostaje w kręgu księdza zainteresowań?
Po roku posługi jako wikariusz w parafii św. Andrzeja
Apostoła w Kościelcu i katecheta w ZSRCKU w Kościelcu, biskup włocławski Wiesław Mering skierował mnie na
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studia specjalistyczne z zakresu bioetyki na KUL w Lublinie. To niesamowicie rozwijająca się dyscyplina dotycząca
rozwiązywania dylematów moralnych związanych z życiem człowieka. W dużym skrócie chodzi o odpowiedź na
pytanie: czy konkretne działanie biomedyczne jest godziwe moralnie i jak daleko człowiek może ingerować w życie
i zdrowie swoje bądź innych ludzi? Albo inaczej: czy to, co
technicznie możliwe jest moralnie usprawiedliwione?
W 2017 roku został ksiądz posłany do służby w tygodniku diecezjalnym „Ład Boży”. Jakie zadania należą do
redaktora prowadzącego?
Tygodnik „Ład Boży” od ponad 4 lat wydawany jest jako
diecezjalny dodatek do ogólnopolskiego tygodnika „Idziemy” wydawanego w Warszawie. Moim zadaniem jest
koordynowanie współpracy redakcji włocławskiej z warszawską, planowanie układu kolejnych wydań oraz opracowywanie tekstów, w tym przede wszystkim reportaży
z wydarzeń dziejących się na terenie diecezji włocławskiej.
We Włocławku pracuje ze mną redaktor Amelia Siuda-Koszela, z którą wspólnie opracowujemy kształt kolejnych
numerów „Ładu Bożego”, ale mamy też wielu korespondentów w różnych częściach diecezji. Jednocześnie przygotowujemy również artykuły do ogólnopolskiej części tygodnika „Idziemy”.
Jeden z moich pierwszych reportaży, który opracowywałem dla redakcji warszawskiej dotyczył Uniejowa, jako
pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego, ale również
jego bogatej historii związanej z kolegiatą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i zamkiem Arcybiskupów
Gnieźnieńskich.
Pierwszy numer „Ładu Bożego” ukazał się 2 września
1945 r., czyli 75 lat temu. Inicjatorem powstania oraz
pierwszym redaktorem tego pisma był ówczesny ksiądz
Stefan Wyszyński. Jak to jest być redaktorem tygodnika
o tak wspaniałej tradycji?
Po pierwsze, jestem świadomy odpowiedzialności za
słowo. Tworzenie tygodnika diecezjalnego to swego rodzaju
służba dla przyszłości. Relacjonując wydarzenia na łamach
„Ładu Bożego” mam wpływ na to, co zostanie odnotowane w historii. Właśnie dlatego jest to ważne dla przyszłych
pokoleń, które nie będąc świadkami dzisiejszych faktów,
dowiedzą się o nich z archiwalnych numerów.
Kolejna odpowiedzialność to kontynuowanie dziedzictwa kard. Stefana Wyszyńskiego, który przyjął święcenia
kapłańskie we włocławskiej katedrze i pracował przez
wiele lat w naszej diecezji. Zadanie „Ładu Bożego” od 75
lat jest takie samo: to służba Ewangelii i chrześcijańskim
rodzinom, do których trafiamy. Gazeta stwarza możliwości
dotarcia z wiarą, nadzieją i miłością do szerokiego grona
odbiorców.
Daje również dobrą okazję do przekazu katolickiej nauki
i objaśniania nurtujących współczesnego człowieka problemów. Tygodnik, który dociera do wszystkich parafii w diecezji, staje się dodatkowym duszpasterzem we wspólnocie.
Dla proboszczów jest kolejnym narzędziem, które dobrze
wykorzystane, służy duchowej formacji wiernych.
Dziękuję za podzielenie się osobistymi przemyśleniami. Życzę Bożego Błogosławieństwa i dużo wewnętrznej
siły na kapłańskiej drodze życia. Niech realizacja stawianych przed księdzem wyzwań służy umacnianiu wiary
u wszystkich spotykanych na szlaku i pomnażaniu przez
nich dobra. Życzę również licznych i wiernych czytelników „Ładu Bożego”.

Małgorzata Charuba
w Uniejowie - nr 83 (2020)

Jubileusz 75-lecia „Ładu Bożego”
W sobotnie przedpołudnie, 29 sierpnia br. w uniejowskiej kolegiacie świętowano 75. rocznicę powstania katolickiego
tygodnika „Ład Boży”. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy
Mering. Pasterz diecezji wygłosił też okolicznościową homilię, poświęconą historii powstania tygodnika, ze szczególnym
uwzględnieniem zasług kard. Stefana Wyszyńskiego, jego pomysłodawcy i pierwszego redaktora naczelnego.
Na zakończenie eucharystii biskup Wiesław Mering ogłosił decyzję o ustanowieniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
patronem „Ładu Bożego”, o co wcześniej zwróciła się redakcja czasopisma.
„Ustanowienie Patrona w 75. rocznicę powstania „Ładu Bożego” stanowi dobrą okazję do uwypuklenia dziedzictwa,
którego spadkobiercą i kontynuatorem jest redakcja diecezjalnego tygodnika” - napisał w dekrecie ks. Bp Mering.
Warto przypomnieć, że diakon Stefan Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie w katedrze włocławskiej.  Później był
wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz asystentem kościelnym Chrześcijańskich Związków Zawodowych. Prowadził Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. Był także publicystą i redaktorem „Ateneum Kapłańskiego”.
W oczekiwaniu na uroczystości beatyfikacji „Prymasa Tysiąclecia”, pasterz diecezji udzielił błogosławieństwa całemu
zespołowi redakcyjnemu „Ładu Bożego” oraz wszystkim jego czytelnikom.
Jubileuszowe
spotkanie
„Ładu Bożego” było też okazją do uhonorowania Józefa
Kaczmarka - burmistrza Uniejowa tytułem „Zasłużony dla
Diecezji Włocławskiej”.
Końcowym akcentem jubileuszowych obchodów była
konferencja.
Wykład nt. „Dlaczego i na
jakich zasadach państwo powinno współpracować z Kościołem? Odpowiada kard. S.
Wyszyński” wygłosił ks. dr
Jerzy Jastrzębski z Wyższego
Metropolitalnego
Seminarium Duchownego w Warszawie. Drugi wykład pt „Godność człowieka, małżeństwa
i rodziny w posługiwaniu
księdza, biskupa i prymasa
Stefana kard. Wyszyńskiego”
Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek dziękuje biskupowi W.A. Meringowi za uhonorowanie tytułem „Zasłużony dla wygłosił Ks. Henryk ZielińDiecezji Włocławskiej”.
ski, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” (w ramach
którego od 4 lat ukazuje się
włocławski „Ład Boży”).
Uczestnicy
konferencji,
ubogaceni treściami nt. Sługi Bożego kardynała Stefana
Wyszyńskiego, podobnie jak
inni, oczekują teraz na uroczystości beatyfikacyjne.

Małgorzata Charuba
Konferencję zakończyło pamiątkowe
zdjęcie przy portrecie pierwszego redaktora naczelnego „Ładu Bożego”. Od
lewej stoją ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, ks. dr Jerzy Jastrzębski z Wyższego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie, biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, Ks. Henryk Zieliński - redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” oraz ks. Julian Głowacki
– obecny redaktor „Ładu Bożego”. (Arch.
„Ładu Bożego”)
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„Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...” Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Spycimierskie dzwony
Źródła historyczne podają, że już na początku XVIII w. dzwonnica przy spycimierskim kościele posiadała 3 dzwony-

-większy i 2 mniejsze, a na kościelnej wieżyczce była sygnaturka. Podczas I wojny światowej dzwony zostały zniszczone. W okresie międzywojennym nabyto nowe, które podobny los spotkał w czasie II wojny światowej- zostały rozbite
i wywiezione.
Po wojnie parafianie nabyli trzy nowe, małe dzwony (łączna ich waga 100 kg) i i zawiesili na starym wiązie rosnącym
blisko kościoła. Ich głos nie niósł się zbyt daleko, co nawet wprawiało parafian w pewien kompleks.
Starsi, którzy pamiętali piękny i donośny dźwięk przedwojennych dzwonów, wyszli z inicjatywą zebrania środków
na duże dzwony. Za ich sugestią i ich pośrednictwem, ówczesny proboszcz ks. Wojciech Krzywański, wysłał listy do
dawnych parafian, mieszkających za granicą (USA, Kanada, NRF, Australia) z prośbą o ufundowanie dzwonów. Nie było
żadnej odpowiedzi: ani listu, ani pieniędzy. Spycimierzanie szybko się więc przekonali, że mogą liczyć na siebie i zaczęli
szukać ofiarodawców wśród swoich. Nie było jednak większych efektów ich starań.
Ks. W. Krzywański, w tajemnicy przed parafianami, postanowił więc zamówić dzwony, które wykonano w zakładzie
Antoniego Kruszewskiego w Wągrowie. Jednocześnie zmobilizował parafian do budowy dzwonnicy.
O przygotowywaniu dzwonów parafianie nie byli informowani. Stąd też dziwiła ich budowa dzwonnicy z betonu
zbrojonego i ze stalowymi przęsłami. „Czemu taka duża, kiedy dzwony mamy maleńkie? Wystarczyłaby mała” - mówili.

Dzwon „Wojciech”

(waga 690 kg, wys. 95 cm, średnica 115
cm) został ufundowany przez ks. Wojciecha
Krzywańskiego jako wotum za łaskę wiary
w pierwszym tysiącleciu. Z jednej strony na
jego płaszczu wizerunek św. Wojciecha, a pod
nim napis: WIERZYMY W JEDNEGO BOGA.
Na drugiej połowie imię dzwonu „WOJCIECH”
i napis: WDZIĘCZNI BOGU ZA WIARĘ W TYSIĄCLECIU 966-1966. PARAFIA ŚPICIMIERZ
1981.

Dzwon „Maryja”

(waga 450 kg, wysokość 81 cm, średnica 105
cm) ufundowany przez matkę ks. Wojciecha
Krzywańskiego stanowi wotum Matce Bożej
za opiekę nad Polską. Po jednej stronie płaszcza
wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej - pod
nim napis KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA
NAMI. Na drugiej połowie imię dzwonu „Maryja” - pod nim napis: NA PAMIĄTKĘ 600-LECIA OBECNOŚCI OBRAZU MATKI BOŻEJ NA
JASNEJ GÓRZE 1382-1982. PARAFIA ŚPICIMIERZ 1981.

Dzwon „Jan Paweł”

(waga 249 kg, wysokość 68 cm, średnica 85 cm) to wotum za łaskę powołania
Polaka na Stolicę Apostolską. Na płaszczu dzwonu mamy: herb Papieża Jana Pawła
II, Krzyż, literę M, inwokację TOTUS TUUS oraz imię dzwonu JAN PAWEŁ II i napis
PAPIEŻ POLAK 16.X.1978. CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY. PARAFIA ŚPICIMIERZ
1982. Dzwon „Jan Paweł II” został ufundowany przez Ojca Floriana Pełkę, Jezuitę,
pochodzącego ze spycimierskiej parafii, który w tamtym czasie był dyrektorem Sekcji
Radia Watykańskiego.
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Dzwonnicę budowano w latach 1980/81, a konstrukcję żelazną wykonali następujący parafianie: Józef Ignaczak, Józef
Kubiak, Feliks Pakuła, Tadeusz Pełka, Władysław Tworkiewicz i Stanisław Pełka s. Grzegorza. Wielkie było zdziwienie,
zaskoczenie i radość, kiedy przed odpustem parafialnym 1981 r. przywieziono dzwony. Wyglądały imponująco, a wiadomość o nich szybko rozeszła się po okolicy, po całym dekanacie uniejowskim. „Kto je kupił?” -pytano, a radość i duma rozpierały wszystkich parafian. Pierwszy raz nowe dzwony odezwały się na odpuście 17 września 1981 roku. Kilka miesięcy
później, w niedzielę palmową 4 kwietnia 1982 roku, ich uroczystej konsekracji dokonał bp dr Jan Zaremba.

Od lewej: bp Jan Zaremba, dziekan uniejowski - ks. Stanisław Smolarski, kapelan biskupa ks. Eugeniusz Stachura, proboszcz parafii św. Józefa we Włocławku ks. Michał Pietrzak

Dzień ten był dla parafii wielkim świętem - dzwonom oficjalnie nadano
imiona: MARYJA - WOJCIECH - JAN PAWEŁ II. „Zacieramy ślady zniszczeń z czasów wojny, jakimi było zniszczenie dzwonów przez okupanta” napisał w kronice proboszcz ks. Wojciech Krzywański.
W 1986 roku ówczesny proboszcz spycimierskiej parafii ks. Wojciech
Krzywański podjął się budowy nowego murowanego kościoła. W jego
wieży uwzględniono już wmurowanie zawieszenia dla dzwonów.
Kiedy w 1992 roku zakończono budowę, przyszła kolej na przeniesienie
dzwonów. Zadanie to wzięli na siebie trzej parafianie: Paweł Pełka s. Józefa, Kazimierz Wronowski i Jan Pietrzak s. Władysława, który był operatorem dźwigu w nieistniejącym już Rejonowym Zakładzie Budownictwa
Wiejskiego w Uniejowie. Logistycznie dopracowano w szczegółach całe
pr zedsię wz ię c ie
i
zrealizowano
z
wykorzystaniem
dźwigu
użyczonego przez
RZBW. Ze względów bezpieczeństwa wymienieni
Panowie
sami
wykonali to ważne zadanie- nikt
nie mógł pozostawać w pobliżu
miejsca całej akcji
Dzwonnica wybudowana w latach 1980/81, usunięta na zle- pr zet ranspor t o cenie obecnego proboszcza ks. Dariusza Ziemniaka (fot. kro- wywania dzwonika parafii)
nów.
W roku 1993 ks. Wojciech Krzywański został proboszczem
w parafii Uniejów. Dzwony zostały zawieszone pod nadzorem
jego następcy -ks. Kristiana Michalaka, a elektronicznie uruchomione za ks. Krzysztofa Czyżaka, który objął parafię w 1995 roku.

Urszula Urbaniak
przy współpracy Stanisława Pełki - sołtysa Spycimierza
Od 17 września 1981 roku dzwony odzywają się z wysokości wieży
nowego kościoła (Fot. siecnajciekawszychwsi.pl)
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Dla „Czystej Polski”
Już po raz trzeci w Uniejowie gościł Earth Festival Uniejów 2020, uświadamiający wszystkim jego uczestnikom
potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska. Partnerami strategicznymi tej imprezy byli: Uniejów Uzdrowisko
Termalne, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie program Czysta Polska. Patronat honorowy nad
festiwalem objęli Ministerstwo Klimatu oraz Marszałek
Województwa Łódzkiego.
W eko-miasteczku, ulokowanym na lewym brzegu Warty, już od sobotniego przedpołudnia na sukcesywnie przybywających gości czekały atrakcje ściśle powiązane z ekologią.
W strefie Auto na wodór amatorzy nowinek motoryzacyjnych podziwiali jedyną w Polsce Toyotę Mirai napędzaną energią elektryczną, powstającą z reakcji wodoru z tlenem. Jak informowali znawcy tematu, jedynym efektem
ubocznym tej reakcji jest para wodna. Model został wyposażony w system ogniw TFCS (Toyota Fuel Cell System),
łączący rewolucyjne ogniwa paliwowe i sprawdzony napęd hybrydowy. Wodorowa Toyota oferuje zasięg 550 km
oraz możliwość zatankowania do pełna w niecałe cztery
minuty i zerową emisję spalin.
Strefa Stowarzyszenia Programu Czysta Polska i Fundacji Polsat oferowała warsztaty „zero waste” z Sylwią
Majcher, warsztaty eksperckie o odnawialnych źródłach
energii oraz różne quizy ekologiczne. Pod okiem animatorów można było przygotować własną kompozycję kwiato-

Dwulatkowie posadzili swoje dęby
Przy ul. Ireny Bojakowskiej, pomiędzy nową siedzibą
biblioteki i uniejowską plebanią, 22 sierpnia br. posadzona została druga aleja dębów szypułkowych „Fastigiata”,
dedykowana dzieciom, które urodziły się w 2018r., czyli
w roku obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto przypomnieć, że pierwsza aleja dębowa
ze 123 dębami (tyle lat nasza Ojczyzna czekała na powrót
wolności) powstała w Uniejowie dwa lata temu, przy ul.
Arcybiskupa Jakuba Świnki, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Tym
razem do przedsięwzięcia
zaproszono trzydzieścioro
dwulatków z terenu gminy Uniejów. Oni to, w towarzystwie swoich najbliższych, w symboliczny
sposób posadzili strzeliste
młode dęby, oznakowane
imiennymi tabliczkami każdego z nich. Na pamiątkę
wydarzenia burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek
wręczył maluchom specjalne certyfikaty oraz maskotki – wiewiórki. Towarzyszący włodarzowi miasta ks.
inf. Andrzej Ziemieśkiewicz
z podziwem przyglądał się
tej radosnej akcji i wręczył
dzieciom pamiątki.
Akcja sadzenia drzew
związana była z trwającym
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wą i zabrać ją ze sobą do domu.
Stoisko Esoleo upowszechniało informacje na temat instalacji fotowoltaicznych. Dorośli mieli możliwość porozmawiać o doborze wariantu takiej instalacji do potrzeb ich
gospodarstw domowych. Dzieci natomiast mogły wziąć
udział w warsztatach dotyczących odnawialnych źródeł
energii.
Cyfrowy Polsat proponował quizy ekologiczne z nagrodami a strefa F1 – refleksomierz oraz tor wyścigowy napędzany za pomocą energorowerów.
W Strefie Plusa można było m.in. odwiedzić stoisko
5G, stoisko muzyczne i gamingowe oraz z eko warsztatami. Dzień przepełniony ekologią spinało kino plenerowe,
w którym wyświetlono film pt. ,,Jak poślubić milionera”.
Końcowym akcentem ekologicznego weekendu w Uniejowie był niedzielny koncert „Earth Festival. Gwiazdy dla
Czystej Polski”, transmitowany również na całą Polskę
przez Telewizję Polsat. Wieczór z gwiazdami poprowadzili - Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof
Ibisz. Dla licznie zebranej publiczności zaśpiewali - Beata
Kozidrak i BAJM, Ewa Farna, Feel, Mrozu, Enej, LemON,
Kayah, Viki Gabor i sanah, Natalia Nykiel, Golec Orkiestra
oraz Kamil Bednarek.
Jako ciekawostkę podajemy, iż Earth Festival w Uniejowie odwiedzili również Zygmunt Solorz - założyciel kanału
TV Polsat oraz Nina Terentiew – dyrektor programowa tej
telewizji.

Małgorzata Charuba

w dn. 22-23.08.br. Earth Festival Uniejów 2020, którego
współorganizatorami było Stowarzyszenie Program Czysta
Polska. Ideą Festivalu jest wspieranie lokalnych inicjatyw
na rzecz poprawy środowiska naturalnego.  

Małgorzata Charuba
Posadzone dęby już teraz wyglądają pięknie i spełniają swoją ekologiczną rolę. Ich widokiem szczególnie cieszą się dumne dwulatki.
Kiedyś przyjdą tu ze swoimi dziećmi i pokażą im swoją aleję. Fot.
z archiwum Urzędu Miasta Uniejów
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„Gdy patrzę na kłosy zbóż…”

Dożynki w Uniejowie
2 0 września na ziemi uniejowskiej odbyły się dożynki wojewódzkie, diecezjalne, powiatowe i gminne. Urząd
Marszałkowski zorganizował je wspólnie z Łódzkim Domem Kultury przy współudziale Diecezji Włocławskiej,
Powiatu Poddębickiego, Miasta i Gminy Uniejów. Na
zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera wśród gości znaleźli się parlamentarzyści,
przedstawiciele różnych władz, gospodarze powiatu i terenu, zaproszeni duchowni, a przede wszystkim rolnicy
z województwa łódzkiego i diecezji włocławskiej, która
w dużym stopniu leży na terenie województwa łódzkiego.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup włocławski
Wiesław Mering.
Ołtarz polowy ustawiono na wschodniej ścianie Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. U jego stóp
pysznie prezentowały się wieńce dożynkowe. Po mszy korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą ZHP-OSP z Uniejowa pod batutą kapelmistrza Jakuba Pięgota
oraz Starostów Dożynek Iwonę Dzieran i Łukasza Warycha, przeszedł na teren przy Termach Uniejów, gdzie odbyła się część obrzędowa z udziałem zespołu folklorystycznego Bałdrzychowianie.
Po wystąpieniach, skierowanych przede wszystkim do
rolników, z podziękowaniem za ich ciężką pracę, Starostowie Dożynek wręczyli bochen chleba gospodarzom dożynek: Marszałkowi G. Schreiberowi, Staroście Powiatu Poddębickiego p. Małgorzacie Komajdzie oraz Burmistrzowi
Miasta i Gminy Józefowi Kaczmarkowi z przesłaniem, by

nigdy go nie zabrakło, a gospodarze terenu podzieli chleb
między uczestników uroczystości.
Dożynkom towarzyszyły bardzo licznie wystawione
stoiska reprezentowane przede wszystkim przez koła gospodyń, stowarzyszenia, spółdzielnie itd. z całego obszaru województwa. Ogłoszono konkursy na najlepsze ciasta i inne potrawy. Można było popróbować do syta, ale
i wesprzeć wystawców kupując ich produkty.
Po zakończeniu części oficjalnej na scenie zagościli artyści; Maciej Smoliński, który prowadził cały koncert oraz
wcześniejsze uroczystości dożynkowe, zwyciężczynie programu The Voice Senior – Siostry Szydłowskie oraz triumfator ostatniej edycji The Voice Junior Marcin Maciejczak.
Jednak wszyscy czekali na prawdziwe gwiazdy wieczoru,
czyli na zespół Pectus i na Marylę Rodowicz.
Kto nie mógł uczestniczyć osobiście w tych pięknych
uroczystościach, mógł oglądać relację w TVP Łódź (oczywiście nie w całości).
Wojewódzkie i Diecezjalne Dożynki w Uniejowie 2020
na długo pozostaną w pamięci.

Alicja Własny

Organizatorzy oraz uczestnicy wyrazili wdzięczność wobec burmistrza miasta Uniejów Józefa Kaczmarka
i ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, proboszcza parafii św. Floriana w Uniejowie oraz starosty powiatu poddębickiego Małgorzaty Komajdy. Dzięki ich życzliwości rolnicy z województwa łódzkiego dziękowali Bogu za tegoroczne plony podczas Mszy Świętej sprawowanej przy Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
w Uniejowie.

Kolorowy fotoreportaż na stronach 20-21

Przemarsz na miejsce części
obrzędowej dożynek. Na pierwszym planie od lewej: Iwona
Koperska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego,
Grzegorz Schreiber - Marszałek
Województwa Łódzkiego, Tobiasz
Bocheński - Wojewoda Łódzki
i Małgorzata Komajda - Starosta Powiatu Poddębickiego (arch.
Urzędu Miasta w Uniejowie)
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki
2020/21...bez uroczystej inauguracji
Miniony rok akademicki pozostawił w nas wiele niedosytu; z powodu pandemii przerwaliśmy zajęcia w grupach, nie było uroczystego zakończenia, unikaliśmy innych
spotkań.
Kolejny rok akademicki na Uniejowskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku pokazuje, że seniorzy nie chcą zamykać się
we własnych domach, ale potrzebują codziennej integracji
i wspólnego spędzania czasu w grupie rówieśniczej.
Na listę Słuchaczy naszego UTW w nowym roku
2020/21 wpisało się 216 osób, w tym 26 po raz pierwszy.
Są to przedstawiciele wszystkich gmin powiatu. Dołączyli
też do nas mieszkańcy sąsiednich powiatów: tureckiego,
kolskiego i łęczyckiego. Liczbowo przedstawia się to następująco: Uniejów miasto i gmina - 106, Poddębice miasto
i gmina- 33, Pęczniew i teren gminy - 25, Dąbie i gmina -12,
Turek i gmina - 10, Przykona gmina - 6, Świnice Warckie
i teren gminy-5, Wartkowice i teren gminy- 5, Zadzim i teren gminy - 5, Koło i gmina -3, inne, w tym gm. Dalików,
Dobra, a nawet Łask - 6.
Zajęcia prowadzone są już od 28 września. Słuchacze,
jak w poprzednich latach, priorytetowo traktują aktywność ruchową. Dzięki projektowi „Łódzkie dla Seniorów
Plus”, skierowanemu do nas przez Łódzką Federację Sportu, uczestniczymy w bezpłatnych zajęciach aerobicu (3 grupy), jogi (4 grupy) i nordic walking (1 grupa). Korzystamy

z wejść na basen (3 grupy) i doskonale radzimy sobie na
kręgielni (2 grupy).
Od 13 października w trzech grupach rozpoczęto bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu, prowadzone
przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi w ramach projektu „Cyfrowa Akademia Seniora”. Poczyniono starania
o kontynuację lektoratów z angielskiego i niemieckiego.
W planie I semestru zaplanowano comiesięczne ciekawe
wykłady, a także warsztaty, w tym prozdrowotne, psychologiczne i plastyczne.
Nie odbyła się jednak uroczysta inauguracja nowego
roku zaplanowana na 12 października w Sali Rycerskiej
zamku. Z żalem została odwołana po ogłoszeniu kolejnych wymogów sanitarnych, w tym ograniczeniu liczby
osób na spotkaniach wewnątrz obiektów.
Nie odwołaliśmy natomiast zajęć realizowanych w/g
tygodniowego planu. Do każdego spotkania podchodzimy
odpowiedzialnie, w trosce o zdrowie swoje i innych. Dystans - Dezynfekcja - Maseczka! Czy to wystarczy? Na jak
długo?
Zarząd UTW już teraz stoi przed nowym wyzwaniem,
jakim jest przygotowanie do zdalnie prowadzonych wykładów, warsztatów, zdalnie prowadzonych zajęć ruchowych.
Zadanie trudne, bo w taki sposób nie będziemy mogli
dotrzeć do każdego Słuchacza.
Wszystko to budzi emocje takie jak niepewność, lęk czy
złość i frustrację. Nie poddawajmy się jednak tym nastrojom, myślmy pozytywnie, wspierajmy się wzajemnie.

Urszula Urbaniak

Na wykładach, warsztatach czy innych spotkaniach liczba uczestników będzie ograniczona
w związku z obowiązkiem zachowywania dystansu.
Miejsce, godzinę oraz dopuszczalną liczbę osób każdorazowo podamy w komunikatach SMS-owych.
Udział należy zgłosić.
Wszystkie bieżące informacje Słuchacze znajdą również na: https://www.facebook.com/utwuniejow

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

Sekretarz króla Stefana Batorego

Zajęcia nordic walking w uniejowskim parku - jeszcze bez obowiązku noszenia
maseczek na wolnym powietrzu (fot. Zdzisław Jaskólski)
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Na ćwiczeniach jogi (fot. Ewelina Szafarz)
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wrażenie. Jacek Kopczyński zaprezentował dwie tankietki
TKS (stale na chodzie) oraz wojskową wersję motocyklu
sokół 1000.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pojazdy, którymi widzowie mogli się przejechać. Były to Quady, Jeep
Willys oraz gąsiennicowa amfibia Volvo (udostępnione
przez MilitaryMonkeys). Dodatkowo wraz z nimi pojawiła
się strzelnica ASG (z kilkunastoma replikami broni) oraz
haubica samobieżna 2s1 „Goździk”, z Muzeum Techniki
i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu.
Jako że uniejowski festiwal to połączenie wielu historycznych i około historycznych dziedzin, to nie mogło na
nim zabraknąć archeologii, o którą zadbał Radek Herman. Wraz z paniami z Biblioteki Miejskiej, przygotował
on specjalną wystawę artefaktów odnalezionych podczas
ostatnich prac archeologicznych na zamku oraz przy uniejowskiej Kolegiacie. Znalazło się na niej około 300 pozycji
kolekcji, w tym bulla papieska Aleksandra IV.
Wszystkim spragnionym wrażeń małym poszukiwaczom udostępniono specjalną piaskownicę, w której ukryto
wiele metalowych przedmiotów. Dzięki temu każdy mógł
poczuć adrenalinę prawdziwych wykopalisk, a i być może
rozpaliło to w młodych archeologach zacięcie historyczne.
Dla chcących poszerzyć wiedzę o zamku przygotowano
krótkie prelekcje, które opowiadane na dziedzińcu zapoznawały uczestników z historią obiektu, jak i dziejami całego miasta.
Mijający zamkową bramę mogli obserwować proces
czerpania papieru.
W podziemiach zamku można było spotkać wieżomistrza, cyrulika oraz skrybę. Na dziedzińcu natomiast grasował kat, przy okazji bajdurząc o rodzajach tortur, jakie
może zadać poszczególnym skazańcom. W otoczeniu znajdujących się tam replik machin oblężniczych, do bardziej
wrażliwych uszu snuł o nich różne opowieści.
Wieczory - piątkowy i sobotni umilało uczestnikom największe mobilne kino samochodowe, a niezmotoryzowani
mogli zająć jeden z wielu wygodnych leżaczków. Oprócz
typowo filmowego repertuaru zafundowano widzom niesamowitą okazję obejrzenia dwóch odcinków serialu Misja
Skarb, w tym epizodu premierowego, zaplanowanego do
emisji w telewizji w październiku.
Godnym podkreślenie jest, to, że gośćmi specjalnymi
festiwalu byli bohaterowie programu telewizyjnego Misja
Skarb - Michał Antczak, Dawid Stec i Łukasz Cichy. Chętnie spotykali się oni z fanami, opowiadali o swoich historiach związanych z tą niecodzienną pasją, jak i dzielili się
ciekawostkami z planu zdjęciowego do serialu. Prowadzili
wywiady z zaproszonymi gośćmi na głównej scenie. Na
forum chętnie snuli również plany, by w Uniejowie już co
roku, pod koniec wakacji, na wiele sposobów poszerzać
spotkania z historią i przygodą oraz spotykać się z fanami
Misji Skarb, historykami, archeologami, poszukiwaczami
i rekonstruktorami. Wspierali także uczestników poszukiwań archeologicznych, jak również zawodów w detektorystyce.
Na podsumowanie należy uznać, że pierwsza edycja festiwalu spełniła swoje założenia i jednocześnie przerosła
oczekiwania, zarówno organizatorów, jak i uczestników.
Misja Skarb w Uniejowie ostatecznie to nie tylko sam
festiwal. Zainspirowała ona również do stworzenia dedykowanego profilu i grupy na facebooku – pn. Misja Przygoda. Uniejów. To tam, wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, organizatorzy festiwalu
snują wiele ciekawych planów na przyszłość oraz wyrażają
nadzieję na ich sukcesywną realizację.

Misja Skarb w Uniejowie
W ostatni weekend wakacji odbywał się w Uniejowie pierwszy przygodowo-historyczny festiwal Misji
Skarb. Było to wyjątkowe spotkanie dla fanów programu
Misja Skarb - oryginalnej produkcji telewizji Focus TV
i stanowiło cenną inicjatywę przygodowo-historycznoarcheologiczno-rekonstrukcyjną. Miała na celu stworzenie
w naszym mieście cyklicznej imprezy plenerowej. Swoją
genezą wyrosła ona z tradycji 25 uniejowskich Turniejów
Rycerskich i Jarmarków średniowiecznych, które z czasem
otwierały się na szerszą historię, ostatecznie przekształcając się w wydarzenia „spacerkiem przez wieki”. Bardzo ważną okazała się również tradycja prowadzonych
w Uniejowie badań archeologicznych i poszukiwań skarbów, przynoszących wiele niezwykłych odkryć dla historii
miasta i gminy.

Jedni z pomysłodawców imprezy: Radosław Herman (z lewej) i Jędrzej Kałużny
(Fot. Dominika Rozpara)

W gościnnym Uniejowie, w dn. 29-30 sierpnia 2020
roku podziwiać można było ponad 30 stanowisk kramowych i rzemieślniczych.
Dioramy pod postacią obozowisk z licznymi atrakcjami
zaprezentowali rekonstruktorzy epok - starożytność pod
postacią Legio XXI Rapax i wczesne średniowiecze, ukazujące rodzinne życie obozowe autorstwa Zgromadzenia
Wojów i Rycerzy Grodu Tura. Obrazem średniowiecza byli
również: Uniejowska Akademia Rycerska, Drużyna Zamku
Uniejowskiego oraz Stowarzyszenie historyczno-kulturalne „Dworzanie” z Uniejowa.
XVII wiek to reprezentacja szlachty i muszkieterów
z grup Wataha Jarzębiaka i Kompania Dragonów Pana Zebrzydowskiego.
XVIII wiek i wojsko Królestwa Prus odtworzyły: 47
Pułk Piechoty Pruskiej - Twierdza Kłodzko, 32 Regiment
von Treskow z Nysy oraz 33 Regiment von Alvensleben
z Twierdzy Srebrna Góra.
XXI wiek prezentowali żołnierze z GRH PKW Irak. Na
ich stanowisku każdy mógł czuć się bezpiecznie, gdyż chętnie udzielali wskazówek z zakresu pierwszej pomocy wg.
wojskowych założeń T3C.
Uniejowski Ptasznik w stroju historycznym prezentował natomiast rodzime gatunki ptaków drapieżnych.
Swoje dioramy pokazali również: Projekt Miś, który
przenosił do lazaretu z 1920 roku, czy też na polską wieś
końca XIX wieku. Wyjątkowe auta uzupełniały Misiową
dioramę ambulansem a dokładniej Fordem 1915 r., jednocześnie chwaląc się pojazdem z czasów początku motoryzacji. Benz z 1886 r. na drewnianych kołach robił olbrzymie
w Uniejowie - nr 83 (2020)
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Misja Przyroda w Uniejowie
Jesienne Spotkania Zamkowe, które odbyły się 10 października br. zgromadziły na dziedzińcu zamkowym miłośników przyrody. Gośćmi specjalnymi imprezy byli: Projekt
Miś (grupa żywego obrazu historycznego i artystycznej rekonstrukcji) oraz grupa Ptasznik z pobliskiego Turku.
Wydarzenie rozpoczęły emocjonujące poszukiwania.
Zadaniem jednej z grup eksploracyjnych było oczyszczanie wyznaczonego terenu rzeki Warty z użyciem specjalistycznych magnesów, które pozwoliły na oczyszczenie dna
wodnego koryta z dziesiątków kilogramów złomu. Druga
grupa poszukiwaczy w precyzyjnie wytyczonych sektorach
podjęła się lokalizowania potencjalnie zalegających zabytków.
W ekipie eksploratorów znaleźli się też tacy, którzy zajrzeli do studni na uniejowskim rynku. Artefaktów* zbytnio
tam nie było, ale za to ogromu emocji nie brakowało.
Znaleziska zaprezentował Radosław Herman, jeden
z organizatorów Misji Przyroda. Udało się odnaleźć rzeczy
związane z użytkowaniem zamku i jego otoczenia. Były
też monety pochodzące z różnych epok historycznych, militaria z czasów II wojny światowej oraz medaliki i krzyżyki. Ucieszyła także dobrze zachowana żelazna kotwica
oraz fragment rozerwanej lufy z początków istnienia broni
palnej w Polsce, jak np. arkebuz.
Najcenniejszym znaleziskiem okazał się liczman, jak informują znawcy, to zastępczy pieniądz, bity specjalnie jako
środek płatniczy dla konkretnego młyna, karczmy czy innego punktu usługowego z epoki. Po oddaniu monety do
konserwacji będzie wiadomo, czy artefakt związany był
z Uniejowem.
Jedną z niespodzianek był widowiskowy zjazd archeologa Hermana po linie ze szczytu baszty zamkowej. Towarzyszył mu miś.
W czasie trwania imprezy, na bieżąco w dawny klimat
wprowadzał Zespół Dworzanie, który na dziedzińcu zamkowym prezentował dawne tańce dworskie.
Sympatycy przyrody mogli też wysłuchać opowieści
Ptasznika. Zaprezentował on rodzime ptaki drapieżne,
przedstawił zwyczaje sokolników oraz formy opieki nad
dziko żyjącymi ptakami i zagrożonymi
wyginięciem nietoperzami.
Zwieńczeniem tego wystąpienia
było podpisanie listu intencyjnego
między Sokolnikiem a gminą Uniejów,
będący deklaracją współpracy w zakresie edukacji i usług sokolniczych,
poprzez wspólną organizację warsztatów, zajęć edukacyjnych oraz działań
z udziałem ptaków drapieżnych.
W czasie imprezy rozstrzygnięto także gminne konkursy: literacki
i plastyczny, których motywem przewodnim były ptaki. W kategorii klas
IV-V wyróżnienia otrzymali: Maja
Pawlak i Aleksandra Warych ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie. Zwycięzcami w kategoriach klas VI-VIII
zostali: Martyna Kasprzak (I m), Olaf
Grabkowski (II m) i Klaudia Wiśniewska (III m) - wszyscy SP w Uniejowie.
W konkursie literackim I m zajęła Eliza Wojtczak (M-GOK
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w Uniejowie), II m Weronika Urbaniak (SP w Uniejowie),
a III m Marika Kolasa (SP w Wilamowie). Wyróżnienia
przyznano Lenie Kolasie i Cyprianowi Sadłeckiemu z M-GOK w Uniejowie oraz Lenie Księżak, Maji Wójcik i Marcie Szkopik ze SP w Uniejowie.
Na zakończenie Jędrzej Kałużny w imieniu organizatorów zaprosił zebranych gości na kolejne spotkanie za rok.

Małgorzata Charuba
*Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie
odkryty w wyniku badań archeologicznych.

Żelazna kotwica – jeden z ciekawszych artefaktów (Arch. Urzędu
Miasta w Uniejowie)

Eksploratorzy gotowi do rozpoczęcia poszukiwań. Liczyli na duże emocje i ciekawe znaleziska. (Arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
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Misja Skarb w Uniejowie    29-30 sierpnia 2020

Goście specjalni – od lewej Michał Antczak, Dawid Stec oraz Łukasz Cichy w drodze na festiwalową scenę główną. Fot. Michał Kubacki uniejow.net

Jeden z zabytkowych pojazdów Automobil Maybach Benz model 1886 robił furorę na uniejowskim deptaku. Fot. Michał Kubacki uniejow.net

Jedno ze stanowisk rekonstrukcyjnych. Po rozpaleniu ognia będzie można napić
się np. herbaty. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Uniejów

Wieżomistrz Andrzej Pietrzak oczekuje na chętnych do zwiedzania ekspozycji
i wysłuchania zamkowych opowieści. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Uniejów

Uniejowska Akademia Rycerska, Drużyna Zamku Uniejowskiego w gotowości do
pokazów. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Uniejów.

Rekonstrukcja szpitala polowego z okresu Bitwy o Warszawę 1920. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Uniejów.

Misja Przyroda w Uniejowie 10 października 2020

Podpisanie listu intencyjnego między Sokolnikiem a gminą Uniejów, będący deklaracją współpracy w zakresie edukacji i usług sokolniczych. W środku Józef
Kaczmarek - burmistrz Uniejowa (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
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Zespół tańca danego „Dworzanie” z opiekunką Elżbietą Bartnik - druga z lewej
(arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Dożynki wojewódzkie-diecezjalne-powiatowe-gminne w Uniejowie
- 20 września 2020

U podnóża zamku Mszę Św. dziękczynną za szczęśliwe zbiory plonów odprawił
w koncelebrze ks. biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering (Fot. z archiwum
Ładu Bożego)

Przed wieńcami dożynkowymi licznie zebrani uczestnicy Wojewódzkiego Święta
Plonów (Fot. archiwum UM Uniejów)

W korowodzie dożynkowym swój piękny wieniec prezentuje delegacja Sługocic,
powiat tomaszowski (Fot. Michał Kubacki uniejow.net)

W dożynkowych strojach barwnie prezentowała się delegacja gminy Czarnocin,
pow. piotrkowski (Fot. Krzysztof Koniecki)

Powiat poddębicki m.in. reprezentowało KGW z Konopnicy, gm. Wartkowice (Fot.
Michał Kubacki uniejow.net)

Starostowie dożynek wojewódzkich: Iwona Dzieran z Sempułek, gm. Poddębice
i Łukasz Warych z Orzeszkowa, gm. Uniejów (Fot. archiwum UM Uniejów)
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Dożynki wojewódzkie-diecezjalne-powiatowe-gminne w Uniejowie
- 20 września 2020

Dożynkowy chleb dzielą Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber
(z prawej), Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda oraz Burmistrz Uniejowa
Józef Kaczmarek (Fot. z archiwum Ładu Bożego.)

Ks. biskup W.A. Mering i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber
w symbolicznym geście dzielenia się chlebem (Fot. Archiwum UM Uniejów)

Na licznych straganach można było popróbować różnych smakołyków. KGW
Rzeczków z gm. Będków kusiło bogatą ofertą kulinarną (Fot. Michał Kubacki
uniejow.net)

Na kolorowe i „smakowite” stoisko zapraszały też panie z KGW Wilamów (Fot.
Michał Kubacki uniejow.net)

Część obrzędową zakończył występ solistów Teatru Wielkiego w Łodzi na czele
z jego dyrektorem Dariuszem Stachurą - w środku. (Fot. archiwum UM Uniejów)

Na wieczornym koncercie swoje przeboje brawurowo zaprezentowała Maryla
Rodowicz. (Fot. archiwum UM Uniejów)

w Uniejowie - nr 83 (2020)

21

POKONUJE BARIERY, PRZEŁAMUJE LODY
Dwa lata temu (nr 75/2018) w artykule „Debiutantka wśród amatorów” pisaliśmy o spełnionym marzeniu uniejowianki Anety Sowy, jakim był jej udział w triathlonie. Nie poprzestała wówczas na jednym starcie, ale po debiucie
w Ślesinie w 2018 roku były kolejne, w tym sukces-I miejsce w Garmin Iron Triathlon Gołdap w kategorii 45-49 lat kobiet
na dystansie 1/4 Ironman (750 m pływanie, 45 km rower, 10.55 km bieg). W roku 2019 startowała w zawodach triathlonowych sześciokrotnie i uplasowała się na 3 miejscu w klasyfikacji końcowej cyklu Garmin Iron Triathlon na dystansie
1/8 Ironman (475 m pływanie, 22,5 km rower, 5,275 km bieg) w kategorii wiekowej K 40-49.
Po rocznej przerwie i słabszym okresie treningowym, spowodowanym pandemią, zaliczyła w tym sezonie 5 startów
w ciągu nieco ponad miesiąca. W ostatnim z nich, finale cyklu Garmin Iron Triathlon, rozegranym 20 września w Płocku
zajęła II miejsce w klasyfikacji końcowej na
dystansie 1/8 IM w kategorii 40-49 wśród kobiet, które ukończyły co najmniej cztery zawody w tegorocznej edycji. W tym sezonie startowym (trzecim już z kolei) wystartowała też
na dystansie olimpijskim (1,5 km pływanie, 40
km rower, 10 km bieg) w zawodach Elemental
Tri Series w Olsztynie, gdzie zajęła 3 miejsce
w kategorii K 45.
Ten sport bardzo wciąga i ładuje akumulatory na długi czas, uczy pokonywania własnych
słabości - powiedziała nasza triathlonistka.
Ma już swoje plany startowe na kolejny sezon,
których w tej chwili nie zdradza. Zapewniła,
że za rok znów da z siebie wszystko, by ten
plan zrealizować. Przed nią więc praca nad budowaniem formy: tygodniowo setki metrów
przepłynięte na basenie, kilometry przebiegnięte po polnych drogach i trasa kilkudziesięciu kilometrów pokonywana kolarzówką.
Pani Aneta jest przykładem, że nigdy nie
jest za późno na realizację marzeń i pasji. Życzymy wytrwałości, zdrowia i trzymamy kciuki za przyszłe starty.
Elemental Tri Series Olsztyn 22.08.2020
Urszula Urbaniak

Zdjęcia z archiwum
prywatnego
Finał cyklu Garmin
Iron Triathlon w
Płocku 20.09.2020

Finał cyklu Garmin Iron
Triathlon w Nieporęcie
31.08.2019

Garmin Iron Triathlon Płock 20.09.2020

Garmin Iron Triathlon Ślesin 15.08.2020
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Bez „Biegu do Gorących Źródeł”
Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł - Sanus Per Aquam- Zdrowie przez Wodę, zaplanowany w tym

roku na 11 października, nie odbył się z powodu Pandemii Koronawirusa.
Z tego powodu jest mi, jak i pozostałym członkom Klubu Biegacza Geotermii Uniejów oraz innym uczestnikom poprzednich biegów bardzo smutno. Był to bardzo atrakcyjny event dla biegaczy, tych wyczynowych oraz amatorów, takich
jak ja. Pierwsza edycja naszego biegu odbyła się w 2007 roku. Mamy za sobą XIII takowych biegów, zorganizowanych
w przepięknym, malowniczym Uniejowie. Impreza przyciąga biegaczy z Polski i zagranicy; z roku na rok miała coraz to
więcej uczestników. Spójrzcie na tabelę, która pokazuje, jak rosły statystyki. Prześledziłam strony takie jak Datasport
oraz artykuły o Uniejowie dostępne w intrenecie. Wśród uczestników z naszej gminy trzech biegaczy, przebiegło wszystkie edycje biegu. Są nimi: Włodzimierz Chajdas, Janusz Kotłowski i Zbigniew Kuglarz.

Nr
rok
biegu
I

2007

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Uczestników
biegu
zapisanych
136
229
397
556
656
1019
1459
1761
1171
1450
1148
1179
1096

Uczestnicy którzy
wystartowali

Uczestnicy którzy
ukończyli

Uczestnicy z
naszej gminy

136

ok 126

15

430
397
523
493
788
1106
1358
1171
1134
946
958
894

ok. 430

11
ok 13
13

523
493
788
1106
1356
1171
1134
945
958
893

24
28
32
38
26
21
25
28

Inicjatorem biegu w Uniejowie był kolega Włodzimierz Chajdas, któremu w organizacji pierwszej edycji, na pierwszej
linii towarzyszyli: Jacek Kurpik, Janusz Kotłowski, Zbigniew Kuglarz, Szymon Bugajak i Marek Jabłoński - ówczesny wiceburmistrz. To wtedy też zapadła decyzja o założeniu Klubu Biegacza Geotermii Uniejów, którego prezesem został Jacek
Kurpik. Klub liczy obecnie 73 członków.

Ostatni Bieg do Gorących Źródeł. Biegacze KBGU - od lewej: Wojciech Jakubowski,
Marek Długosz, Janusz Kotłowski, Andrzej
Błaszczyk, Mateusz Jaros, Włodzimierz
Chajdas, Damian Berczyński, Robert Stasiak, Mirosław Napieraj, Marek Szafoni,
Tomasz Zasiadczyk, Izabela Augustowska,
Anna Bugajak, Ewelina Szymanowska, Ewa
Twardowska, Irena Walczak, Tomasz Andruszewski, Jacek Kurpik. Fot. Michał Kubacki

XIV Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł odbędzie się - nie może być inaczej. To samo dotyczy innych
biegów, organizowanych przez KBGU; takich, jak ExTermynator, czy Mistrzostwa Polski w Noszeniu Żon oraz biegi charytatywne. Organizując te imprezy promujemy sport, promujemy nasze miasto z bogatą historią i gorącą wodą.
Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorców, instytucji, stowarzyszeń
organizowanie kolejnych edycji biegów będzie nadal możliwe. Dziękuję Wam wszystkim za współpracę, której nie odmawiacie, a to buduje i powoduje, że chce się działać.

Irena Walczak
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Pielgrzymka Biegowa do Częstochowy
Od sześciu lat Klub Biegacza Geotermia Uniejów organizuje Pielgrzymkę Biegową do Częstochowy.
W tegorocznej, odbytej 10 lipca, wzięło
udział 15 osób. Byli to biegacze z zaprzyjaźnionych klubów i członkowie KBGU. Biegliśmy sztafetę po 5 km lub 10 km według
własnych możliwości; rekord tego roku to
65km. Dla mnie to każdorazowo niesamowite przeżycie. To samo uczucie towarzyszy moim współuczestnikom. Głębokim
przeżyciem jest błogosławieństwo w uniejowskiej kolegiacie, od którego rozpoczynamy sztafetę. Jest moc, energia, radość
z pokonywanych kilometrów. Biegnąc
niesiemy swoje intencje do Matki Boskiej
Częstochowskiej, dziękczynne i błagalne,
wierząc, że stanie się cud.
Finalnie, udało się bezpiecznie dobiec
na Jasną Górę,gdzie uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej.Do domu wróciliśmy cali
i zdrowi, już pojazdem, za co jeszcze raz
dziękuję w imieniu swoim i pielgrzymów
„Sipie” - naszemu kierowcy.
Irena Walczak
Od lewej: Krzysztof Tomaszewski, Marian Działak, Renata Tomaszewska, Krzysztof Bukowiecki, Janusz Kotłowski, Andrzej Nowinowski, Iwona Lewandowska, Konrad
Kosecki, Jadwiga Szczepaniak, Małgorzata Górniak, Janusz Rupnik, Marek Brzustowicz, Emilia Wojciechowska, Patrycja Grzelewska, Irena Walczak. Fot. (Arch. Klubu
Biegacza)

Moja przygoda z bieganiem
Bieganiem zaraził mnie mój brat Zbyszek, któremu wraz z rodziną kibicowaliśmy w jego poczynaniach biegowych,a On towarzyszył mi w moich pierwszych 10 km i 21 km. Bracie dziękuję!
Kiedy rozpoczynałam przygodę z bieganiem, po jednym z pierwszych treningów, w których towarzyszyła mi bratowa,
wylądowałam na kozetce u kardiologa z arytmią. Następne treningi były już przemyślane.
Bardzo emocjonalnie przeżywałam mój pierwszy bieg w Uniejowie. Ważne było, jak dla każdego biegacza, dobiec do
mety. Udało się, radość niesamowita. Wsparcie od bliskich, koleżanek i kolegów z klubu, doping ze strony mieszkańców
Uniejowa, dodawał skrzydeł. Wierzcie mi, taka adrenalina, że mimo braku sił, każdy okrzyk pchał mnie do przodu, mogłam tylko przyspieszać.
Drugi bieg w Uniejowie to zabawna historia. Już przed startem wiedziałam, że stanę na podium, w kategorii zawodniczek Gminy Uniejów i zawodniczek z KBGU. Koleżankom z klubu już dziękowałam, ale jeszcze raz
i Wam mieszkankom gminy dziękuję, że wtedy nie
brałyście tak licznie udziału.To zaważyło, że wstąpiłam na podium.
Trzeci bieg był spontaniczny. Mając przerwę
w treningach bałam się,czy dam radę. Na 30 min
przed zamknięciem zapisów zdecydowałam się, że
pobiegnę... i pobiegłam do mety.
Jeśli tylko zdrowie pozwoli wezmę udział
w jeszcze niejednym Biegu do Gorących Źródeł,
a przy Waszym dopingu i akompaniamencie naszej
Orkiestry Dętej, który jest budujący, to i może życiówkę poprawię.
Irena Walczak

Irena Walczak z bratem Zbigniewem Kuglarzem. Fot. (zb. prywatne)
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Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie istnieje ponad 70 lat. W działalność koła wpisują się nie tylko zawody
w łowieniu ryb. Jego członkowie prowadzą także szkółkę rybacką dla młodych adeptów wędkarstwa, zarybiają lokalne łowiska, a najbardziej zaangażowani wędkarze regularnie spotykają się, by zadbać o stanicę
wędkarską.

NIE TYLKO RYBY ŁOWIĄ
Zbliża się koniec obecnej kadencji Zarządu Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie, które już w grudniu planuje
wybory nowego składu swoich władz. W mijającej kadencji zorganizowano kilkadziesiąt zawodów wędkarskich. Prowadzono również działania w ramach czynów
społecznych, rozwijano szkółkę rybacką dla najmłodszych. Na rzece Warcie i lokalnych akwenach przeprowadzano wspólne patrole Społecznej Straży Rybackiej i policji.
Obecnie w uniejowskim kole jest ponad 400 członków
i jak mówi skarbnik koła, Zbigniew Kuglarz, z roku na rok
przybywa amatorów wędkowania. Cenną inicjatywą
było powstanie w 2006 roku szkółki rybackiej, w której
pod okiem Henryka Sochackiego i Władysława Becalika
młodzi wędkarze zdobywali wędkarskie szlify. Obecnie
szkółkę prowadzą Tomasz Bartosik oraz Zbigniew Kuglarz; należy do niej 12 osób spośród dzieci i młodzieży.
Na co dzień członkowie uniejowskiego koła wędkują
w zbiorniku Kaczka na starorzeczu w Człopach. Miejsce to
w ostatnich czterech latach diametralnie zmieniło swój
wygląd. O teren tego łowiska dbają najbardziej aktywni wędkarze, spotykając się tu podczas prac porządkowych.
Niestety wśród większości dorosłych wędkarzyczłonków koła widać już mniejszy zapał do prac w czynie
społecznym na rzecz koła.
Jak można było usłyszeć podczas ostatniego lutowego
zebrania sprawozdawczego, coraz mniejsza liczba wędkarzy angażowała się w prace porządkowe przy łowisku
zlokalizowanym w Człopach. Do organizowanych prac
stawiało się średnio tylko od 10 do 20 wędkarzy - mówił
prezes koła Dariusz Adamiak. Pomimo tego w ubiegłych
latach udało się przeprowadzić prace wycinkowe, naprawiono ogrodzenie oraz czyszczono zbiornik łowiska. Część

Dorośli wędkarze i liczni członkowie Szkółki Rybackiej (fot. Michał Kubacki)
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z tych działań zrealizowano dzięki życzliwości i udostępnieniu terenów przez właścicieli działek, gdzie organizowane są turnieje.
Zakupiono namiot z logo koła, który jest wykorzystywany podczas organizacji zawodów i imprez wędkarskich, a także zakupiono siatkę ogrodzeniową do
wykonania zastawki na zbiorniku. Oznaczono również
stanowiska startowe, wykonano tarcicę na ogrodzenie
nowo przejętych działek oraz zasadzono młode drzewka
na terenie, gdzie odbywają się zawody wędkarskie. Powstał również monitoring i zainstalowano fotopułapki,
które mają zabezpieczyć teren przed wandalami i kłusownikami.
W tym roku koronawirus zakłócił wędkarzom harmonogram zawodów. Jednak na stałe do kalendarza wpisały się takie zawody jak: wiosenne i jesienne zawody
wędkarskie, turnieje o puchary burmistrza, prezesa koła
oraz z okazji Dnia Dziecka, czy drużynowe zawody wędkarskie. Członkowie koła biorą również w zawodach zewnętrznych organizowanych przez PZW.
Obecnie funkcję prezesa pełni Dariusz Adamiak. Wiceprezesem jest Albert Niedźwiedzki, skarbnikiem Zbigniew Kuglarz, sekretarzem Witold Przytuła, a gospodarzem Jan Garasimowicz.
W grudniu tego roku kończy się 4-letnia kadencja obecnego zarządu koła, stąd jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia planowane jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego wybrane zostaną nowe władze.
Wszystkich, którzy chcą na bieżąco śledzić informacje
z zawodów oraz komunikaty Koła Wędkarskiego nr 16
w Uniejowie zapraszamy na stronę www.uniejow.net.pl
do zakładki ,,wędkarstwo”, gdzie znajdują się najświeższe informacje.

Michał Kubacki

Z cyklu: O tych, co znają się na muzyce

Kpt. Krzysztof Żeleśkiewicz

Kpt. Krzysztof Mariusz Żeleśkiewicz
„Postępuj zawsze tak, jakbyś chciał, aby postępowano
w stosunku do ciebie” – to motto życiowe uniejowianina, bohatera kolejnego mojego artykułu z cyklu „O tych,
co znają się na muzyce”; dowódcy-kapelmistrza Orkiestry Wojskowej w Toruniu kapitana Krzysztofa Mariusza
Żeleśkiewicza.
Jego kariera zawodowa rozpoczęła się, gdy
jako 8- latek
pr z ygląda ł
się grze na
sak sofonie
t enor owym
starszego
brata, Zbyszka. Chciał robić to samo.
Orkiestra
dęta, w której przecież jest jakaś siła, zafascynowała małego chłopca. Idąc śladami brata zapisał się na zajęcia do
harcówki. Pierwsze ćwiczenia gry na trąbce prowadził dh
Marian Pięgot, który wychował kilka pokoleń muzyków.
Po kilku latach gry na trąbce, adept muzyki zamienił trąbkę na saksofon, bo takie było marzenie młodego Krzysztofa-grać właśnie na tym instrumencie. Próby odbywały się
zarówno w harcówce, jak i w szkole. Rzecz z Orkiestrą Dętą
OSP-ZHP Uniejów trwała 12 lat.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1992 roku, poszedł w ślady Konrada Boryckiego (bohatera poprzedniego artykułu, który przecierał szlaki w wojskowym liceum)
i rozpoczął naukę w jedynym w Polsce Wojskowym Liceum
Muzycznym w Gdańsku. Tam doskonalił grę ponownie na
trąbce – a szkołę ukończył na sakshornie tenorowym.
Po maturze i ukończeniu WLM w 1997 roku w stopniu
młodszego chorążego miał trafić do Orkiestry Reprezenta-

cyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu. Jakież było jego zdziwienie i rozczarowanie, gdy okazało się, że dostał przydział
do Orkiestry Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
w Oleśnicy.
Ale, jak mówi przysłowie, nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło. Po roku służby w 1998 roku muzykowi
instrumentaliście zaproponowano pełnienie obowiązków
dyrygenta orkiestry (poprzednik odszedł na emeryturę).
Aby móc w pełni wykonywać powierzoną funkcję, podjął
naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie
na wydziale artystycznym. Jak sam mówi, nie jest łatwo
stanąć za pulpitem dyrygenta bez przygotowania. Trudno
było „ogarnąć” wszystkich muzyków, uzyskać odpowiednie brzmienie, być czytelnym i zarazem przekazać swoją interpretację danego utworu, aby osiągnąć zamierzony efekt.
Ale z czasem ta trudna praca przyniosła efekty, spodobała
się. Z orkiestrą w Oleśnicy związany był do 2002 roku.
Na skutek restrukturyzacji sił zbrojnych rozwiązano orkiestrę w Oleśnicy i Jeleniej Górze.  Na bazie tych orkiestr
utworzono Orkiestrę Wojskową w Bytomiu, do której został przydzielony muzyk K. Żeleśkiewicz na stanowisko
tamburmajora orkiestry, gdzie służył od 2002 do 2006
roku.
W 2006 r. został ogłoszony nabór na stanowisko zastępcy dowódcy Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych
w Poznaniu. Tamburmajor zgłosił się na przesłuchania, po
których został zakwalifikowany do objęcia w/w stanowiska. Aby jednak objąć obowiązki zastępcy-kapelmistrza
niezbędnym było uzyskanie I stopnia oficerskiego, który
zdobył w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we
Wrocławiu w tym samym roku. I tak po 10 latach oczekiwań, marzenia młodego muzyka spełniły się.
Pełniąc obowiązki w Poznaniu, na ok. pół roku (2008)
został oddelegowany do pełnienia obowiązków Dowódcy
Kapelmistrza Orkiestry Wojskowej w Dęblinie, po czym
powrócił do macierzystej orkiestry. Z poznańską orkiestrą
związany był do 2017 roku. Z nią wyjeżdżał na Międzynarodowe Festiwale Orkiestr Dętych; był m.in. w Szwecji
i w Chinach.
Aby lepiej wykonywać swoje obowiązki dyrygenta,
w 2014 podjął studia podyplomowe w zakresie dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki kościelnej- dyrygentura orkiestr dętych na Akademii Muzycznej w Pozna-

Chludowska orkiestra - na dole pierwszy z prawej jej maestro kpt. Krzysztof Żeleśkiewicz (ze zb. K. Żeleśkiewicza)
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Wojskowa Orkiestra w Toruniu - pierwszy z lewej kpt. Mariusz Żeleśkiewicz

niu, a w latach 2017 i 2018 następne studia podyplomowe
w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie i jeszcze jedne- na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, w zakresie zarządzania i dowodzenia  na kierunku Zarządzania Kulturą w Wojsku Polskim.
W 2017 roku kpt. Krzysztof Żeleśkiewicz został wyznaczony na samodzielne stanowisko dowódcy-kapelmistrza
Orkiestry Wojskowej w Toruniu, którą to funkcję sprawuje
do dziś. Jak zdradził w tajemnicy, jest w trakcie wyznaczania na stanowisko dowódcy kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.    
Podobnie jak poprzednik, można by rzec „kolega po fachu” - Konrad Borycki, kpt. Żeleśkiewicz związał się z ruchem amatorskim i w latach 2009-2011 zaczął nauczać gry
w klasie saksofonu i fletu w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Tarnowie Podgórnym koło Poznania. Jeszcze w 2011
roku kpt. Żeleśkiewicz - „człowiek orkiestra” - podjął się
prowadzenia Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Chludowie
koło Poznania. Chciałoby się zawołać: „O kapitanie, mój
kapitanie!” -to jedynie miłość do muzyki może dać taką
prężność i intensywność działań. A jak twierdzi mój rozmówca, praca z orkiestrą w Chludowie daje mu mnóstwo
przyjemności (czyli jest w orkiestrach dętych jakaś siła!).  
W jednym z wywiadów udzielonych w Radio Merkury
w Poznaniu kpt. Żeleśkiewicz mówił, że ok. 2 lat trwa wyszkolenie muzyka, na które składa się nauka nut, dźwięków, poznawanie instrumentu, ćwiczenia oddechowe itp.
Przypomniałam sobie rozmowę z dh Marianem, który
podkreślał, że trzeba przede wszystkim chcieć nauczyć się.
Nie wystarczy sam talent. A jego wychowanek Krzysztof
był pilnym uczniem i uparcie dążył do założonego celu.
Miał dużą samodyscyplinę. I zapewne tego wymaga od
swoich muzyków zarówno zawodowych, jak i amatorów.
Dlatego zapewne odnosi i z jednymi i z drugimi sukcesy.
O sukcesach ORSP w Poznaniu pisałam wcześniej.
Wspomnieć należy także o orkiestrze chludowskiej. To
m.in. I i II miejsce w Wielkopolskim Turnieju Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta w Poznaniu (2014,2015), koncert
w Filharmonii Poznańskiej z okazji Święta Niepodległości
w 2014r., koncert połączonych orkiestr Reprezentacyjnej
Sił Powietrznych i Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Chlu-
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dowie podczas obrony pracy dyplomowej
– zwieńczenie edukacji studiów podyplomowych na Akademii
Muzycznej w Poznaniu,
czy udział w programie
TVN „Mam Talent”
w 2019r.
Oczywiście tak spektakularne osiągnięcia
muzyka nie pozostały
niezauważone. Pan kapitan został odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem „Za
zasługi dla obronności
kraju”(2005,
2009);
Brązowym i Srebrnym
Medalem „ Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyzny”
(2003, 2014); Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony Żołnierz
RP (2017); Medalem
„W służbie Bogu i Ojczyźnie” nadanego przez
Biskupa
Polowego
Wojska Polskiego (2019), Odznaką Honorową Wojsk Lądowych (2020), a Starosta Powiatu Poznańskiego wyróżnił
maestro Żeleśkiewicza i Chludowską orkiestrę  za działalność i twórczość artystyczną oraz upowszechnianie i ochronę kultury (2013, 2015, 2020).   I bodaj jedno z bliższych
sercu odznaczeń- Honorowa Odznaka Przyjaciela Orkiestry
Dętej ZHP-OSP w Uniejowie wręczona z rąk dh Mariana
i Jakuba Pięgotów podczas Jubileuszu 70. lecia Orkiestry
Dętej z Chludowa.

Jakub Pięgot (z lewej) i Marian Pięgot wręczają Honorową Odznakę Przyjaciela
Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie (ze zb. K. Żeleśkiewicza)

Muszę jeszcze nadmienić, że kpt. Krzysztof Żeleśkiewicz
koncertował w swoim rodzinnym Uniejowie dwukrotnie:
z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu
i z Orkiestrą Centrum Szkolenie Inżynieryjno-Lotniczego
w Oleśnicy.
Cóż by nie powiedzieć, ten zawsze uśmiechnięty chłopak z Uniejowa, zrobił karierę, lecz zapewne nie powiedział
jeszcze ostatniego słowa.
Prywatnie: jest żonaty, ma dwoje dzieci- syna i córkę.
Syn Mateusz poszedł w ślady ojca - jest muzykiem perkusistą w Chludowskiej orkiestrze, gra także w zespole rockowym.

Alicja Własny

Zmiana pokoleniowa na stanowisku dyrektora uniejowskiego przedszkola
Z końcem roku szkolnego 2019/2020,
po 36 latach pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i 8 latach na stanowisku dyrektora Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie, z jednoczesną rezygnacją
ze stanowiska, na świadczenie kompensacyjne przeszła Pani Romana Kozińska.
Okres pełnienia funkcji dyrektora
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
przez Panią Romanę Kozińską był niełatwy, często pełen wyzwań, przez co wymagał niejednokrotnie prawdziwego poświęcenia. Poprzez zaangażowanie byłej
już dyrektor, Romany Kozińskiej, placówka cieszy się coraz większym uznaniem
rodziców oraz środowiska lokalnego.
Nauczyciele oraz pracownicy Miejskiego Przedszkola w Uniejowie dziękują za
wspólnie spędzone lata pracy oraz życzą
dużo zdrowia i odpoczynku na nowym
etapie życia.
Nowym dyrektorem Miejskiego Przedszkola w Uniejowie została Pani Marta
Pajor, która do tego roku pełniła funkcję
zastępcy społecznego dyrektora. Pani Dotychczasowa dyrektor Romana Kozińska (z prawej) i Marta Pajor - jej następczyni (fot. uniejow.net.pl)
Marta Pajor jest nauczycielem dyplomowanym, z 10 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela. Od 8 lat pracuje w uniejowskim przedszkolu. Przed nowym
dyrektorem mnóstwo pracy i nowych wyzwań, ale też chęci i zaangażowania ze strony pani Marty na pewno nie zabraknie. Życzymy zatem, nowemu Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, wielu sukcesów i wytrwałości na tej
nowej, niełatwej drodze zawodowej.
Karolina Bednarek

Lawendowe kolory, smaki i zapachy
Po raz siódmy Medical Spa Hotel **** Lawendowe Termy, w sobotę 25 lipca br. zaprosił na Ogólnopolski Festiwal Lawendy. Gości, jak co roku przyciągały widoki przepięknie kwitnących łanów lawendy oraz niepowtarzalna woń unosząca
się nad 4 tysiącami nasadzeń. Wrażenia dopełniały stragany z lawendowymi wyrobami, począwszy od rękodzielniczych
wyrobów dekoracyjnych, pyszne przetwory i słodkości, skończywszy na napojach.
Na innych stoiskach można było kupić produkty typowo regionalne - sery oraz wędliny. Dużym zainteresowaniem cieszył się kram z uniejowskimi kosmetykami, produkowanymi na bazie lokalnej wody termalnej, cechującej się wyjątkowymi właściwościami. Znawcy sztuki malarskiej mogli rozkoszować się wystawą prac Julity Polipowskiej, nawiązujących tematyką do lawendy. Odbyły się też w bezpłatne zajęciach jogi, prowadzone przez Rahula Pathare, warsztaty florystyczne,
antystresowe i motywacyjne, a najmłodszych
zaproszono do specjalnej strefy animacji oraz
udziału w warsztatach plastycznych. Szef kuchni Urszula Czyżak w ramach pokazu kulinarnego
zaprezentowała grzanki z mięsiwem z mlecznego
prosięcia z miodem i chili oraz zaprosiła do ich
konsumpcji.
Wrażeń słuchowych dostarczyli: zespół ludowy Włościanki, akordeonista Andrzej Ceglarek,
grający na fortepianie Jakub Czech oraz zespół
Club de Paris.
Podczas Festiwalu prezentowane były również, cieszące fanów motoryzacji, najnowsze modele aut, promowane przez marki Lexus i Toyota
z Łodzi.
Małgorzata Charuba
Konkurs na najbardziej lawendowy strój wygrała p. Renata (druga z prawej), która przejechała ponad 500 km, by po raz kolejny
być na Festiwalu Lawendy w Uniejowie. Nagrody wręczyła Łucja
Chudzik (pierwsza z prawej) - prezes spółki Medical Spa Hotel
**** Lawendowe Termy. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Uniejów
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Dla zdrowia i urody
W sobotę 29 sierpnia br. boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Uniejowie zapełniło się uczestnikami
Pikniku Zdrowia i Urody, zorganizowanego przez Samorząd Powiatu Poddębickiego, Fundację Inicjatywy Powiatu
Poddębickiego przy współpracy z Gminą Uniejów, Termami Uniejów oraz miejscowym Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury. Wsparcia finansowego udzielił Samorząd
Województwa Łódzkiego.  
Wśród gości plenerowego spotkania byli m.in.: Andrzej
Górczyński – wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Dorota Więckowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego i Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki.
Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z nieodpłatnych
specjalistycznych badań słuchu, wzroku, gęstości kości,
skóry i włosów czy analizy składu ciała oraz z nieodpłatnych porad psychologa, dietetyka, kosmetyczki, rehabilitanta, okulisty i ortometrysty.
Dla najmłodszych były zabawy w specjalnej strefie
dmuchawców. Nie zabrakło pokazów karate, ćwiczeń jogi,
aerobiku oraz zumby. Obecni byli też funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, którzy doradzali, jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo.
Uczestnikom pikniku czas umilały występy Zespołu
Śpiewaczego „Kwiaty Polne” z Kwiatkowic, Kapeli „Spod

Widowiskowe tańce dworskie
na uniejowskim rynku
Tego jeszcze w Uniejowie nie było. Mowa o pokazie tanecznym na Rynku w dn. 13 lipca br. Zespół Tańca
Historycznego Chorea Antiqua podczas pokazu zabrał
zgromadzonych w podróż do XVIII w. Zaprezentował widowiskowe tańce dworskie: poloneza i angielski taniec
Newcastle oraz przeniósł w świat dawnej elegancji, dworskiej etykiety, dostojeństwa i umiaru w zachowaniu, tajemniczych flirtów oraz romantyzmu.
Brzmienie oryginalnych dawnych instrumentów oraz interesujące kostiumy tancerzy sprawiły, że spektakl został
bardzo ciepło przyjęty przez zebranych mieszkańców Uniejowa oraz
przybyłych do niego turystów.
W ramach pokazu członkowie
zespołu prezentowali także stroje,
uszyte przez nich na podstawie pochodzących z epoki dokumentów.
Zaprezentowali również prawdziwe jedwabne pasy kontuszowe,
haftowane na XVII-wiecznych
krosnach.
Warto podkreślić, iż Zespół
Tańca Historycznego Chorea Antiqua powstał w 1988 r. przy Klubie Tanecznym FAN – TAN. Jego
kierowniczką i założycielką jest
Maria Czerwińska, która umiejętności i doświadczenie zdobywała
pod okiem choreografów francuskich i włoskich. Za swoją działalność w dziedzinie kultury została
odznaczona przez Ministra Kultury
odznaką „Zasłużony Działacz Kulw Uniejowie - nr 83 (2020)
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Baszty”, Zespołu Śpiewaczego Włościanki” z Wielenina,
Orkiestry ZHP – OSP Uniejów oraz pokazy Grupy Mażoretek Driada z Uniejowa. Duże zainteresowanie wzbudzało
stoisko kulinarne przygotowane przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Leśnica”.
Impreza przy zachowani reżimu sanitarnego zakończyła
się po zachodzie słońca. Organizatorzy zaprosili wszystkich
na kolejne spotkanie za rok.

Małgorzata Charuba

Wiele osób chętnie zaangażowało się w zaproponowane ćwiczenia, a wśród nich
grupa seniorów z Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fot. Archiwum
Urzędu Miasta Uniejów

tury”, przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci medalem Henryka Jordana, a przez dzieci (za działalność charytatywną)
Orderem Uśmiechu.Od ponad 30 lat, prezentując widowiska, zespół popularyzuje oryginalne choreografie tańców
dworskich w barwnych strojach z epoki, począwszy od renesansu poprzez barok aż po wiek XIX.
Artyści wielokrotnie gościli na prestiżowych imprezach
i festiwalach, brali również udział w rekonstrukcjach bitew.
Na zakończenie artyści chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć. Miło było gościć tak znamienitych gości w naszym mieście.

Małgorzata Charuba

Jeden z tanecznych pokazów w wykonaniu członków Zespołu
Tańca Historycznego Chorea Antiqua. Fot. archiwum Urzędu
Miasta Uniejów.

Piknik Sołtysów w Ostrowsku
Mieszkańcy Ostrowska oraz pozostałych miejscowości gminy Uniejów, jak co roku z niecierpliwością wyczekiwali
na XIX Piknik Sołtysów, który odbył się on 16 sierpnia z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jego organizatorami byli:
Burmistrz Miasta Uniejów, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, Rada Sołecka Wsi Ostrowsko, Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku, PGK „Termy Uniejów” i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.
W zmaganiach konkursowych wystąpiło 7 drużyn sołeckich (z Felicjanowa, Lekaszyna, Ostrowska, Pęgowa, Wielenina, Wielenina Kolonii, Wilamowa) oraz Radni Rady Miejskiej w Uniejowie.
Na zawodników czekało 8 tajemniczo brzmiących konkurencji: kultura ludowa (namalowanie obrazu na drewnianej
desce i zaprezentowanie swojej miejscowości), dwie redliny, koło z punktami, bieg przez kostki, hydronetką jak najdalej,
owijka, supeł oraz 4 wiadra. Przerwy w rywalizacji uatrakcyjniały występy „Kapeli ze Wsi Wilamów”.
Po zaciętej walce jury (przewodniczący Janusz Kosmalski i członek Karolina Szafran) wyłoniło zwycięzców. I miejsce
zajęli przedstawiciele sołectwa Pęgów, drugie równorzędne miejsca zdobyły drużyny z Ostrowska i Wilamowa, a trzecie
miejsce na podium zajęli reprezentanci Wielenina Kolonii.

Do pamiątkowego zdjęcia ustawili się wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań (fot. Archiwum Urzędu Miasta Uniejów)

Wszystkie drużyny otrzymały bilety wstępu do „Term Uniejów” oraz bony pieniężne o wartościach: za I miejsce –
2000 zł, za II – 1500 zł, za III – 1000 zł, za pozostałe miejsca – 500 zł.
Integracyjne spotkanie mieszkańców sołectw gminy Uniejów zakończył poczęstunek, na który do remizy strażackiej
zaprosiła p. Jadwiga Urbaniak – sołtys Ostrowska. Z wiarygodnych źródeł wiemy, że był bardzo smaczny.

Małgorzata Charuba

VII Uniejowski Festiwal Smaków
Uniejowski Festiwal Smaków już dawno wpisał się
w kalendarz imprez, które przyciągają do Uniejowa liczne
rzesze turystów.  Na kulinarną trasę udają się także mieszkańcy miasta i okolicy. W tym roku, z powodu koronawirusa, trzeba było na smakołyki poczekać aż do sierpnia.
W konkursie o „Lilię Smakosza 2020” oraz tytuł „Najbardziej Apetycznego Miejsca VII Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2020” rywalizowało 12 restauracji. Zmagania
trwały dwa dni.
Przewodnim tematem tegorocznego festiwalu były
grzyby leśne i śliwki. To na ich bazie przygotowano 12 pysznych dań głównych i 10 deserów.
Specjały oceniały zarówno komisja (w jej skład weszli
m.in. Anna Pastuszka – Zańczak – dziennikarka kulinarna
oraz Jan Trebuni – Tutka – wybitny muzyk), jak i konsumenci. Brano pod uwagę zarówno smak danej potrawy,
kompozycję dania i jego prezentację na talerzu, obsługę,
jak i wysiłek włożony w przygotowanie potrawy festiwalowej. W ocenie komisji konkursowej w kategorii Danie
Główne I miejsce zdobył ApartHotel Uniejów, Aqua Restaurant -była to „Polędwiczka wieprzowa pieczona w runie leśnym”.  Miejsce II przyznano Lokalowi za „Chrupiącą
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kurkę”, a na III miejscu uplasowała się Zagroda Młynarska
z „Lasem na talerzu”. W kategorii Deser I miejsce zajęła
„Tarta śliwkowa z wanilią” przygotowana przez ApartHotel
Uniejów-Aqua Restaurant, II miejsce przypadło „Uniejowskim śliwkom” z Pizzerii Pico Bello, a III miejsce Lokalowi
za deser „Jak śliwka w wafel!”  
Konsumenci festiwalowych dań głównych za faworyta
również uznali „Polędwiczki wieprzowe pieczone w runie
leśnym” wykonane w ApartHotel Uniejów, Aqua Restaurant. Na II miejsce wytypowali „Policzki wieprzowe w medalowym Pilsie” (Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa, Restaurację LaRegina). Na III pozycji znalazły się „Sakiewki
na sianie” (Restauracja Zorbas).
W kategorii Deser na I miejsce goście festiwalowi wytypowali ApartHotel Uniejów, Aqua Restaurant („Tarta śliwkowa z wanilią”), na II pozycję Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa, Restauracja LaRegina („Pralina śliwkowa”), a na
III miejsce Lokal (deser „Jak śliwka w wafel!”). Jak wynika
z powyższego gusta komisji i konsumentów w wielu przypadkach były zbieżne.
Po raz kolejny było bardzo smakowicie. Wspominając
grzybowe i śliwkowe specjały pozostaje nam teraz czekać
na kulinarne zmagania przyszłym roku.

Małgorzata Charuba
w Uniejowie - nr 83 (2020)

Gry i zabawy mojego
dzieciństwa w Uniejowie
Po wojnie młodzież w różnym wieku rozpoczęła naukę
szkole podstawowej, by uczyć się wszystkiego od początku,
by odrobić stracony na naukę czas. Do szkoły chodziliśmy
codziennie od poniedziałku do soboty bez wagarowania.
Zajęcia w szkole i odrabianie lekcji w domu nie wypełniały
nam całego czasu, toteż w czasie wolnym od nauki, sami organizowaliśmy sobie najtańszym kosztem różne atrakcje.
Wiosną zabawialiśmy się grą „w zielone”, zarówno w szkole, jak i poza nią. W wakacje bawiliśmy się w parku, na skwerach w mieście oraz niektórych uliczkach i podwórkach.
Wszędzie biegaliśmy z kijkiem lub z odpowiednio wygiętym
drutem za obręczą od koła rowerowego. Chłopcy zabawiali
się w „papierowe wojsko” wyposażone w drewniane karabiny
na sznurku i trójkątne kapelusze z papieru. Najchętniej jednak grali w klipę i palanta w parku na polanie lub na łąkach
za miastem. Dziewczęta najczęściej grały „w klasy” na resztkach przedwojennych chodników w mieście, a najbardziej
popularną wśród nas wszystkich była znana od dawien dawna na całym świecie zabawa „w chowanego” na podwórkach,
bo tam były najlepsze skrytki.
W miarę wzajemnego poznawania się i tworzenia grup koleżeńskich, rodzice organizowali nam czasem popołudniowe
imprezy urodzinowe przy oranżadzie i cukierkach. Wtedy
zabawy miały charakter kameralny- z tańcem i śpiewem
w kółku graniastym. Na ogół prowadziły one do zbierania
fantów i potem do ich wykupywania za uśmiech, zaśpiewanie, lub piękne podziękowanie, ale jeszcze bez całowania.
Najlepiej pamiętamy zabawę „w pomidora” lub zabawę kontaktową z przyklękiem na jedno kolano pod nazwą „budujemy mosty dla pana starosty”, aż do chwili zawalenia się tego
mostu.
Zimy były dawniej śnieżne i mroźne, więc ferie świąteczne
i inne dni wolne od nauki miały walor zabaw usportowionych. Mam w pamięci ślizgawkę na górce przy ulicy Tureckiej, z której zjeżdżaliśmy na butach lub na kiju w szalonym
tempie, a najodważniejszym z nas był Staszek Winnicki.
Bywało, że Warta była zamarznięta na całej swojej szerokości. Wówczas ślizgaliśmy się lub jeździliśmy na łyżwach na
gładkim lodzie między tamami. Tylko nieliczni z nas mieli
łyżwy przykręcane kluczykiem do zwykłych butów. Najbardziej zaawansowaną technikę łyżwiarską prezentował znany uniejowianin, a wówczas jeszcze student Adam Zdzisław
Józefowicz, który wykonywał skok łyżwiarski z półobrotem.
Najstarszy z nas Wiesław Winnicki organizował grę w hokeja. Była to jednak tylko zabawa, bo zamiast kijów hokejowych mieliśmy zwykłe kije, a zamiast krążka kawałek lodu.
Jedna para łyżew przypadała na całą drużynę, więc jeździliśmy na jednej łyżwie i na jednym bucie, albo ślizgaliśmy się
tylko na butach. Było wesoło i szkoda, że nikt nie miał aparatu fotograficznego, by to wszystko utrwalić. Wtedy nikt nie
wyobrażał sobie, że mogą być aparaty komórkowe i smartfony, które teraz mają dzieci w tornistrach szkolnych i często
uczą nas jak się nimi posługiwać.
Uniejów zawsze był dla nas miastem atrakcyjnym. Nawet
jedna z moich córeczek w wieku kilku lat, gdy kupiła w sklepie u pani Domżałowej kolorową bransoletkę powiedziała, że
jest to najpiękniejszy sklep na świecie.
Największą atrakcją każdego roku był odpust w Zielone
Świątki. Trzeba było pójść do kościoła i na procesję – to poszliśmy, ale zaraz potem na rynek, gdzie można było kupić
m.in.: strzelbę na korki lub na kapiszony, piłeczkę na gumce, glinianego kogutka, który gwizdał i wiele innych rzeczy.
Można też było zagrać w kostkę i trzy kubki, żeby w trzech
kolejnych próbach odgadnąć, gdzie jest kostka, a za czwarw Uniejowie - nr 83 (2020)
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tym razem przegrać wszystko. Były też strzelnice i rzutnie
piłkami do celu, gdzie rozgrywano różne konkursy i zakłady
przy licznej grupie kibiców. Zazwyczaj na uboczu rynku była
karuzela napędzana siłą kilku ochotników. Zasada była taka:
trzy razy pchać i raz jechać za darmo, ale po tym dooobrze
kręciło się w głowie.
Park był oddzielony od miasta rzeką, ale połączony drewnianym mostem, przez co stanowił trochę intymny, a zarazem łatwo dostępny i przyjazny dla wszystkich teren rekreacyjny. Centralnym jego punktem była polana -docelowe
miejsce
niedzielnych spacerów całych rodzin, spotkań towarzyskich, imprez strażackich i majówek z muzyką do tańca. My
jako tzw. dzieciarnia bawiliśmy się przy każdej takiej okazji
po swojemu.
W parku była też romantyczna aleja grabowa - miejsce
spotkań i spacerów zakochanych w sobie młodych par, stąd
nazywano ją „aleją miłości”. Niesforne i ciekawskie dzieciaki w moim wieku z ukrycia podglądały czy już się całują,
czy jeszcze nie, by po latach samemu przeżywać dreszczyk
pierwszej miłości.
Nasze dziecinne lata związane były z trudnym czasem
wojny i okupacji, ale może dlatego z ciekawością i beztroską
korzystaliśmy z wszystkiego, co dało nam uwolnienie. Związaliśmy się z naszym miastem na zawsze i to są nasze korzenie. Czujemy się uniejowianami niezależnie od tego, czy
urodziliśmy się tutaj, czy też daleko na Syberii i niezależnie
od tego, gdzie teraz mieszkamy.

Jerzy Kaszyński

Gry i Zabawy - namalował Dobrosław Wierzbowski

Ze wspomnień:

Sentymentalna opowieść o Uniejowie z lat 60. minionego wieku i jednym z jej nielicznych zakładów pracy, mleczarni

UNIEJOWSKIE REMINISCENCJE
Uniejów - miejsce mojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Interesujące miasteczko z bogatą historią i jej śladami,
zarówno z odległych wieków, jak i czasów bliższych. Malowniczo położone, w dolinie obfitującej w ryby Warty, która
wówczas często wylewała (nie było jeszcze zbiornika retencyjnego „Jeziorsko”), było otoczone łęgami i nadrzecznymi
zaroślami oraz polami uprawnymi, na których latem zrywałam dziś już niemal niespotykane w zbożach rumianki,
maki, chabry i kąkole. Natomiast za cmentarzem, wzdłuż szosy do Dąbia, rozciągała się aleja czereśniowa, której
czerwone owoce kusiły liczną dzieciarnię.

Dawniej przy południowej pierzei Rynku stały tylko dwa
budynki: piekarnia p. Kaszyńskich i dom p. Dybowskich
z gabinetem dentystycznym p. Barbary Dybowskiej – Wojtkiewicz. Do głównych ulic z gęstą zabudową należały: Bł. Bogumiła, Sienkiewicza, Kilińskiego, Polna, Dąbska, Targowa,
a od końca lat 50. poprzedniego wieku –także osiedle Marii
Konopnickiej.
Elektryczność jeszcze nie wszędzie docierała. W wielu domach wieczorne życie toczyło się przy lampie naftowej, nabywaną w sklepie Romana Rataja albo u Józefa Kozińskiego.
Burmistrzem Uniejowa był wówczas Bogumił Ircha, sekretarzem Stanisława Pełka-Kukulska, kierownikiem USC
Aleksander Guzowski, natomiast proboszczem ks. Jan Nowak.
Miasto rolników i rzemieślników

W latach 60. minionego wieku, a do nich w głównej mierze
odnoszą się moje wspomnienia, miasteczko miało charakter rolniczy, spełniało również funkcje rzemieślniczo-usługowe. I tak, usługi szewskie świadczyli: Feliks Krzesłowski
i Kazimierz Kwiatosiński przy ul. Sienkiewicza, Bronisław
Krzesłowski przy Kilińskiego, Tadeusz Grzelak przy Polnej,
Łysiak – Józef i syn Wacław oraz Kazimierz Tomczewski przy
Targowej, Antoni Tomczewski przy ul. Kościelnickiej oraz
dwaj cholewkarze: Henryk Miśkiewicz przy ul. Targowej
i Stanisław Madajski przy Dąbskiej.

Właściciel zakładu Stanisław Kubiak (z lewej) i jego współpracownicy (ze zb.
rodziny Kubiaków)

W tamtych czasach działały także kuźnie; dwie przy ul.
Dąbskiej - Henryka Gajdeckiego i Władysława Paprzyckiego,
jedna na Kościelnicy - Józefa Matusiaka. Usługi rymarskie
świadczył Tomasz Nowak - na ul. Tureckiej, przy zejściu na
obecną kładkę.
Damskie zakłady krawieckie prowadziły: Janina Wojtecka, Józefa Wojciechowska, Janina Kałużna, Lola Krajewska,
Aniela Kwiatosińska, Irena Gruchot, a krawiectwem męskim
zajmowali się: Zdzisław Stasiński, Julian Dębski, Jan Kamiń-
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ski, Zenon Kamiński, Henryk Gajdecki i Walenty Gajdecki
oraz Mirosław Ubraniak wraz z ojcem Zygmuntem. Czynny
był także magiel Heleny Grzelakowej przy ul. Bł. Bogumiła.
Z kolei rowery można było naprawić u Stanisława Miśkiewicza i Stanisława Kubiaka (ojca Ryszarda) na ul. Bł. Bogumiła, a inne usługi mechaniczne były w zakładzie Henryka
Dominiaka. Zegarki na rękę i szafkowe naprawiał znany na
okolicę fachowiec Leon Pipiak z ul. Sienkiewicza.
Rzeźnictwem i wyrobem wędlin zajmowali się: Marian
Winnicki przy ul. Sienkiewicza, Ignacy Winnicki i Jan Jurczak
przy ul. Targowej oraz Jan Jankowski przy ul. Kilińskiego,
a naprzeciw szkoły funkcjonowała rzeźnia miejska z „tanimi
jatkami”. Trofea myśliwskie, ptaki i różne zwierzęta preparował Stanisław Śpiewakowski przy ul. Kilińskiego.
W mieście były dwa młyny – rodziny Wojciechowskich
czynny przy ul. Bł. Bogumiła i Józefa Bamberskiego przy ul.
Sienkiewicza, który za czasów mojego dzieciństwa nie pełnił
już swojej funkcji, ale wyrabiano w nim papierowe torebki do
pakowania produktów spożywczych.
Przy ul. Bogumiła mieściła się gospoda ludowa, nie było
jeszcze późniejszej „Mimozy”. Miasto miało własną rozlewnię
napojów – pamiętam smak różowej oranżady, którą w szkole
dostawaliśmy w Dniu Dziecka.
Galanterię odzieżowo-bieliźnianą, pasmanterię i różne
„błyskotki” oferowały sklepy: Ireny i Jana Domżałów oraz
Stefanii Jesiołowskiej, a przedmioty rękodzieła ludowego
kiosk Cepelii prowadzony przez Irenę Janiak, wszystkie zlokalizowane przy ul. Bogumiła.
Usługi fryzjerskie damsko-męskie świadczył zakład Kazimiery i Feliksa Sobierajów, a usługi męskie zakłady panów
Kazimierza Bonieckiego i Leona Grabowskiego.
Po dobry chleb trzeba było stać w kolejce w piekarni Czesława Kaszyńskiego lub Wacława Lesiewicza. Natomiast
po prasę chodziliśmy wtedy do kiosków Ruchu. Mnie interesowały wydawnictwa dla dzieci typu „Miś”, „Świerszczyk”, „Płomyczek” czy małe książeczki z serii” Poczytaj mi
mamo”. W punktach tych, można było kupić też kosmetyki,
np. krem „Nivea”, perfumy: „Bez”, „Fiołek”, „Być może” czy
męską „Przemysławkę”. Zaopatrzone były one także w papierosy oraz inne drobne rzeczy. Kioski Ruchu były prowadzone przez: Stefana Bednarka - na wprost dzwonnicy kościoła
oraz Krystynę Gibaszek i Mariannę Michałowską przy ul. Tureckiej, która wtedy jeszcze nie była zabudowana w kierunku
rzeki.
Na nieistniejącej już wysokiej skarpie zimową porą zjeżdżaliśmy na sankach i na czym się dało. Bezpieczeństwo
ppoż. zapewniała mieszkańcom jednostka OSP z samochodem strażackim, którego długoletnim kierowcą był Kazimierz Leonowicz, a bezpieczeństwo zdrowotne przychodnia lekarska z powszechnie znaną, leczącą kilka pokoleń
mieszkańców doktor Ireną Umińską-Bojakowską, doktorem
Wiesławem Jarzębowskim, później doktorem Tadeuszem Kowalskim i lubianą przez dzieci pielęgniarką Marią Ostrowską
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- Długosz- zwaną” Myszką” oraz dentystą Jelińskim. Przychodnia umieszczona była najpierw w dworku, gdzie obecnie ma siedzibę M-GOK, później w budynku obecnego magistratu i następnie w budynku przy ul. 1 Maja (obecnie bpa
Wojciecha Owczarka). W obecnym budynku „Geotermii” przy
ul. Kościelnickiej pierwotnie funkcjonowała izba porodowa
z położną Franciszką Tyczyńską. W tych okolicach znajdował się też posterunek Milicji Obywatelskiej, a służbę pełnili
w nim: Ludwik Frykowski, Stanisław Gajewski, Stefan Marciniak, Zdzisław Wieczorek, Jan Jaśkiewicz, Bogdan Domagalski i inni.
Po różne kwiaty i nowalijki warzywne chodziło się do gospodarstwa ogrodniczego Barbary i Kazimierza Królów albo
Jadwigi i Bogumiła Koprowskich czy Eugenii i Stanisława Pastuszaków, którzy uprawiali je w szklarniach i inspektach,
zaś sadzonki kwiatów rabatowych i owoce można było nabyć
w gospodarstwie ogrodniczo-sadowniczym Kazimierza Rosińskiego, które istniało w miejscu, gdzie obecnie znajduje
się plac z budynkiem Polomarketu przy ul. Bogumiła; natomiast mały warzywniak blisko rynku prowadzili Stanisława
i Franciszek Karasiakowie.
Okolicznościowe kartki i laurki wykonywała Janina Wyrzykowska przy ul. Targowej i siostry” czapniczki”, jak je popularnie nazywano, ze zgromadzenia sióstr świeckich przy
ul. Ogrodowej. Zakład czapniczy, w którym szyto męskie
nakrycia głowy, prowadzili Aleksandra i Eliasz Sobierajowie
przy ul. Bogumiła. Funkcjonowało jeszcze wielu innych rzemieślników.
Latem czekaliśmy na domowe lody Marianny Kubisiewicz,
która swoje małe stoisko, kwadratową budkę owiniętą białym płótnem, ustawiała naprzeciwko kościoła. Lody sprzedawała w małych foremkach w kształcie muszli. Lody sprzedawał również Zygmunt Kałużny. W późniejszym czasie na
lody chodziło się do cukierni Ignacego Świtalskiego w Rynku, gdzie w sezonie zbioru jagód ustawiały się długie kolejki po wypiekane z nimi pyszne, o niezapomnianym smaku,
jagodzianki.
Mieszkańcy cieszyli się z nowo powstałego budynku szkolnego przy ul. Kościelnickiej, w którym edukację rozpoczęłam
w 1961 r., o czym napiszę przy innej okazji. Nieśpieszno mijał
tutaj czas, rytm życia wyznaczały pory roku, a miasteczko
ożywiało się w wakacje, głównie za sprawą licznie przybywających do rodzin i łódzkiego ośrodka wypoczynkowego letników. Ów ośrodek, o nazwie Wiosna Ludów, znajdował się
w miejscu obecnego kasztelu przy moście.

Lokalny koloryt miasta

W letnich miesiącach można było dostrzec na ulicy, chyba
jedynego w tamtych czasach, bezdomnego, który przemierzał pieszo okoliczne miejscowości. Był to pan Ignac Zieliński, którego pochylona sylwetka, z rozwichrzonymi, siwymi
włosami, w długim szynelu przepasanym paskiem i przytroczonym doń workiem oraz metalowym garnuszkiem, była
widywana przez wiele lat.
Od czasu do czasu przejeżdżał wóz, którego właściciel
krzyczał: - Szmaty, szmaty, butelki skupuję! W zamian za nie
można było nabyć garnek, patelnię.
Po zachodniej stronie Rynku, przy chodniku, stał na metalowej nodze odbiornik radiowy - głośnik zwany kołchoźnikiem. Zbierano się przy nim, by wysłuchać wiadomości.
Szczególnie tłoczno było zawsze w porze relacji z kolarskiego
„Wyścigu Pokoju”.
W maju, co wieczór po nabożeństwie, niosły się hen daleko
melodie „Chwalcie łąki umajone” i inne pieśni maryjne, grane z wieży kościelnej na trąbkach przez Zygmunta Smykułę,
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Bezdomny Ignac Zieliński, który mógł zawsze liczyć na poczęstunek ze strony mieszkańców i nocleg w ich budynkach gospodarczych (fot. Zbigniew
Wierzbowski)

Eugeniusza Rafalskiego, Edwarda Miętusa, Henryka Gajdeckiego.
Do połowy lat 60. można było zobaczyć charakterystyczne, kolorowe wozy cygańskie, których tabor miał postój na
łęgu za mostem. Cyganki chodziły wówczas po domach, oferowały wróżenie z kart, sprzedaż żeliwnych patelni - ponoć
były bardzo dobre - ale niekiedy po takiej wizycie gospodynie nie mogły doliczyć się kur.
Na ulicach ruch drogowy był niewielki. Z rzadka przejechał autobus, ciężarówka czy samochód osobowy. Tych
ostatnich bardzo bały się dzieci, gdyż straszono je (mnie także): „Czarna Wołga jeździ i zabiera dzieci”. W mieście przeważały wozy konne, motory, obecnie już kultowe Jawy, Junaki,
WSK czy SHL oraz rowery.
Od wiosny, gdy tylko na łęgu pojawiała się trawa, do jesieni, wczesnym rankiem i o zmierzchu pędzono ulicami stada
krów i konie, które wypasano na łęgach za rzeką. Jedni mieli całkiem pokaźne stada, a niektórzy tylko jedną lub dwie
krówki. Ulice po takim przemarszu były często, gęsto usiane
„krowimi plackami”, a właściciele przyległych do ulicy domów musieli je posprzątać – obowiązkiem było sprzątać ulice do połowy jezdni. Zwłaszcza w soboty dawało się zauważyć gromadne sprzątanie. Przed wieloma domami zarówno
w mieście, jak i na wioskach, stały stojaki na kany z mlekiem
z wieczornego i rannego udoju, które wczesnym rankiem zabierali wozacy i odstawiali do zlewni mleka, a dalej samochody dostawcze zabierały je do uniejowskiej mleczarni, która
znajdowała się przy ul. Sienkiewicza.

O mleczarni i jej pracownikach słów kilka

Okazały, otynkowany, podpiwniczony budynek, z użytkowym, wysokim poddaszem, dominował wraz z usytuowanym w pobliżu młynem państwa Józefa i Heleny Bamberskich, wśród ówczesnej zabudowy ul. Sienkiewicza. Od
Warty odgradzał go sad p. Wasiakowej (przez który płynęły
ścieki mleczarskie do Warty i w miejscu ich wpadania do rzeki brały dobrze ryby, choć zapach nie był tutaj zbyt miły). Od
strony miasta były olbrzymie silosy, z których mieszkańcy
nieodpłatnie pobierali serwatkę do karmienia zwierząt. Od
tej strony budynek mleczarni sąsiadował z ogromnym sadem
i warzywnikiem państwa Pastuszaków, którzy później pobudowali się bliżej centrum miasta. Na parterze zakładu, tuż

za rampą rozładunkową, mieściło się duże pomieszczenie,
w którym przyjmowano wielolitrowe, metalowe kany /bańki/ z mlekiem, zwożone z okolicznych punktów zlewni mleka
przez samochody dostawcze. Pamiętam, że panował tam ciągły hałas i przelewało się mnóstwo wody, a pracownicy krzątali się w białych uniformach i białych kaloszach.
W przyległym po prawej stronie laboratorium, czystość
i procent tłuszczu w mleku badała Stanisława Kałużna, nazywana przez pracowników „Kropką”. Po lewej stronie było
biuro, chyba jakaś dyspozytornia, gdyż ciągle przewijali się
tam kierowcy. Pamiętam zbiorniki na śmietanę, wirówki do
mleka i ogromną, metalową, lśniącą masielnicę, którą obsługiwali: Jan Król, Edward Hunkier i Zenon Gogolewski.
W pomieszczeniach piwnicznych wyrabiano twarogi
i lody, chyba o nazwie Bambino. Potrzebna do ich produkcji
pryzma lodu, nie wiem czy pozyskiwanego z rzeki, która corocznie zamarzała, czy innych źródeł, przykryta była trocinami i usypana na placu po prawej stronie. Niestety, wyprodukowane lody wędrowały do Łodzi i mieszkańcy nie mogli
się nimi cieszyć.
Na górze budynku znajdowały się pomieszczenia biurowe, m.in. księgowość, w której pracowały: Stanisława Kobas
(mąż Seweryn pracował w banku i był znanym elegantem,
niezależnie od pogody zawsze nosił parasol), Leokadia Lampe, która później pracowała w Zamku, Halina Wiśniewska –
najmłodsza wśród pań, a także Tadeusz Wojtecki – starszy
ekonomista i Jan Stawicki – główny księgowy.
Była też sala, w której odbywały się zabawy karnawałowe
dla pracowników i „choinki” dla dzieci, podczas których Mikołaj wręczał bogate paczki świąteczne. Na końcu korytarza
mieściły się prywatne pomieszczenia mieszkalne dla rodziny
kierownika i duża łazienka dzielona wspólnie z pracownikami, dla których później dobudowano oddzielne, pojedyncze
kabiny na parterze.
Z wczesnego dzieciństwa pamiętam rodzinę kierownika
Stanisława Jackowiaka, z którą utrzymywaliśmy długoletni kontakt po ich przeniesieniu na Dolny Śląsk. Z żoną Łucją wychowywali pięcioro dzieci: Ryszarda, Wojtka, Marka
– mojego rówieśnika, Alinę i Pawła. Właśnie z nimi po raz
pierwszy oglądałam program telewizyjny w małym telewizorze, w czarno-białym kolorze, był to jeden z pierwszych
telewizorów w mieście. Następcą Jackowiaka był Bolesław
Zalewski, który zamieszkał tu bez rodziny. Kolejnym kierownikiem został Czesław Mokrzycki. Miał trzy córki: Hannę,
Zdzisławę i najmłodszą Milenę - moją koleżankę. Ich niania
przygotowywała nam różne, smaczne desery. Mokrzycki po
jakimś czasie został przeniesiony do mleczarni w Płotach w
woj. szczecińskim, a po nim funkcję kierownika obejmowali: Henryk Bartosik, Roman Kordos, Stanisław Kowalewski
i w 1971 r. Władysław Konecki, który przybył do uniejowskiej
mleczarni z woj. wrocławskiego i zamieszkał w niej z rodziną- żoną Marią i córką Małgorzatą.
Ostatnim kierownikiem był Janek Dudka, mój kolega z lat
szkolnych. Po wybudowaniu w 1981 r. nowoczesnego zakładu
mleczarskiego w Turku, zadecydowano o zamknięciu podległej mu mleczarni w Uniejowie.

Historia mleczarni to przede wszystkim jej pracownicy
Wracając jednak do lat wcześniejszych, chyba na przełomie
lat 60. i 70. ub. w. wzniesiono przy mleczarni budynek pomocniczy – obecnie sklep Groszek - do którego przeniesiono
produkcję serów twarogowych i kazeiny. Produkcja nie była
zmechanizowana. Olbrzymie kadzie z mlekiem i podpuszczką ogrzewano i ręcznie długimi, drewnianymi mieszadłami
sprawdzano stopień ścinania się zakwaszonego mleka oraz
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Pracownicy w strojach roboczych. Od prawej: Stanisława Kałużna, Jan
Chajdas, Elżbieta Chawałkiewicz-Wieczorek, Halina Hajowa i Mieczysław
Sochacki, a z tyłu za nimi Jan Dutka - kierownik mleczarni (ze zb. Elżbiety
Wieczorek).

pilnowano, by powstały skrzep nie został przesuszony. Praca nie należała do lekkich, w ruchu ciągłym na trzy zmiany,
nie wyłączając świąt. Nie była też zmechanizowana, chwila
nieuwagi mogła spowodować, że tysiące litrów mleka mogły
nadawać się tylko na kazeinę.

Józef Świerczyński (ze zb. Elżbiety Świerczyńskiej-Dopierała)

Odkąd pamiętam, pracował w mleczarni mój Tata, Józef Świerczyński, który po szkoleniach w Rzeszowie zyskał
uprawnienia serowara i w naszej mleczarni był cenionym
specjalistą od produkcji twarogów i kazeiny. Lubiany przez
kolegów, zawsze skory do pomocy. Wiele razy wyciągał kolegów z kłopotów, zwłaszcza na nocnej zmianie, gdy przytrafiło się się któremuś uciąć zbyt długą drzemkę i przekroczyć
czas ogrzewania mleka. Zdarzyło się, że w czasie mroźnej
zimy przekazał ciepłe buty młodemu kierowcy, który jechał
w daleką trasę, a szoferki samochodów nie były wówczas
ogrzewane. Fakt ten znamy z relacji matki owego kierowcy.
Z opowiadań osób dorosłych wiedziałam, że produkty
z naszej mleczarni były bardzo dobre i masło było przeznaczane na eksport. Natomiast w kiosku mleczarskim przy
Rynku, a sprzedawała w nim pani Apolonia Sikora, mieszkańcy mogli kupić wytwarzane w mleczarni produkty nabiałowe. Przychodziło się z własną kanką, zaś butelkowane
mleko i śmietana, w zależności od zawartości tłuszczu, miały
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kapsle złote, srebrne, niebieskie i chyba zielone. Masło odkrawane z wielkich bloków, później było w jednakowej wielkości kostkach (po 250 g) opakowane, tak jak sery, w papier
pergaminowy.
Wiem, że przez jakiś czas mleczarnia miała swój oddział
w Wartkowicach, natomiast po zmianie województw sama
została oddziałem OSM w Turku. Zapamiętałam nazwiska
niektórych pracowników, ale nie pamiętam na jakich stanowiskach pracowali, bo jako dziecko nie byłam przecież tym
zainteresowana. Były to osoby pracujące w administracji,
przy produkcji, przy pakowaniu masła i sera, rozlewie mleka,
kierowcy, konwojenci, pracownicy punktów skupu mleka itd.
Wśród pań wspomnę nazwiska: Zofia Kubis, Hanna Nitecka ( pracowały chyba na parterze w biurze), Elżbieta Chawałkiewicz - Wieczorek, Irena Grabarczyk, Antonina Rosiak ( moja ukochana Babcia), księgowa Irena z Wartkowic
(nazwisko uleciało z pamięci), Halina Hajowa z Wartkowic,
zaś pośród panów: Jan Kosmalski, Kazimierz Sikora, Zdzisław Kroszczyński, Zdzisław Pełczyński, Stanisław Gruchot,
Stanisław Borucki, Zdzisław Włodarczyk, Jan Chajdas, Józef
Sobczak, Józef Owczarek, Mirosław Krzesłowski – kierowca, Arek Ścibior - kierowca, Jan Kucharski, Wacław Sochacki
i Mieczysław Sochacki, Bolesław Zdych, Michał Anczyk, Janeczek (imienia nie pamiętam).
Wymienię również pracowników, których nazwiska nie
utkwiły w mojej pamięci, ale przypomniała je Ela Chawałkiewicz-Wieczorek. Są to osoby pracujące w różnym czasie
funkcjonowania mleczarni: Józef Walczykowski, Jan Nurkowski, Stanisław Ircha, Hanna Bednarek, Stanisław Skowerańda – kierowca, Zdzisław Marciniak – kierowca, Władysław

Jan Dutka (fot. zb. własne)

Ostatni kierownik
uniejowskiej mleczarni
Przed laty kształceniem
kadr zatrudnianych w przemyśle mleczarskim zajmowały się w Polsce trzy Technika
Mleczarskie: we Wrześni,
Białymstoku i Rzeszowie.
Absolwentem
pierwszego
z wymienionych jest uniejowianin Jan Dutka, obecnie
emeryt; w pracy zawodowej
od początku do końca związany z branżą mleczarską.
Pierwszym jego zakładem
pracy w 1975 r. była mleczarnia w Pabianicach. W roku
1978, po odbyciu zasadniczej
służby wojskowej, znalazł się
wśród pracowników mleczarni w Turku na stanowisku kierownika zmiany. Po roku,
od 1 grudnia 1979 r., powierzono mu stanowisko kierownika
w uniejowskiej mleczarni.
Lata 80. XX w., jak wspomina kierownik Dutka, były okresem produkcji masła wysokiej jakości, twarogów i kazeiny
spożywczej w tej mleczarni. Wyroby wysyłano również na
eksport- do Holandii i innych rejonów świata. Duże ilości
serwatki jako produktu ubocznego, przekazywano do Turku,
skąd po poddaniu odpowiedniej technologii była sprzedawana do zakładów farmaceutycznych i na cele paszowe. W produkcja była również w stanie wojennym. Do wyrobu twarogu
wykorzystywano też wtedy mleko w proszku z darów amew Uniejowie - nr 83 (2020)
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Janecki – kierowca, Tomczak i Kaźmierczak - dyspozytorki,
Jan Rosiak, Barbara Pełka, Stefan Sikora, Karol Urbaniak –
kolega z czasów szkolnych.
Większości z wymienionych osób nie ma już pośród żywych, budynek mleczarni czasy swojej świetności też bardzo dawno ma za sobą, a okalające go ogrody w większości
wykarczowano i pobudowano na ich terenie nowe obiekty.
Jednak trochę żal, że miniony czas był dla mleczarni niełaskawy. Jej dawny oddział w Wartkowicach i zakład mleczarski w Turku nadal prosperują, ale próżno szukać na ich
stronach internetowych choćby najmniejszej wzmianki, że
coś je łączyło z mleczarnią w Uniejowie. Nie znalazłam też
nigdzie żadnej publikacji o historii mleczarni, która przez
wiele dekad dostarczała produkty nabiałowe mieszkańcom
i dla wielu z nich była miejscem pracy oraz przynosiła korzyści ogromnej rzeszy dostawców mleka. Dobrze, że choć w archiwach domowych zachowały się zdjęcia, w mojej rodzinie
głównie z licznych wycieczek, które mleczarnia organizowała dla pracowników i ich rodzin oraz udziałowców. Warto
wspomnieć, że o dzieciach też pamiętano i organizowano dla
nich kolonie z licznymi atrakcjami.
Niech więc ta moja opowieść będzie przypomnieniem
dla tych, których rodzice czy dziadkowie pracowali w mleczarni i być może będzie dla kogoś inspiracją do uzupełnienia przedstawionych informacji, wszak dla wielu rodzin, ale
również dla miasta, to fragment dobrej historii.
Dziękuję prezes TPU Urszuli Urbaniak za życzliwość i zaangażowanie w ustalenie wielu imion i nazwisk osób wymienionych w artykule.

Elżbieta Świerczyńska-Dopierała

rykańskich; w nieznanym kierunku (nad morze) ciężarówki
wywoziły duże ilości masła w blokach 25-cio kilogramowych.
Na potrzeby tej mleczarni pracowały zlewnie w miejscowościach: Parski, Piaski, Miniszew, Drozdów, Świnice, Czepów,
Wielenin, Wilamów i Uniejów.
Pod koniec lat 80. powstały dwa nowe silosy, wyremontowano aparatownię- wirówki i pasteryzatory. Planowano nawet produkcję serów topionych na bazie serów pleśniowych
z Turku. Rozważano budowę kolektora oczyszczającego, ale
nie doszło do jego realizacji. Długa też była perspektywa budowy miejskiej oczyszczalni. Wszystkie ścieki poprodukcyjne
i technologiczne odprowadzane były do Warty. Naciski SANEPID-u i czas przekształceń własnościowych spowodował
zamknięcie mleczarni w Uniejowie. W połowie 1992 r. stanęła
taśma produkcyjna.
Pracowników przeniesiono do tureckiej mleczarni bądź
na wcześniejszą emeryturę. Do końca grudnia 1992 r. pozostała w zakładzie tylko grupa na potrzeby jego ochrony i likwidacji: kierownik Jan Dutka, Stanisława Kałużna, Jadwiga
Dutka, Halina Hajowa i Mieczysław Sochacki. Zdemontowano w tym czasie instalację i urządzenia. Sprawne maszyny,
wśród nich wyremontowaną i nie uruchomioną jeszcze aparatownię, przewieziono do Turku.
Po zakończeniu działań likwidacyjnych i przekazaniu
obiektu ostatni kierownik mleczarni w Uniejowie wrócił do
pracy w mleczarni w Turku, skąd w 2019 r. odszedł na emeryturę.
Szkoda uniejowskiej mleczarni i panującej tam wspaniałej
atmosfery wśród pracowników. Szkoda... bo wszystko mogło pójść
w innym kierunku- wspomina po latach Jan Dutka, ostatni
kierownik zakładu, któremu przyszło zmierzyć się z bezpowrotnym jego zamknięciem.

Wspomnień wysłuchała Urszula Urbaniak

W listopadowej zadumie
na starych cmentarzach
zmurszałe biografie
pomiędzy kamieniami
na poniewierce
wierzby tu płaczą
dęby się jeszcze trzymają
choć wiatr zawodzi
a w ścieżkę wdeptany smutek
przechodzisz obok
schrypiała bramka
rzuca się w prawo i w lewo
memento mori
memento

Joanna Wicherkiewicz

fot. www.kalendarzrolnikow.pl

Dnia 18 lipca 2020 r. w wieku 77 lat zmarła

Helena Antoniak z d. Rafalska
Dzieciństwo spędziła w rodzinnym Uniejowie. Po skończeniu studiów prawniczych
i założeniu rodziny zamieszkała w Koninie. Była tam długoletnim notariuszem
oraz członkiem władz Samorządu Notarialnego.
Była też członkiem Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa od początku jego powstania.
Pogrzeb odbył się 25 lipca 2020 r. Spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Koninie.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Dnia 26 września 2020 r. w wieku 72 lat zmarł

Władysław Kramarski
Urodził się w Felicjanowie na terenie gm. Uniejów. W dorosłe życie wkroczył jako mieszkaniec Łodzi. Od ponad 40 lat wypoczywał na swojej działce na pograniczu Uniejowa
i Ostrowska. W 2004 r. osiadł tu na stałe po przejściu na emeryturę. Potrafił żyć
w zgodzie z przyrodą i w przyjaźni ze zwierzętami leśnymi. Lubił majsterkować,
a wszystkie umiejętności wykorzystywał w niesieniu pomocy sąsiedzkiej
- za słowo „dziękuję”. Swoje pasje realizował poprzez udział w działalności
Uniejowskiego Koła Wędkarskiego.
Był także Słuchaczem Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Pogrzeb odbył się 2 października. Spoczął na Starym Cmentarzu przy
ul. Ogrodowej w Łodzi,

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie Elżbiecie i Córce Aleksandrze z Synem Stasiem

Składają Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Dnia 25 sierpnia 2020 r. w wieku 82 lat zmarł

Andrzej Michał Boxa-Radoszewski
Ostatni męski potomek rodu Boxa-Radoszewskich
Syn Jerzego, ziemianina z Krępy i Anny z Prądzyńskich
Absolwent Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa lądowego, wybitny
budowniczy szczególnie mostów i obiektów podziemnych. Inżynier przebudowy Mostu
Poniatowskiego, dyrektor budowy Trasy Łazienkowskiej, Zespołu wykonawczego
mostu na Wiśle w Wyszogrodzie, inżynier nadzorujący wiele innych,
najpoważniejszych budowli drogowych i mostów w Polsce oraz w Libii.
Uroczystości pogrzebowe, pod przewodnictwem ks. Infułata Andrzeja
Ziemieśkiewicza - proboszcza parafii Uniejów, odbyły się 4 września w kościele
św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie.
Wyrazy głębokiego współczucia Żonie Halinie oraz Córkom Agnieszce i Annie z Rodzinami

składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Andrzej Michał
Boxa-Radoszewski
(1938-2020)
Z zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Andrzeja Radoszewskiego - ostatniego w linii męskiej potomka rodu Boxa-Radoszewskich. Urodzony w rodzinie ziemiańskiej tylko pierwszy rok życia spędził w rodzin-

Święto Trzech Króli 2020. Andrzej Boxa Radoszewski z żoną Haliną podczas Mszy św.
w uniejowskiej kolegiacie (fot. Małgorzata Charuba)
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nym domu w Krępie, blisko Uniejowa. W 1939 r. całą rodzinę
wysiedlono, a dwór został przejęty przez Niemców.
Po wojnie majątek w Krępie znacjonalizowano, nigdy nie
wrócił do właścicieli. Rodzice A. Radoszewskiego musieli
ukrywać swoje ziemiańskie pochodzenie. Mimo prześladowań rodziny A. Radoszewskiemu udało się w 1960 r. ukończyć
studia na wydziale budownictwa lądowego Politechniki Warszawskiej, ze specjalnością mosty i budownictwo podziemne.
Już jako młodemu inżynierowi powierzano bardzo odpowiedzialne zadania. W ciągu wielu lat pracy otrzymał liczne wysokie odznaczenia resortowe i państwowe.
To, jakim był człowiekiem, wybrzmiało
w słowach wielu pożegnań wypowiadanych
w dniu pogrzebu: wyjątkowy, dobry człowiek;
wzór kultury osobistej, szanujący poglądy innych;
człowiek renesansu o wszechstronnych zainteresowaniach, pasjonat biografii i pamiętników; doskonały organizator, wybitny mostowiec z wiedzą
praktyczną; mistrz savoir vivru- sztuki, która
często zamiera w wielu środowiskach; wielka klasa i elegancja, przejawiająca się nie tylko w ubiorze, ale w relacjach z innymi; wrażliwy, taktowny
i skromny człowiek-wymagający, obowiązkowy
szef...
Żył bardzo intensywnie. Tak, jak jego
przodkowie, tworzył i pozostawiał trwałe ślady
swojej działalności. Oprócz mostów jego pasją
na całe życie stało się dokumentowanie dziejów rodziny, a niezwykle cennym, podziwianym efektem drzewo genealogiczne głęboko
zakorzenione w średniowieczu. Zadbał również o to, by znalazło sie ono w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i w kaplicy grobowej na uniejowskiej nekropolii, która przyjęła
szczątki jego przodków.
Ostatni most - z krainy żywych do wieczności- Andrzej Boxa-Radoszewski wybudował
zbyt wcześnie dla siebie. Jego pogrzeb zamknął
księgę historii rodu.
Pozostaje w naszej pamięci!

Urszula Urbaniak

Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LXV-65)
Tegoroczne lato było zupełnie inne niż poprzednie.
W cieniu epidemii złośliwego wirusa toczyło się na nieco zwolnionych obrotach, co dało się zauważyć także na
uniejowskich uliczkach. Nie tylko koronawirus był temu
winien, ale także przeciągający się remonty kładki, który
uniemożliwiał turystom odwiedzającym Termy przejście
do miasta. Bardziej odważni decydowali się na ryzykowną
przeprawę po remontowanej kładce, wywołując przyspieszone bicie serca u przypadkowych obserwatorów tych niecodziennych wyczynów. To jednak nie koniec wakacyjnych
„atrakcji”. Pod koniec lipca dały o sobie znać żywioły matki natury. Leniwe niedzielne popołudnie w jednej chwili
zmieniło się w pogodowy kataklizm. Nagłe porywy wiatru
powaliły z trzaskiem okazałe drzewo rosnące na skwerze
w Rynku. Szczęśliwie upadło ono na wolną przestrzeń nie
czyniąc nikomu krzywdy.
• Niewiele brakowało. - Zauważył Mirek, odpoczywający
na jednej z pobliskich ławeczek.
• Gdyby poleciało na kiosk, zostałyby z niego tylko wióry. - Dodał siedzący obok Jurek.
• Ciekawe, co by było, gdyby nie usunięto tych starych
drzew przy kościele?
• Pewnie któreś by poległo. Widziałeś w jakim były stanie?
• Są tacy, którzy do dziś mają za złe proboszczowi, że je
usunął.
• Tylko co by powiedzieli, gdyby to im drzewo spadło na
samochód albo nie daj Boże coś gorszego by się stało?
Drzewa to ważny element ekosystemu, któremu niewątpliwie należy się ochrona. Trzeba jednak pamiętać
o tym, że starzeją się tak samo jak ludzie. Nie ma więc nic
złego w tym, że czasem lepiej je wcześniej usunąć, niż czekać aż zrobi to sama natura. Warto przecież być mądrym
przed szkodą, niż po niej.
*
Pierwsze dni jesieni przyniosły prawie letnie temperatury, oddalając przynajmniej na jakiś czas to, co i tak było
nieuchronne. Każda chwila ciepła, była jak łyk gorącej
herbaty w mroźny zimowy dzień. Letnie smaki mieszały
się z jesiennymi barwami, tworząc przy tym wyjątkowy
niepowtarzalny klimat. W tle zmieniających się pór roku
zakończył się remont kładki. Już wcześniej, przyciągała ona
spragnionych jej otwarcia, gdy pojawiła się na niej nowa
balustrada ze szklanych płyt i drewniana poręcz. Turystów
ucieszyła możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy prawo i lewobrzeżną częścią miasta. Uniejowianie
zaś dokładnie przyglądali się efektom kilkumiesięcznych
prac, znajdując tu i ówdzie drobne niedoskonałości.
• Poręcze ładne, ale jak długo wytrzymają warunki atmosferyczne? - Zastanawiał się Paweł czujnym okiem
lustrując odnowioną kładkę.
• A może zakochani zaczną wypisywać na nich miłosne
wyznania i wycinać serduszka. - Zastanawiała się głośno Zuzia.
• A mnie się podoba. - Wtrąciła się Ania. - Szczególnie te
szyby, które dodają jej lekkości.
• Tylko kto te szyby będzie mył? - Nie odpuszczał Paweł.
- Szczególnie z drugiej strony.
• To będzie zajęcie dla kaskaderów. - Rzucił nadchodzący
z przeciwka

• Szczepan, po czym dodał z uśmiechem. - Teraz czekamy
na bulwary.
Przeciągający się remont kładki stał się powodem wielu
uwag i komentarzy. Na pewno z opóźnienia nie byli zadowoleni właściciele barów i restauracji, którzy stracili z tego
powodu wielu klientów w tym i tak trudnym tegorocznym
sezonie turystycznym. Najważniejsze jednak, że kładka
w końcu została otwarta, i pozostaje mieć nadzieję, że będzie łączyć nie tylko obie części miasta, ale także ludzi.
*
Słońce leniwie wdrapywało się po błękitnym niebie,
na którym prawie nieruchomo wisiały postrzępione jasno-szare chmury. Ranek był chłodny, choć minęła już
dziesiąta. Na rondzie koło młyna kilkanaście ciągników
i kilkudziesięciu rolników skutecznie blokowało ruch samochodów. To część ogólnopolskiego protestu przeciwko
wprowadzonym w ostatnim czasie restrykcjom i ograniczeniom w produkcji rolniczej.
• Niech jadą protestować do Warszawy pod Sejm. - Rzucił ktoś ze stojących w pobliżu gapiów.
• Mają prawo walczyć o swoje. - Ripostował ktoś inny. Brawo Panowie, tak trzymać!
• Dotacje z Unii biorą i płaczą, że im źle. A jakie ciągniki
mają?
• Jak zazdrościsz, to sam idź na wieś i zobacz jak tam dobrze. Praca od świtu do zmierzchu, bez wolnych sobót
i niedziel, bez urlopu i zapłaty za nadgodziny.
• A Ty, co tak ich bronisz?
• Bo wiem, jak ciężko pracują i niczego nie dostają za darmo.
Każdy ma prawo walczyć o swoje prawa, kiedy dzieje
mu się krzywda. Rolnicy to też ludzie, którzy tak jak lekarze, nauczyciele, czy urzędnicy zasługują na szacunek
i zrozumienie. Warto o tym pamiętać, nie tylko wtedy, gdy
bierze się do ust kromkę chleba. A Ci, którzy zazdroszczą
rolnikom nowoczesnych ciągników i maszyn niech pomyślą o tym, że to narzędzia do pracy, a nie dla szpanu jak te
wszystkie wypasione beemki czy merce.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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

Nowa kładka znowu połączyła dwa brzegi Warty w Uniejowie (fot. Andrzej
Zwoliński)

Drodzy Czytelnicy
Poszukuję materiałów do artykułu o historii komunikacji autobusowej związanej z Uniejowem. W związku z tym proszę o kontakt osoby, które pracowały w PKS Łódź oraz PKS Turek (kierowców, konduktorów) bądź ich bliskich, mogących przekazać wszelkie informacje, wspomnienia, fotografie, związane z tym tematem. Andrzej Zwoliński
tel. 607-772-257, e-mail: andrzej.zwolinski@wp.pl

38

w Uniejowie - nr 83 (2020)

Pierwszy tom monogr afii
Zakończyliśmy prace przy przygotowaniu do druku I tomu monografii. Książka rozrosła
nam się niebywale, mamy obecnie… 762 strony (format 168 x 240 mm).
Z satysfakcją prezentujemy okładkę tego tomu, a na niej wyjątkowe zdjęcie. Wyjątkowe, bo nie ma na nim jeszcze
dzwonnicy wybudowanej w 1904 roku staraniem ks. T. Bukowskiego. Tak przygotowany tom I będzie czekał na druk
razem z tomem II. Promocja obydwu tomów nastąpi w 2021 r.
Jak już informowaliśmy, przygotowywana monografia zawiera historię wszystkich miejscowości wchodzących w skład
gminy Uniejów. Wiele zdjęć w I tomie jest po raz pierwszy przez nas publikowana. Do takich należą fotografie ze zb.
rodziny Tollów, udostępnione na potrzeby monografii. Niezwykle ciekawie prezentują się też mapy poszczególnych miejscowości, pozyskane z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.
Prace przy opracowaniu graficznym przebiegają tylko zdalnie. Prosimy zniecierpliwionych przyszłych Czytelników monografii o wyrozumiałość. Po bieżące informacje dotyczące dalszych prac nad monografią odsyłamy do
https://www.facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa/

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa d z i ę k u j e wszystkim, którzy poprzez wpłaty w formie darowizn
lub przedpłat przyczynili się do gromadzenia środków na druk naszego nowego wydawnictwa.
Konto specjalne monografii jest nadal otwarte: 92 9263 0000 0209 1734 2002 0105.
Nadal można tu przekazywać wpłaty z dopiskiem - darowizna
lub przedpłata na monografię Uniejowa i okolic.

Tak było - Tak jest

Rok 1954. Budynek dawnych stajni wojskowych obok dworku Hoffmajstrów na Kościelnicy (obecnie Uniejów, ul. Targowa),
przystosowany do wielorodzinnego zamieszkania (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Rok 2020 - Uniejów, ul. Targowa 23. Pod koniec XX wieku budynek dawnych stajni wojskowych przeszedł kapitalny remont,
dający mieszkania odpowiadające współczesnym standardom (fot. Andrzej Zwoliński)

Tak było - Tak jest

Pokazujemy zmiany, jakie zaszły w Uniejowie i okolicach
Zachęcamy do nadsyłania zestawu zdjęć, przedstawiających to samo miejsce: jedna fotografia powinna być historyczna (odległa w czasie), a druga wykonana obecnie z tego samego miejsca. Za zgodą autora (nieodpłatnie) nadesłane
fotografie będziemy publikować na stronach kwartalnika “W Uniejowie”.
                                                                  Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

