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W połowie marca nasz świat się zatrzymał. Po wiosennej izolacji przyszło spokojniejsze lato, ale ostatnie
miesiące pandemii znowu przewartościowują nasze życie. Boimy się o siebie, o swoich bliskich.
Tegoroczne Boże Narodzenie, podobnie jak Wielkanoc, będzie inne niż wszystkie dotąd. Będzie mniej gwarnie
przy wigilijnym stole, ale z pewnością uda nam się zatroszczyć o to, by wszystko było zgodnie z tradycją.
Pewną alternatywą na zapomnienie, że żyjemy w trudnym czasie ograniczeń może być lektura naszego kwartalnika, w którym o podsumowanie pracy Samorządu i dalszych planach na przyszłość poprosiliśmy burmistrza
Józefa Kaczmarka.
Pamiętaliśmy o 30. rocznicy reerygowania Kolegiaty i ponownego powołania Kapituły Uniejowskiej. Jak
zwykle sporo tekstów historycznych, wspomnieniowych, kącik poetycki i przypomnienie sylwetki „Pana Kazia”,
nieżyjącego od lat druha OSP. Przedstawiamy też kolejnego młodego uniejowianina z tych, „co znają się na muzyce”. Nie brakuje w tym trudnym czasie ostatnich pożegnań...
Odkryliśmy też, jakie pamiątki z Uniejowa znajdują się w Bibliotece Kongresowej USA.
Życzymy miłej lektury
Zespół redakcyjny

Boże Narodzenie
„Wydawałoby się po ludzku, że Boże Narodzenie wypada w najbardziej nieodpowiedniej porze. Po najkrótszym dniu, najdłuższej nocy, w dodatku, kiedy ciemno, zimno, paskudnie i nie zawsze pada śnieg.
Mówią, że stare plemiona słowiańskie w końcu grudnia składały ofiary bożkom, przerażone, że nie ukaże się już słońce. Może lepszą porą na Boże Narodzenie byłby czerwiec,
kiedy po najkrótszej nocy przychodzi najdłuższy dzień, jak droga do słońca?
Tymczasem Bóg, którego myśli nie są myślami naszymi, właśnie wtedy, kiedy ludzie tracą nadzieję i chodzą po ciemku, boją się, że słońca nie będzie, posyła na ziemię Jezusa jako
odwrotną stronę rozpaczy. Na zdrowy rozum nikt nie śmiałby sobie wymyślić, że Bóg stał
się człowiekiem, bo bałby się bluźnierstwa. Na taki pomysł mógł wpaść tylko Bóg. Prawda
przyszła z Objawienia, tajemniczej mądrości Bożej. Święta po najdłużej nocy nie przygnębiają. Zabierają lęk, że będzie jeszcze ciemniej.”

Ks. Jan Twardowski

fot. dystrybucjakatolicka.pl

(Wybrane z książki „Budzić nadzieję”)

Nawiązując do przesłania zawartego w tekście ks. Twardowskiego życzymy naszym czytelniom, by w trudnym czasie koronawirusowych zmagań z codziennością oraz przeżywania niepewności w myśleniu o jutrze,
nie zatracili wiary w lepsze dni.
By tegoroczne Święta Bożego Narodzenia upłynęły w zdrowiu, przyniosły wewnętrzny spokój oraz pomnożyły nadzieję na ogarniające ciepłem słońce. By Blask betlejemskiego żłóbka dotarł do najskrytszych zakamarków serc i nadał życiu jeszcze bardziej wyrazisty sens.
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Czas wyzwań i dalsze plany na przyszłość
- rozmowa z Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem

Koniec roku to czas samorządowych podsumowań.
Jak Pan ocenia miniony rok? Czy w pełni udało się zrealizować zaplanowane inwestycje i zamierzenia.
Jak na obecną sytuację, która wiosną wszystkich nas
mocno zaskoczyła, należy przyznać, że udało się zrealizować i doprowadzić do końca wszystkie zamierzone inwestycje: przebudowa kładki, rewitalizacja placu przy ul
Tureckiej, zakończenie złożonego projektu zagospodarowania otoczenia kościoła parafialnego w Wilamowie wraz
z remontem chodników, otoczenia Kolegiaty w Uniejowie
oraz kolejnego etapu rozbudowy Trasy Bożego Ciała, to
tylko niektóre z nich. Mieszkańcy zapewne zauważyli, jak
zmienił się przyzamkowy park; choćby w ostatnim czasie
powierzchnie alejek zostały pokryte żwirowo – gliniastą
nawierzchnią. Kontynuowaliśmy także kolejne etapy inwestycji wodno – kanalizacyjnych i modernizację infrastruktury drogowej.
Tym czego nie udało się w pełni zrealizować, to wydarzenia kulturalne. Z oczywistych względów tegoroczny
kalendarz imprez gminnych musiał zostać odwołany. Tym
bardziej cieszy, że w okresie letnim udało się zorganizować
i przeprowadzić trzy ważne wydarzenia. Pierwszym z nich
jest Earth Festiwal zorganizowany przez Uzdrowisko Termalne i Termy Uniejów we współpracy z Telewizją Polsat
i Stowarzyszeniem Program Czysta Polska. Na zakończenie
wakacji odbył się I Przygodowo-Historyczny Festiwal Misji Skarb w Uniejowie, impreza o charakterze przygodowohistoryczno-archeologiczno-rekonstrukcyjnym, które docelowo ma przekształcić się w cykliczną imprezę plenerową.
Wreszcie, tegoroczne lato zakończyły Dożynki Wojewódzkie. Organizację tych wydarzeń można uznać za ogromny
sukces, zważywszy na dużą liczbę zaproszonych Gości oraz
zaangażowanie przeróżnych podmiotów, instytucji oraz
udział mediów. Ale ten sukces był oczywiście zasługą
wszystkich zaangażowanych w przygotowania mieszkańców, kół, stowarzyszeń – zwłaszcza jeżeli chodzi o Dożynki
– jeszcze raz w tym miejscu serdecznie wszystkim dziękuję!

Umowę na budowę bulwarów w dniu 19 czerwca 2020 roku podpisali: po stronie
zamawiającego, Gminy Uniejów burmistrz Józef Kaczmarek (z lewej), natomiast
ze strony wykonawcy, Park M Poland: Paweł Pobożniak, dyrektor Pionu Budownictwa (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Aktualny efekt prac przy budowie przystani kajakowej (fot. Andrzej Zwoliński)

Rok 2020 przyniósł również dofinansowanie na montaż odnawialnego źródła energii w szkole w Wieleninie na
kwotę blisko 750 tys. zł. Można więc przyjąć, że wszystkie
projekty dedykowane szkołom zostały zrealizowane, a kolejne już w przygotowaniu. Jesteśmy dobrej myśli, że sytuacja ulegnie polepszeniu, ale w chwili obecnej realizacja
bardzo moim zdaniem wartościowego projektu „Uniejów
– Grindavik: bierzemy się za klimat”, który zakłada międzynarodową wymianę uczniów ze szkołą w Islandii, jest
z oczywistych względów zablokowana.
Mówiąc o konsekwencjach dla życia gospodarczego
nie sposób pominąć przedsiębiorców, których działalność
wiąże się z turystyką i lecznictwem uzdrowiskowym: począwszy od basenów, sanatorium, poprzez hotele, pokoje
gościnne, restauracje aż po szeroko pojęte usługi (m.in.
wynajem kajaków, oprowadzanie wycieczek). Wielu
mieszkańców, którzy zdecydowali się na prowadzenie tego
typu działalności, rezygnując przy tym z pracy „na etacie”,
obecnie i w dodatku już od kilku miesięcy, nie zarabiają.
Turystyka jest tym sektorem, który ucierpiał najbardziej z powodu pandemii. W przypadku Uniejowa kołem
zamachowym tutejszej gospodarki są „Termy”. Aktualnie
baseny są zamknięte, nie pracuje baza noclegowa, a zaplecze gastronomiczne mocno kuleje, gdyż jego siła nabywcza
w przeciwieństwie do dużych miast w największym stopniu determinowana jest liczbą gości i turystów. Trudno jest
pogodzić się z niemal całkowitym zablokowaniem sektora
turystycznego, podczas gdy duże zakłady pracy, które również można uznać za potencjalne ogniska zakażeń, funkcjonują normalnie, na dotychczasowych zasadach. Uważam
oczywiście, że bardzo dobrze, że są i działają dając potrzebne zatrudnienie i wynagrodzenie, niemniej decyzje władz

Rok 2020 przejdzie do historii jako czas światowej pandemii koronawirusa. W jakim stopniu ta zupełnie nowa
rzeczywistość wpłynęła na realizację tegorocznych planów oraz funkcjonowanie życia gospodarczego i społecznego w naszej gminie?
Z pewnością sytuacja miała ogromny wpływ na oświatę. Problem z nauczaniem zdalnym dotyczy całego kraju
i to oczywiście jest bardzo istotne pytanie, jak długo szkoły pozostaną zamknięte i jakie następstwa przyniesie ze
sobą obecna forma nauczania, która – jak wszyscy zdajemy
sobie sprawę, jest dalece mniej skuteczna od tradycyjnej.
Należy jednak podkreślić, że placówki oświatowe terenu gminy Uniejów dysponują silnym orężem, aby zmierzyć
się z zaistniałymi okolicznościami. Niedawno zakończył
się dwuletni projekt pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” , w ramach którego tylko w tym roku
możliwy był zakup sprzętu do szkół za kwotę 118 847,19
zł brutto, natomiast łączna wartość zakupionych urządzeń
sięgnęła kwoty 731 796, 59 zł. Ponadto, pozyskane granty z lat poprzednich oraz tegoroczne dotacje z programów
rządowych pozwoliły na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, który uczniowie i nauczyciele mogą wypożyczyć do domu na czas nauki zdalnej. Jedynym problem jest
obecnie pojemność i szybkość Internetu, ale jest to czynnik
już niezależny od nas.
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państwowych i kryteria, którymi się kierują, nie do końca
są jasne i zrozumiałe.
W naszym konkretnym przypadku, nie udało się zebrać
podatków z działalności turystycznej, bo tej od jakiegoś
czasu po prostu nie ma. Napotkaliśmy także problemy
z uzgodnieniami dotyczącymi pomocy ze strony instytucji zewnętrznych, gmina nie otrzymała żadnej rekompensaty z funduszy rządowych z tytułu poniesionych strat
w związku z pandemią. Bez wątpienia gospodarka odczuje
negatywne skutki takiego stanu rzeczy.

element zagospodarowania tego obszaru. Mam na myśli
Winnicę Bł. Bogumiła, która pozwoli na uporządkowanie
terenu naprzeciwko budynku Biblioteki Miejskiej. Projekt
zakłada powstanie nowego, ogólnodostępnego placu na
skarpie, który będzie miał szansę stać się kolejnym „miastotwórczym” elementem przyciągającym ludzi i zapraszającym do spędzania tam czasu. Sercem projektu ma być
fontanna z kaskadowo płynącą wodą, a wygodne poruszanie się po spadzistej działce umożliwią schody łączące ul.
Kościelnicką z nowymi bulwarami.
Z pewnością dalej będziemy kontynuować porządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej. W planach mamy
przebudowę oczyszczalni w Uniejowie i rewitalizację Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku, dla których szukamy
wykonawców.
Z zapowiedzi zupełnie nowych, mamy nadzieję, że ruszy
budowa tężni, co do której nastąpiła zmiana lokalizacji na
otoczenie przy wiatrakach w pobliżu Zagrody Młynarskiej.
Szukamy wreszcie wykonawcy, który wybuduje Centrum Historyczno–Kulturalne w Spycimierzu, Inwestycja
obejmuje budowę budynku muzealno–wystawowo–edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą i techniczną na podstawie dokumentacji projektowej.
Chcemy również wyemitować obligacje przychodowe,
aktualnie czekamy na wydanie stosownych decyzji. Planów jest wiele, ale wszystko zależy od rozwoju sytuacji,
która jak widać zmienia się bardzo dynamicznie.

Uniejów wciąż nie zwalnia tempa jeśli chodzi o nowe
inwestycje. Czy mógłby Pan zdradzić mieszkańcom jakich mogą spodziewać się w przyszłym roku? Które z nich
uznaje Pan za priorytetowe dla dalszego rozwoju miasta
i gminy?
Inwestycją, która budzi największe zainteresowanie,
z całą pewnością jest budowa nowego Przedszkola Integracyjnego. Wiosną Rada podjęła decyzję o przeprowadzeniu remontu obecnego budynku, w którym mieści się
przedszkole, natomiast dla nowej inwestycji staraliśmy się
znaleźć optymalne rozwiązanie, które pozwoli zachować
pierwotną funkcjonalność planowanego obiektu. Postanowiliśmy zmienić lokalizację i projekt nowego przedszkola
wpisać w obecne obejście szkoły. Będzie to z pewnością
ułatwieniem dla rodziców, którzy dowożą dzieci w różnym
wieku – do szkoły i przedszkola, a w przyszłości do żłobka.
Prace nad nowym projektem są już na ukończeniu, otrzymaliśmy także niezbędne pozwolenia i mam nadzieję, że
w najbliższym czasie będziemy mogli przejść do przygotowania procedury przetargowej.
Jesienią tego roku rozpoczęliśmy przebudowę targowiska miejskiego, mieszczącego się przy ul. Dąbskiej. Inwestycja, która zakończy się w przyszłym roku, będzie
polegała na nowym zagospodarowaniu terenu, co zdecydowanie podniesie komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników placu oraz parkingu.
Z turystycznego punktu widzenia, kluczową, rozpoczętą
w tym roku inwestycją jest budowa bulwarów nad rzeką
Wartą. Nadbrzeżne tereny w Uniejowie nie zachęcały do
spacerów – dzięki rozpoczętej w tym roku inwestycji ma
się to zmienić. Projekt ma łączyć w sobie wiele atrakcji –
zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Chcemy, aby
bulwary ożywiły obie strony Uniejowa. W ramach inwestycji powstaną fontanny, szlaki dydaktyczne, przystań kajakowa, którą już bardzo wyraźnie widać po drugiej stronie mostu. Obecnie realizowany projekt będzie się łączyć
także z innymi, które również są przygotowywane. Mam
nadzieję, że po przebudowie kładki i rewitalizacji placu
przy ul. Tureckiej, uda się także zrealizować jeszcze jeden

Sytuacja związana z pandemią i wynikające z niej obostrzenia i trudności budzą także wśród mieszkańców
naszej gminy uzasadnione obawy o najbliższą przyszłość.
Jakie słowa chciałby Pan do nich skierować na nadchodzący Nowy Rok 2021?
Wiadomo, że bardzo trudno jest przewidzieć, co czeka
nas w nadchodzącym roku. Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia z pewnością skłania nas wszystkich do
refleksji i przemyśleń. To także czas umacniania naszej wiary – oby napełnił nas optymizmem oraz nadzieją na lepsze
dziś i piękniejsze jutro.
W imieniu swoim oraz Samorządu Gminy Uniejów,
życzę Państwu Świąt pełnych pokoju, radości i życzliwości. Niech będą przepełnione rodzinną atmosferą,
bez względu na to, w jakim gronie przyjdzie nam zasiąść
wigilijnego stołu. I w końcu, życzę Państwu wiele
zdrowia, siły i miłości, a Nowy Rok niech przyniesie
pełnię szczęścia Wam i Waszym Bliskim!

Za rozmowę dziękuje Andrzej Zwoliński
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Przyszedł czas zaborów. W 1891 r. świetność Kapituły
Uniejowskiej została nagle zgaszona kasacją narzuconą przez
władze carskie. Kult bł. Bogumiła upadł, a kapitułę wspominano tylko w opracowaniach historycznych, trwała w świadomości i tradycji kościelnej.
Zaniedbany kult Bł. Bogumiła w trudnych czasach zaborów ożywił ks. Tomasz Bukowski. Kult rozbudzony uroczystościami beatyfikacyjnymi, zorganizowanymi przez ks. Jana
Cyranowskiego w 1926 roku, starali się pielęgnować kolejni
proboszczowie parafii Uniejów.
Wreszcie 16 grudnia 1990 roku i słowa bpa Henryka Muszyńskiego: „(...) Powstaje kapituła, by odnowić cześć patrona diecezji, którego relikwie tu spoczywają. (...) Ożywienie
jego kultu - to główny cel przywrócenia kościołowi w Uniejowie rangi kolegiaty”.
Pierwszym prepozytem Świetnej Kapituły Kolegiaty
Uniejowskiej został mianowany ks. prałat Stanisław Smolarski, a kolejni to: ks. prałat Wojciech Krzywański i ks. prałat
Stanisław Janik. Obecnie tytuł ten przynależny jest ks. infułatowi Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi, proboszczowi uniejowskiej parafii, dziekanowi Dekanatu Uniejowskiego.
Wielu parafian uczestniczących w uroczystości sprzed 30
lat ma świadomość przeżycia wówczas czegoś niezwykłego,
bo o godz. 16.00 weszli do kościoła parafialnego, a o godz.
18. 35 wychodzili z kolegiaty.

30 lat temu

Weszliśmy do kościoła
par afialnego - wyszliśmy
z kolegiaty
Trzy dekady temu, 16 grudnia 1990 roku, dekretem biskupa włocławskiego Henryka Muszyńskiego przywrócono naszej świątyni rangę Kolegiaty i powołano przy niej Kapitułę
Uniejowską.
Kapituła to grono kapłanów, najczęściej z tej samej diecezji, mających tytuł prałata lub kanonika, związanych z katedrą lub kolegiatą, w celu rozwijania Służby Bożej. Kapituły
kolegiackie powstawały przy większych ośrodkach, a takim
ośrodkiem był w dawnych czasach Uniejów- letnia rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich.
Kolegiata to kościół niebędący katedrą, przy którym
istnieje kapituła, czyli zespół duchownych. W Polsce mamy
obecnie 74 kolegiaty, wśród nich uniejowska. Najbliżej nam
do kolegiaty w Tumie pod Łęczycą, która jako jedyna nosi
miano archikolegiaty. Kolejne miejsca w pobliżu to Łask, Sieradz i Kalisz.
Źródła historyczne podają, że kapituła uniejowska działała już od 1170 roku, a powstała przy kościele św. Wojciecha, na lewym brzegu Warty, obok rezydencji arcybiskupów.
Prawdopodobne jest też, że mogła powstać przy drewnianym
kościele niewiadomego wezwania, stojącym w miejscu obecnego kościoła. Pewnym jest, że prężnie działała w tym miejscu od 1365 roku, to jest od konsekracji kościoła przez abp.
Jarosława Bogorię Skotnickiego i była przykładem wspaniałej liturgii celebrowanej przez jej członków.
Kiedy z Dobrowa do Uniejowa przeniesiono relikwie bł.
Bogumiła, kapituła kolegiacka wyznaczała dyżury swoim
członkom w celu codziennego odprawiania Mszy św. przed
sarkofagiem, a kanonik kustosz sprawował pieczę nad relikwiami i koordynował działaniami wokół kultu.

Na pamiątkę tamtej chwili pozostał ślad w kronice Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Biskup Henryk Muszyński napisał: „Wyrażam moją serdeczną radość z faktu, że w 700-letnią rocznicę potwierdzenia praw miejskich, po 171. latach jej
zniesienia mogłem reerygować Kolegiacką Kapitułę Uniejowską. Życzę, by to wydarzenie przyczyniło się do ożywienia
kultu Błogosławionego Bogumiła – Patrona Diecezji Włocławskiej, którego relikwie spoczywają właśnie w Uniejowie. Społecznemu Komitetowi Obchodów 700-lecia dziękuję
serdecznie za żywe zaangażowanie i troskę o dobro kulturowe
i religijne Uniejowa i na dalsze prace z serca błogosławię”.

Urszula Urbaniak

Błogosławieństwo biskupów: bp Czesław Lewandowski, bp Henryk Muszyński - ordynariusz diecezji i bp Roman Andrzejewski. Ich jednoczesna
obecność świadczyła o wysokiej randze wydarzenia (fot. Arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)
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Mleczarnia w Uniejowie
i działalność Spółdzielni Mleczarskiej
w Uniejowie

na działce Stefana Wasiaka, wysiedlonego z jego gruntów.
Zakład kompleksowo wyposażono w nowe urządzenia
sprowadzone z Niemiec. Były to: dwie wirówki o wydajności
5000 litrów mleka na godzinę, maselnice o pojemności 4000
litrów, wanny, kadzie serowarskie, pasteryzator i oziębiacz
do śmietany, lokomobil parowy i silnik elektryczny do napędu urządzeń. Był to największy i najnowocześniejszy
wtedy zakład w byłym powiecie turkowskim. Pełna produkcja, ukierunkowana na wyrób masła i sera tylżyckiego,
została uruchomiona w 1943 r. Pracowało tam 25 Polaków
nadzorowanych przez Niemców. W zachowanej dokumentacji zaleziono nazwiska: Jan i Kazimierz Kosmalscy oraz
Ignacy Przychodni, jako księgowy.
Praca zakładu została przerwana w styczniu 1945 roku,
gdyż uciekając Niemcy zabrali ze sobą części do wirówek
i lokomobili. Polscy pracownicy musieli poszukać sobie
pracy w innych zawodach, a rolnicy z tego terenu zaczęli
odstawiać mleko do spółdzielni w Dąbiu i w Wartkowicach.
Decyzją Okręgowego Oddziału w Poznaniu pieczę nad pozostałym majątkiem w Uniejowie powierzono Zarządowi
Spółdzielni Mleczarskiej w Dąbiu, a dużą część maszyn
i urządzeń przydzielono innym mleczarniom na terenie
województwa. Część pomieszczeń w nowym budynku zajęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie i urządziła własne magazyny zbożowe.

W Uniejowie i najbliższej okolicy długo nie było prowadzonej zorganizowanej gospodarki mlekiem. Dopiero po
zakończeniu I wojny światowej Uniejów jest wymieniany
wśród małych mleczarni w powiecie turkowskim: „Niewielkie przetwórnie produkujące masło powstawały w miejscowościach prowadzących skup mleka z majątków ziemskich
i większych gospodarstw chłopskich. Tego typu mleczarnie prowadzone były: w Tuliszkowie, Cisewie, Brudzewie, Malanowie,
Kwiatkowie, Smuszewie, Dziadowicach, Czachulcu, Uniejowie,
Mikulicach, Władysławowie, Kaczkach oraz przy majątkach
ziemskich”1.
W latach międzywojennych Uniejów nie miał też żadnych
tradycji spółdzielczego mleczarstwa, jak to miało miejsce np.
w Dobrej i w Turku. Wymieniana jest tylko prywatna mleczarnia w Ostrowsku i w Wieleninie. Skupem i przerobem
mleka w samym Uniejowie zajmowali się: Ignacy Przychodni, Adam Borowski i Kubasiewicz. Duże zmiany organizacyjne i techniczne w produkcji mleczarskiej zaszły w czasie
okupacji, a wynikały one z konieczności zagospodarowania
zwiększonych dostaw mleka z kontygentów. Oprócz mleczarni działających w Turku i w Dobrej, Niemcy przystąpili do postawienia nowoczesnego zakładu przy ul. Sienkiewicza w Uniejowie. Okazały budynek stanął ok. 1942 r.

Luty 1942 roku. Budynek mleczarni w Uniejowie, wznoszony przez Niemców, w końcowej fazie budowy (ze zb. Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)
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Utworzenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Uniejowie
Kiedy pod koniec 1949 r. produkcja mleka na terenie gminy Uniejów zaczęła rosnąć, mleczarnia turecka zmuszona
była przejąć niektóre punkty skupu, a w 1953 r. przeznaczono środki na przywrócenie stanu technicznego mleczarni w Uniejowie i od 1 października 1954 r. oddział Uniejów
stał się samodzielnym zakładem mleczarskim. Pierwszym
kierownikiem został inżynier Marian Królik, a produkcją
kierował Stanisław Jackowiak. Samodzielność ta trwała
tylko kilka miesięcy. Od stycznia 1955 r. uniejowski oddział
produkcyjny zaczął podlegać Zakładowi Mleczarskiemu
w Wartkowicach. Warunkiem samodzielności uniejowskiej mleczarni było utworzenie Spółdzielni Mleczarskiej
w Uniejowie.
Na listę aktywnych, wyróżniających się pracowników,
którzy rozpoczęli działania w tym zakresie wpisali się: Stanisław Bonecki, Stanisław Gruchot, Jan Kosmalski, Józef
Koziński, Michał Łuszczak, Jan Nurkowski i Kazimierz Sikora. To oni postanowili utworzyć Spółdzielnię Mleczarską
w Uniejowie, a z pomocą przyszli im spółdzielcy z Wartkowic. Na czele Komitetu Organizacyjnego w Uniejowie stanął
Adam Kamiński. Pierwsze zebranie Komitetu odbyło się 10
listopada 1957 r. Szybko przeprowadzono zebrania informacyjne w terenie i już 8 grudnia odbyło się Pierwsze Walne
Zgromadzenie wszystkich dostawców mleka. Powołano na
nim Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Uniejowie, która
rozpoczęła swoją działalność od stycznia 1958 r. Prezydium
Rady Nadzorczej stanowili: Józef Kałużny, Leon Kaźmierczak i Jan Kosmalski. W skład Zarządu weszli: Seweryn Kobas, Stanisław Andrzejczak i Adam Kamiński, a etatowym
kierownikiem zakładu został Stanisław Jackowiak.

W dalszych latach następowały duże wahania w skupie
surowca. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni skupiały się
więc na edukacji wśród rolników, a podstawowymi tematami były: poradnictwo żywieniowe bydła, budowa silosów,
modernizacja obór i inne. W czynach społecznych wybudowano też nowe punkty skupu (w Wieleninie, Piaskach
i Parskach). W 1962 r. rozpoczęto modernizację i rozbudowę
mleczarni. Prace trwały jednak zbyt długo i kiedy zostały zakończone w 1966 r. inwestycja okazała się niewystarczająca. Postanowiono o kolejnej rozbudowie, która trwała
następne 5 lat i zakłócała normalny proces produkcyjny.
Problemy te przyczyniły się do dużej płynności kadry kierowniczej. W latach 1962-1965 kierownikami technicznymi
byli kolejno: Stanisław Jackowiak, Bolesław Zalewski, Czesław Mokrzecki i Henryk Bartosik. Zmiany następowały
też w Radzie Nadzorczej; przewodnictwo w Radzie przejął
Michał Cieślak, do Rady weszli również: Tomasz Nowak
i Bolesław Pelc. Główną księgową po Władysławie Bojakowskim została Irena Modrzejewska. Po modernizacji parku
maszynowego i pomieszczeń produkcyjnych w zakładzie
zwiększyły się moce przerobowe; początkowo od 25 tys.
litrów mleka dziennie do 45 tys. litrów w 1967 r. W 1968 r.
roczny skup mleka przekroczył 10 milionów litrów, co dało
Uniejowowi pierwsze miejsce w woj. łódzkim pod względem dynamiki wzrostu. Wymusiło to budowę kolejnych
punktów skupu; w Chorzepinie, Pęczniewie, Drużbinie
i Dominikowicach. Władze spółdzielni podjęły też kolejne
starania o pozyskanie środków na modernizację zakładu.
Opracowano dokumentację poszerzenia pomieszczeń
produkcyjnych, budowę oddzielnej, przyzakładowej zlewni
mleka i przeniesienie magazynów poza budynek główny.
Roboty inwestycyjne rozpoczęły się w 1970 r. Inwestycje
zakończono, kiedy kierownikiem mleczarni był Władysław
Konecki.

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku
Początkowe działania nie były łatwe, gdyż dookoła funkcjonowały spółdzielnie z długoletnimi tradycjami. Uniejowski zakład wymagał doinwestowania i zwiększenia
zatrudnienia. Sprowadzono więc brakujące urządzenia
technologiczne i uzupełniono park maszynowy, by obsłużyć
18 zlewni mleka na swoim terenie skupowym. W pierwszym
roku działania spółdzielni dostawcami mleka było 900 rolników, w tym 689 członków spółdzielni. Wzrastał skup mleka, szczególnie w okresie letnim, więc nie odnotowywano
strat.

Odgórne, nieprzemyślane rozwiązania administracyjne
W latach 60. w różnych regionach kraju rozpoczęto akcję łączenia mniejszych spółdzielni mleczarskich w większe
zakłady przetwórcze. Podobne działania od 1969 r. podejmowano też w województwie łódzkim. Dyskusje nie ominęły losów uniejowskiego zakładu. Władze okręgowe oddziału zaproponowały przyłączenie spółdzielni w Uniejowie
do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wartkowicach.
Koncepcję tę podparto uzasadnieniem ekonomicznym.
Główną placówką przetwórczą na terenie powiatu miał być
nowy zakład w Poddębicach, a Uniejów i Wartkowice miały pozostać oddziałami pomocniczymi dla nowego zakładu.
Długo trwały dyskusje na temat losów Uniejowa. W końcu
po dwóch latach, 23 marca 1972 r., Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli podjęło uchwałę o połączeniu od czerwca
1972 r. zakładu uniejowskiego z wartkowickim. Zakład
Mleczarski w Uniejowie, który był w trakcie kolejnej
modernizacji, stał się Oddziałem Produkcyjnym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Poddębicach z siedzibą
w Wartkowicach. W taki to sposób mleczarni w Uniejowie
zamknięto szansę na dalszy rozwój…
Osiągnięcia Spółdzielni Mleczarskiej w Uniejowie
Efekt 14 lat pracy Spółdzielni Mleczarskiej w Uniejowie to
wzrost kultury rolnej, wzrost zamożności rolników, wzrost
produkcji wyrobów mleczarskich. Dzięki działalności spółdzielców powszechne stało się nawożenie łąk i pastwisk.
Zmieniło się żywienie i pielęgnacja bydła mlecznego oraz
system i higiena udoju. O rozwoju świadczą porównywalne
dane z pierwszego i ostatniego roku działalności uniejow-

Budynek produkcyjny Zakładu Mleczarskiego w Uniejowie - widok od strony
Warty. (arch. Mleczarni w Turku)
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Losy uniejowskiego zakładu w nowych warunkach administracyjnych
Po reformie administracyjnej kraju Uniejów znalazł się
w granicach województwa konińskiego. Od stycznia 1976 r.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Turku zaczęła przejmować punkty skupu mleka znajdujące się na terenie gm.
Uniejów oraz Świnice Warckie i podporządkowała sobie
Uniejów, ustanawiając go oddziałem produkcyjnym dla Turku. Szybko też ( w grudniu 1976 r.) przystąpiono w Turku do
budowy nowoczesnego zakładu, gdyż przestarzałe maszyny
w Turku i Uniejowie nie były w stanie przerobić całego skupionego mleka. Szczególnie w Uniejowie urządzenia były
bardzo wyeksploatowane i wiele było uwag do warunków
sanitarnych produkcji. Te czynniki były w 1978 r. przyczyną
zaniechania produkcji masła w Uniejowie, a po uruchomieniu nowoczesnego zakładu w Turku, w Uniejowie zawężono
produkcję tylko do przerobu mleka na kazeinę.
W 1989 r. w planach Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Turku, w zakresie postępu technicznego na najbliższe
lata, ujęto modernizację oddziału produkcyjnego w Uniejowie w kierunku uruchomienia produkcji serów smażonych
i topionych oraz budowę w Uniejowie oczyszczalni ścieków
i urządzeń oczyszczania spalin. Zapisy te pozostały tylko na
papierze...
W połowie 1992 r. w Uniejowie stanęła taśma produkcyjna, o czym wspominał ostatni kierownik uniejowskiej mleczarni- Jan Dutka (czyt. W Uniejowie nr 83, s. 35.)
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Turku wydzierżawiła obiekty przy ulicy Sienkiewicza 18 Firmie z Konina (nie
znam nazwy), która zdemontowała i wywiozła całe wyposażenie zakładu. W roku 1998, w drodze przetargu ogłoszonego przez Właściciela, obiekty po byłej OSM (bez budynku
po punkcie skupu mleka – dziś Pizzeria Pico Bello) zakupiła
firma PHU KOMA Marka Komajdy, która jest ich właścicielem do dnia dzisiejszego.

Teren działalności Spółdzielni Mleczarskiej w Uniejowie w 1971 r.
(arch. Mleczarni w Turku)

skiej spółdzielni. W 1958 r. jej członkami było 689 rolników,
roczny skup mleka wynosił 2 870 tys. litrów, działały 22
punkty skupu, w mleczarni zatrudniano 23 osoby, roczna
wartość produkcji wyniosła 6 645 tys. zł, a wypracowany
zysk 569 tys. złotych. W 1971 r. liczba członków wzrosła do
2139 dostawców mleka. Funkcjonowało 28 zlewni, z których
dostarczono do mleczarni 14 572 tys. litrów mleka. W zakładzie zatrudniano 52 osoby, wartość produkcji wzrosła do
54 171 tys. zł, a wypracowany zysk wyniósł 3 177 tys. złotych.
Stały wzrost wyników produkcyjnych to zasługa działaczy
społecznych Rady Nadzorczej i Zarządu OSM, podejmujących bieżące decyzje w latach 1958-71.
W Prezydium Rady Nadzorczej zasiadali kolejno: Józef
Kałużny, Leon Kaźmierczak, Jan Kosmalski (1958 r.); Leon
Kaźmierczak, Ludwik Anczyk, Jan Kosmalski (1959-1960);
Michał Cieślak, Ludwik Anczyk, Jan Kosmalski (1961- 1962);
Michał Cieślak, Leon Kaźmierczak, Bożena Dulin (1963); Michał Cieślak, Leon Kaźmierczak, Stanisław Gruchot (19641965); Michał Cieślak, Zenon Wawrzyniak, Zdzisław Purcel
(1966); Michał Cieślak ,Zenon Wawrzyniak, Feliks Sławiński
( 1967-1968); Michał Cieślak Zenon Wawrzyniak Stanisława
Kukulska (1969); Michał Cieślak, Antoni Kunicki, Wacława
Izydorczyk (1970-1971).
Zarząd Spółdzielni stanowili: Seweryn Kobas, Stanisław
Andrzejczak, Adam Kamiński (1958 ); Seweryn Kobas, Stanisław Andrzejczak, Władysław Bojakowski (1959); Seweryn
Kobas, Stanisław Andrzejczak, Stanisław Jackowiak (19601961); Seweryn Kobas, Tomasz Nowak, Bolesław Pelc (1962);
Tomasz Nowak, Bolesław Pelc, Bolesław Zalewski (1963);
Tomasz Nowak, Bolesław Pelc, Czesław Mokrzecki ( 1964);
Tomasz Nowak, Bolesław Pelc, Henryk Bartosik (1965- 1968);
Stanisława Kukulska, Zenon Wawrzyniak, Adam Kaźmierczak (1969- 1971).
Funkcję kierowników mleczarni w poszczególnych latach władze spółdzielni powierzały następującym osobom:
Stanisław Jackowiak (1958- 1961), Bolesław Zalewski (19621963), Czesław Mokrzecki (1964), Henryk Bartosik (19651966), Roman Kordos ( 1967- 1968), Stanisław Kowalewski
( 1969 i częściowo 1970), Bohdan Sobański (II poł. 1970 ),
Władysław Konecki (1971)- pełnił tę funkcję do przejścia na
emeryturę w 1979 r.

Aktualny stan budynku po Mleczarni w Uniejowie (fot. Andrzej Zwoliński)

Obecnie Firma Marka Komajdy prowadzi tam działalność
handlowo – usługową; sklep „Groszek”, masarnię produkującą tradycyjną metodą wyroby wędliniarskie i garmażeryjne oraz hurtownię mięsa wieprzowego i drobiowego.

Urszula Urbaniak
1 - Piotr Sadłowski, Piotr Garczyński, Wojciech Derengiewicz, Zarys monograficzny. Dzieje mleczarstwa w Turku,
Spółdzielcze Wydawnictwo „Lacpress” Warszawa 1991r.
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Z albumów pracowników Mleczarni w Uniejowie

Obchody 1 Maja. Z transparentem Edward Hunkier i Jan Rosiak, a dalej
m.in.: Karol Urbaniak, Stanisława Kałużna, Zenon Gogolewski, Barbara Pamiątka z Gdyni, 20 sierpnia 1964 r. Stoją od lewej: Kazimierz Sikora, Janusz
Pełka, Elżbieta Wieczorek, Hanna Nitecka, Józef Świerczyński
Kosmalski, Michał Anczyk, Kazimiera Świerczyńska, N Wieczorek, Józef Owczarek,
(ze zb. Elżbiety Wieczorek)
Wacław Sochacki, Danuta Ścibior, Kubis, NN, NN, Tadeusz Wojtecki, Bolesław Pelc
z żoną, Leokadia Lampe, Stanisław Gruchot, Stanisława i Seweryn Kobasowie, NN
(ze zb. Elżbiety Świerczyńskiej-Dopierały)

Spływ Dunajcem. Obok flisaka siedzą: Czesław Mokrzycki, jego córka
Milena, Ania Świerczyńska, NN, Józef Świerczyński. Na ławce z przodu:
Adam Lampe, Hania Mokrzycka, Teresa Sikora, NN
Na zdjęciu m.in.: Teresa Sikora, Hania Mokrzycka, Józef Świerczyński, Danuta
(ze zb. Elżbiety Świerczyńskiej-Dopierały)
Ścibior, Janek Kosmalski, Czesław Mokrzycki, Jan Stawicki, Wacław Sochacki, Ania
Świerczyńska, Milena Mokrzycka, Apolonia Sikora, Józef Owczarek, Adam Lampe, Arek
Ścibior, Zofia Kubis, Maria i Bolesław Pelcowie
(ze zb. Elżbiety Świerczyńskiej-Dopierały)

Od lewej stoją m.in.: Stefan Sikora, Apolonia Sikora, kierownik Mokrzycki z żoną, Ela Chawałkiewicz-Wieczorek, Kazimierz Sikora. Od prawej m.in.: Kałużny Wojciech
i jego żona Stanisława, Jerzy król, Kazimiera Świerczyńska, Wacław Sochacki (ze zb. Elżbiety Wieczorek)
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Miało to być wspomnienie o moim Tacie StanisławieGruchocie – pracowniku uniejowskiej mleczarni. Przypadek sprawił,
że zrodził się zupełnie inny początek tej historii. Przed napisaniem tego tekstu przeczytałam roboczą wersję artykułu Urszuli
Urbaniak pt. „Mleczarnia w Uniejowie”. Zwróciłam uwagę na fragment: „W latach międzywojennych Uniejów nie miał żadnych
tradycji spółdzielczego mleczarstwa, jak to miało miejsce np. w Dobrej i w Turku. Wymieniana jest tylko prywatna mleczarnia
w Ostrowsku i w Wieleninie. Skupem i przerobem mleka w samym Uniejowie zajmowali się: Ignacy Przychodni, Adam Borowski
i Kubasiewicz.” Po tej lekturze postanowiłam chociaż w zarysie przybliżyć Czytelnikom przywołane postacie, które nierozłącznie
wpisują się w historię tradycji mleczarskich w mojej rodzinie.

Mleczarskie tradycje
Adam Borowski to mój
dziadek od strony Mamy
- Ireny, a Kubasiewicz był
jego wujem. To właśnie od
Kubasiewicza w Uniejowie
tradycje mleczarskie się
zaczęły. Wuj Kubasiewicz,
bo tak się o nim w rodzinie mówiło i nikt z żyjących
krewnych nie pamięta jego
imienia, powrócił z Łodzi
w rodzinne strony swojej
matki, która pochodziła
z Wielenina.
Otworzył prywatną mleczarnię w Uniejowie. Mieściła się przy ulicy bł. Bogumiła, w budynku obecnej
piekarni pana KucharskieAdam Borowski (1893-1985)
go. To u niego pracował mój
(ze zb. Karoliny Gruchot-Krysiak)
dziadek Adam pochodzący
z Grabowa, który wówczas ożenił się z Leokadią Polaszczyk
z Wielenina. Parę lat później dziadek otworzył własną mleczarnię w Wieleninie, a przed samą II wojną światową przejął
mleczarnię wuja.
Być może (bo opieram się tylko na wspomnieniach mojej
cioci Janiny Podawczyk – córki Adama), mógł wtedy również
uczyć się zawodu u Kubasiewicza późniejszy właściciel mleczarni w Ostrowsku. Dziadek opowiadał o jeszcze jednym pracowniku, który „poszedł na swoje”. Jeśli ktoś z Państwa mógłby to potwierdzić, będę wdzięczna.
Na pamiątkę tego okresu mam zdjęcie ze zjazdu mleczarzy
naszego regionu. Niestety nie ma na nim daty. Jest natomiast
notatka, że na zjeździe poruszano temat utworzenia czegoś
w rodzaju spółdzielni mleczarskiej. (Bardzo żałuję, że autorzy
„Zarysu monograficznego. Dzieje mleczarstwa w Turku” mając
dostęp do tego zdjęcia, o czym wiem, nie zajęli się tym fragmentem
historii mleczarstwa w Uniejowie i jego okolicy).
Niestety wybuchła II wojna światowa i losy mleczarzy potoczyły się inaczej. Mój dziadek wspominał, że gdy weszli Niemcy,
został zatrzymany i zamknięty w kościele z innymi mieszkańcami. Został stamtąd wywołany, gdyż okupanci szukali mleczarza. Przez całą wojnę pracował w Uniejowie i w Wieleninie,
a gdy powstał duży zakład w Uniejowie został tam wozakiem.
Po wojnie pracował już tylko w Wieleninie w swojej „upaństwowionej” mleczarni, która pełniła rolę skupu mleka, czyli
zlewni. Na tym historia mleczarstwa w mojej rodzinie pewnie by się zakończyła, gdyby nie jedna z trzech córek Adama –
Irena, którą poślubił Stanisław Gruchot - pracownik mleczarni.
Zacznijmy jednak od początku. Tato, Stanisław
Gruchot urodził się w 1928 r. we wsi Czepów, dziecko
Walentego Gruchota i Julianny z domu Księżak. Całą wojnę pracował jako parobek u niemieckiej rodziny Schusterów
w Czepowie Dolnym. Mimo ciężkiej pracy miał wielkie szczęście, bo rodzina okazała się dla niego bardzo dobra. Siostra
Taty - Maria Wojszczak wspomina, że dzięki ich przychylnemu
nastawieniu całą wojnę niósł pomoc swojej rodzinie. W latach
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powojennych, gdy było to
już możliwe, Schusterowie
odszukali ojca i utrzymywaliśmy z nimi kontakt. Ale
wojenne losy mojego ojca to
już odrębna historia.
W 1950r. z powodów
zdrowotnych został zwolniony ze służby wojskowej
i rozpoczął naukę w zawodzie piekarza. Zdał egzaminy czeladnicze w Kaliszu.
Krótko pracował w tym zawodzie, chociaż bardzo go
lubił. Od zawsze zaprzyjaźniony z panem Andrzejem
Szafarzem, zaglądał do jego
Stanisław Gruchot (1928-2012)
piekarni, by upiec coś dla
(ze zb. Karoliny Gruchot-Krysiak)
nas dzieci. Pamiętam, jak
wiele lat później, będąc już na emeryturze, w piekarni pana
Andrzeja Chajdasa uczył młodych piekarzy, jak bez maszyn
kształtować bułki - co nie jest wcale łatwe.
Wtedy - w latach 50. szukał jednak lepiej płatnej pracy.
Ukończył technikum w Łowiczu, a następnie dokształcał się
na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Dzięki zdobyciu wykształcenia objął w mleczarni stanowisko dyrektora. Nie wiem jednak czy był głównym dyrektorem czy też w strukturze zakładu było paru dyrektorów. Chcąc to wyjaśnić skontaktowałam
się ze SM w Wartkowicach. Wymaga to jednak czasu. Za ewentualną nieścisłości przepraszam.
W międzyczasie Tato zachorował i po długiej rekonwalescencji podjął decyzję, że przenosi się do Uniejowa. Tu rozpoczął prace na stanowisku instruktora służby surowcowej.
Pracował na nim również po połączeniu się z OSM w Turku.
Instruktor służby surowcowej zajmował się w mleczarni fachowym doradztwem i poprawą efektywności w zakresie produkcji i skupu mleka. Tato pomagał prowadzić gospodarstwa
rolne i tworzył tzw. gospodarstwa specjalistyczne, zajmujące
się produkcją mleka. Służył rolnikom merytorycznie instruktarzem, doradztwem i pomocą. Miał pod opieką ponad 100 gospodarstw na obszarze gmin: Wartkowice, Świnice i Uniejów.
Uczył pracowników zlewni mleka, jak je prowadzić, jak określać jakość odbieranego mleka i jak dbać o urządzenia i czystość. Najkrócej mówiąc, został doradcą i nauczycielem. Rzadko bywał w biurze mleczarni. Raporty, sprawozdania, plany
pracy, listy płac, itp., czyli tzw. administracyjną biurokrację
wykonywał zamieniając pokój w domu w biuro.
Tato w roli instruktora przyjeżdżał również do Wielenina,
nadzorować pracę mojego dziadka, który wówczas był zlewniarzem. Później często wspominał, że w trakcie tych wizyt,
to jednak on uczył się najwięcej. Dziadek Adam, rocznik 1893,
uczęszczał do szkoły w Łęczycy, co było rzadkością w tamtych
czasach. Już przed wojną znał język niemiecki i rosyjski. Posiadał ogromne umiejętności praktyczne. Potrafił robić żółte sery, sery dojrzewające, lody. Interesował się nowinkami.
Czytał gazety i książki, które docierały do niego z Krakowa.
Był świetnym partnerem do dyskusji. Podczas częstych wizyt
w domu dziadka, mój Tata poznał jego córkę Irenę. Znajomość
tę uwieńczył ślub, który odbył się 20.08.1960 r.
Małżeństwo zamieszkało w Wieleninie. Następnie wraz
z dziećmi ( Jurkiem, Romką i Karoliną) przeniosło się do
Uniejowa. Mama była bardzo polecaną krawcową i pracowała
w domu. Tato do pracy wstawał o 4 rano i ruszał w drogę, bo
zlewnie przyjmowały mleko od godziny 5. Często też nie wra-
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nie tylko daje mu wolność, ale pozwala wjechać w każdą drogę.
No i co najważniejsze, zawsze szybko może się zatrzymać, by
porozmawiać z ludźmi.
A ludzi kochał. I kochał z nimi rozmawiać. Potrafił zjednać
sobie ludzi z każdego środowiska. Niesamowite podejście miał
do rolników. Nikt nie potrafił z nimi rozmawiać tak, jak on.
Szanował ich i ich pracę, a oni szanowali jego. Tylko on potrafił ostudzić emocje na wiejskich zebraniach. To on jechał
w nowy teren zapraszać nowych rolników do współpracy
z mleczarnią. To on przekonywał „starego” gospodarza, że
najwyższy czas, by młode pokolenie przejęło gospodarstwo
i wprowadziło zmiany. Wielokrotnie byłam świadkiem tych
rozmów.
Doskonale pamiętam, gdy w czasie wakacji, jako maluch,
siedząc na poduszce obwiązanej na rowerowej ramie jeździłam z nim w teren - uwielbiałam to. Później jeździłam przed
nim, na małym składaku. I dorosła, gdy udało mi się go namówić, że go podwiozę. Dzięki tym wspólnym wycieczkom znam
ludzi z paru gmin.
Kiedy przeszedł na emeryturę okazało się, że nie chodzi
na ryby, nie majsterkuje, że oprócz czytania książek nie ma
żadnych zainteresowań. Zamknięcie go w bloku na pierwszym piętrze, bez dalekich rowerowych wycieczek mogło się
źle skończyć. Ludzie jednak o nim nie zapomnieli. Szczególnie
jego pobyty u mnie (mieszkamy na wsi) były radosnym i wyczekiwanym czasem. Teraz to oni przyjeżdżali do niego. Jako
senior był dalej ważnym doradcą w wielu gospodarskich sprawach.
Z dumą dalej przedstawiam się nazwiskiem Gruchot. Jeszcze wiele osób pamięta Tatę i miło mi usłyszeć pytanie, czy
jestem jego córką. Potwierdzając, wiele razy pomogło mi to
w życiu.

Irena i Stanisław Gruchotowie rok 1960
Fot. Ze zbiorów Karoliny Gruchot-Krysiak

cał cały tydzień, gdy musiał gdzieś zostać dłużej, a droga do
domu była daleka. Nocował wtedy w zaprzyjaźnionych gospodarstwach. Do pracy zabierał się z wozakami wiozącymi mleko albo jechał w aucie z cysterną na mleko. Najczęściej jednak
jeździł rowerem.
Na pewno wielu z Państwa pamięta siwego, pogodnego
pana w kapeluszu, powolutku jadącego rowerem. Tym rowerem jeździł całe życie, a że teren pracy był ogromny objechał
kulę ziemską pewnie z dwa razy, a może i więcej. O każdej porze roku, bez względu na pogodę, pokonywał swoją trasę. Kilkukrotnie zimą, na śliskich nawierzchniach doznawał urazów,
ale nie rezygnował ze swojego ulubionego środka lokomocji.
Mimo, że miał prawo jazdy na auto i motor, jeździł rowerem.
Przypominam sobie wakacje, gdy przydzielono mu auto
służbowe i to nawet z kierowcą.
Pan Gruchot jednak jechał przodem, noga za nogą na rowerze, a za nim dusząc silnik podążał samochód służbowy. Pomysł nie wypalił, ojciec nie zmienił zdania. Uważał, że rower

Pozdrawiam Państwa serdecznie w ten świąteczny czas.
Życzę, byście zapisali się we wdzięcznej pamięci swych
rodzin, znajomych i sąsiadów.

Z wyrazami szacunku
Karolina Gruchot-Krysiak

Zbiorowe zdjęcie ze zjazdu mleczarzy naszego regionu. III rząd, 2 od prawej Adam Borowski - właściciel mleczarni w Wieleninie.
II rząd, 2 z lewej - właściciel mleczarni w Wartkowicach
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Krótka historia człowieka, który przeżył gehennę zesłania na Sybir. Zasłużony żołnierz I Armii Ludowego Wojska
Polskiego, członek kombatanckiej organizacji Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, długoletni, wspaniały
kierowca wozu strażackiego w OSP Uniejów.

„Pan Kaziu”
- tak go wszyscy nazywali
K azimierz Leonowicz urodził
się 12 września 1915 r. w Folwarku Istopiszcze (pow. Uszaczy)
na Kresach Wschodnich. Jego
rodzice, Tomasz i Kazimiera z d.
Rożnowska, byli polskimi właścicielami ziemskimi, do których
należał m.in. ów folwark.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zawiczeli. Wkrótce po
jej ukończeniu, w wyniku kolektywizacji, Leonowiczom zabrano wszystko i jako kułaków
zesłano na Sybir. Kiedy wszyscy
członkowie rodziny Kazimierza umarli na panujący tam tyfus, odważył się, wraz ze starszym od siebie kolegą, uciec.
Wracali w wagonach węgla i jak opowiadał, cudem mu się
udało dotrzeć w rodzinne strony.
Pracował najpierw u kowala. W1938 r. ukończył kurs
samochodowy i do 1943 r. podejmował pracę w różnych
miejscach jako kierowca. W tym samym roku ochotniczo
zgłosił się do 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego (3 dywizja piechoty). Jako kierowca dowoził wojsku amunicję,
co było bardzo odpowiedzialnym i jednocześnie niebezpiecznym zadaniem. Przeszedł, a właściwie przejechał,
szlak bojowy od Lenino do Berlina (Lenino- Riazań-KurskPołtawa- Chełm-Studzianki -Warszawa-Bydgoszcz- Kołobrzeg- Szczecin- Siekierki- Berlin). Odznaczony m.in.: Brązowym Medalem „Zasłużony na Polu Chwały”, Medalem
za Udział w Walce o Berlin, Odznaką Grunwaldzką.
Po demobilizacji, już w cywilu, rozpoczął pracę kierowcy w Spółdzielni Inwalidów w Łodzi. W 1947 r. zamieszkał
w Uniejowie. Znalazł zatrudnienie jako kierowca PKS w Turku, a następnie w Spółdzielni Mleczarskiej w Uniejowie. W marcu 1948 r. założył rodzinę i otrzymał stanowisko
kierowcy - konserwatora w OSP w Uniejowie. Nieustannie
pozostawał w gotowości przez 24 godz./dobę. Podczas akcji pożarniczej obsługiwał motopompę, a w czasie wolnym
od interwencji dbał o cały sprzęt strażacki naprawiając go
i konserwując. Do niego należały również naprawy samochodu.
Mieszkańcy Uniejowa mawiali: Kiedy Pan Kazio jedzie
do pożaru, to dużych strat nie będzie. Nie wymieniali Go
z nazwiska. Słysząc: Pan Kaziu, każdy wiedział, że chodzi
o Leonowicza.
Tato był skromnym człowiekiem, bezinteresownie pomagający innym. Nie dbał o sławę, o majątek. Twierdził,
że ma wszystkiego dosyć, a mnie i siostrze zawsze przypominał, że najważniejsze to być po prostu c z ł o w i e k i e m.
W wieku 60 lat przegrał walkę z nieuleczalną chorobą.
Zmarł 19 września 1975 r. Minęło 45 lat od jego śmierci.
Wzruszam się, kiedy do dziś wspominany jest w różnych
rozmowach, prowadzonych przez mieszkańców.
Jestem dumna z mojego Taty, który zdał egzamin z patriotyzmu wobec Polski i dobrze zapisał się w historii uniejowskiej OSP, w historii miasta i pamięci jego mieszkańców.

Kazimierz Leonowicz w mundurze „roboczym”, codziennym jako kierowca - żołnierz 1 Dywizji Piechoty LWP (ze zb. Elżbiety Piąstki). Samochód to Dodge Fargo
T110, amerykański, ale produkowany w Kanadzie dla Brytyjczyków (z kierownicą
po prawej stronie!). Auto pochodziło z dostaw w ramach programu Lend Lease
i było popularne w wojsku ( informacja Tomasza Wójcika)

Córka Elżbieta Piąstka
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Kazimierz Leonowicz z rodziną: żoną Sabiną i córkami - Ewą (wyższa) i Elżbietą (ze zb. Elżbiety
Piąstki)

Z tyłu od lewej: Kazimierz Leonowicz, Jan
Krzesłowski, Owczarek, NN, Furmankiewicz,
Feliks Olczyk, Marian Pietrucha, Jan Adamiak,
Franciszek Augustyniak.
Z przodu od lewej: Stefan Sikora, Kazimierz
Szadowiak, Mirosław Sadowski, Sławomir
Własny, Jan Kamiński, Bolesław Walczak,
Henryk Olczyk z synem Tomaszem,
Jan Płuciennik, Stanisław Piąstka
(zb. Marka Piąstki)

W szoferce kierowca Kazimierz Leonowicz. Stoją od lewej: Własny Ryszard, NN, Szadowiak, Olczyk Feliks (w stroju bojowym), NN, NN, NN, NN, Krzesłowski Jan,
Kwiatosiński (stolarz). Siedzą od lewej: Sikora Kazimierz, Olczyk Henryk, Sikora Stefan (ze zb. Tomasza Olczyka)
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
NIE TRACIMY NADZIEI NA POWRÓT DO COTYGODNIOWYCH ZAJĘĆ
Pandemia koronawirusa po raz kolejny pokrzyżowała nasze plany. Brak wykładów, warsztatów i stałych zajęć w grupach to ogromna strata. Nie odbył się cykl spotkań z fizykoteraputką, warsztat z pedagogiem. Nie rozpoczęliśmy nauki
i doskonalenia języków obcych w ramach spotkań: rozmawiamy po angielsku, po niemiecku, po rosyjsku. Nie było warsztatów plastycznych, podczas których planowaliśmy przygotować ozdoby świąteczne i prezenty na Mikołaja
Trudno nam dla większej ilości osób zorganizować zdalne zajęcia, bo nie wszyscy nasi Słuchacze korzystają z Internetu,
nie każdy posiada adres mail.
Od 1 grudnia, po trzytygodniowej przerwie, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, który dotyczy również liczebności w grupach, odbywały się bezpłatne zajęcia ruchowe (aerobic, joga, nordic walking) finansowane w ramach projektu Łódzkiej Federacji Sportu.
Kontynuowaliśmy też szkolenie komputerowe dla 24 osób, bezpłatnie skierowane do naszego UTW przez Instytut
Nowych Technologii w Łodzi, w ramach projektu Akademia Cyfrowa Seniora.
Z łódzkim Stowarzyszeniem Instytut Nowych Technologii zrealizowaliśmy bezpłatny
warsztat „Las w słoiku”, w którym wzięło udział 18 Słuchaczek. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną warsztat nie odbywał się „na żywo”, ale w formie online.
Uczestniczkom projektu przekazano pakiety materiałów w postaci podłoża, wraz ze
sztuczną rośliną i dekoracjami typu kora, mech i inne. Szklane naczynie zapewnialiśmy sobie we własnym zakresie. Na adres mail otrzymaliśmy film instruktażowy, który pomógł
w wykonaniu zadania.

Urszula Urbaniak
Kompozycja wykonana przez Elżbietę Pawlak

Szkolenie komputerowe prowadzone przez Elżbietę Bartnik
(fot. Urszula Urbaniak)

Zajęcia aerobicu prowadzone przez Magdalenę Tylki (fot. Urszula Urbaniak)

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
Wszyscy lubimy fotografować i wiele fotografii można uznać za artystyczne. Przejrzyście swoje zbiory, skorzystajcie z zaproszenia do udziału w konkursie pt. „Cztery pory roku”, organizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku
Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Konkurs rozegrany zostanie w czterech
kategoriach: 1. wiosna, 2. lato, 3. jesień, 4. zima.
Finał konkursu, wernisaż nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju 2021 r.
Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej
UTW Akademii WSB, a pomoc w zgłoszeniu do udziału w konkursie otrzymamy w Zarządzie Uniejowskiego UTW.
14
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Koncert on-line z kolegiaty uniejowskiej
„Historie Zagubione” to kolejny projekt koncertu realizowany przez Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Brali w nim udział młodzi artyści ze szkół gminy Uniejów (z Uniejowa, Wilamowa
i Wielenina), z Wartkowic i Zadzimia oraz utalentowani artyści z niepełnosprawnością
intelektualną. W skład 50-cio osobowej grupy projektowej weszli też absolwenci
w/w szkół.
Z młodymi wykonawcami wystąpili: Marika, Dariusz „Maleo” Malejonek, Lidia
i Marcin Pospieszalscy, a także doskonale znany z występów z zespołem Voo Voo Mateusz Pospieszalski. Koncert został zaprezentowany m.in. w oparciu o widowiska
artystyczne pt. „Panny Wyklęte” i „Niezłomnym - Honor”.
Kolejne wydarzenie muzyczne w uniejowskiej kolegiacie, z powodu pandemii, odbyło się bez udziału publiczności. Zostało zarejestrowane i jeszcze w tym roku będzie
dostępne w wersji on-line.

Plakat i informacja Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni

XX edycja „Szlachetnej Paczki” w rejonie Uniejowa
Szlachetna Paczka w Uniejowie
W dniach 12 i 13 grudnia 2020 roku odbyła się XX edy-

duża skromność, która wzruszała nie tylko wolontariuszy,
ale również i darczyńców.
Dzięki dyrektorowi obiektu Robertowi Palce magazyn
Szlachetnej Paczki zorganizowano w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury w Uniejowie, do którego prezenty transportowali darczyńcy z całej Polski. Należy wspomnieć, że
byli nimi nie tylko osoby prywatne, ale również firmy.
Przedsiębiorcy nierzadko wybierali tych, których potrzeby
przewyższały budżet przeciętnej rodziny.
W transporcie paczek do potrzebujących rodzin pomogła Ochotnicza Straż Pożarna z Wielenina oraz firma ZPUH
Tolmet Piotra Wawrzyniaka i Autohandel Józefa Kubiaka,
którzy udostępnili swoje busy.
Wręczaniu paczek towarzyszyły niezwykłe emocje, była
radość, ale również łzy wzruszenia, bo często w liczbę i zawartość paczek obdarowane rodziny nie mogły uwierzyć.
Rodziny nie spodziewały się tak hojnych prezentów, które
na pewno przydadzą się w codziennym życiu.
Warto zaznaczyć, że program Szlachetna Paczka, koordynowany przez Ewę Kolasę, oparty jest na idei mądrej
pomocy, tzn., że pomoc kierowana jest w takiej formie, by
zmobilizować ludzi do zmiany swojej sytuacji. Praca wolontariuszy nie kończy się na etapie wręczanie paczek, poza
biurokracją, której muszą dopełnić, planowane są dalsze
spotkania z rodzinami i towarzyszenie im w drodze do pokonania ich życiowych problemów.

cji ogólnopolskiego programu Szlachetnej Paczki. Weekend
Cudów, bo tak nazwano czas, na który wolontariusze, darczyńcy oraz tysiące potrzebujących rodzin w całym kraju
czekały od dawna. To jedno z najpiękniejszych świąt dobroczynności w Polsce, które jest zwieńczeniem ciężkiej
pracy wolontariuszy pracujących nad tym, by otrzymali
pomoc Ci, którzy jej najbardziej potrzebują. Przygotowywane od tygodni przez darczyńców paczki trafiły właśnie
do takich rodzin.
W XX edycji Szlachetnej Paczki w rejonie Uniejowie,
wzięło udział 7 wolontariuszy, którzy pomogli 21 rodzinom
z Uniejowa i okolic. Wartość pomocy oszacowano na około
100 tysięcy złotych. Wśród najczęściej wymienianych potrzeb znalazły się nie tylko produkty żywnościowe, odzież,
drobne artykuły gospodarstwa domowego, ale również
i droższe prezenty takie jak; lodówki, laptopy - niezbędne dzieciom do zdalnej nauki, opał czy elektryczny wózek
inwalidzki. Niektóre z osób miały niewielkie potrzeby, jak
np. kilka motków wełny. To właśnie pokazuje ich bardzo

Monika Tokarek-Bartczak
Wolontariuszka Szlachetnej Paczki

Wolontariusze i darczyńcy Szlachetnej Paczki oraz strażacy OSP Wielenin
w siedzibie MGOK Uniejów przed wyjazdem do potrzebujących
(fot. Michał Kubacki portal uniejów.net)
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Jednym z darów była żywa choinka - na pewno ucieszyła obdarowanych
(fot. Michał Kubacki portal uniejów.net)
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Koronawirus nie zatrzymał Św. Mikołaja
Od marca br. żyjemy w stanie epidemii, zmagamy się z określonymi obostrzeniami sanitarnymi. Żyjemy inaczej niż
niegdyś. Tylko przyroda i kalendarz mają swój rytm.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia koronawirus nie zatrzymał Św. Mikołaja, który
z workiem prezentów odwiedził przedszkolaków i najmłodszych uczniów. Był realnie i wirtualnie, był wszędzie
tam, gdzie słyszał głos i radość dzieci. Reżim sanitarny
nie zniechęcił go. Zapowiedział, że wróci do naszej gminy
w następnym roku. Udało się go nawet w niektórych miejscach sfotografować.
(fot. Michał Kubacki portal uniejów.net)

Arie ze „Strasznego Dworu” na uniejowskim zamku
W scenerii uniejowskiego zamku 19 listopada nagrywano spektakl muzyczno - teatralny pn. „Śpiewnik polski
w Strasznym Dworze”. Wykonawcy wystąpili w strojach z epoki. Przygotowana scenografia nawiązywała do sali w stylu
dworkowym: na wpół biesiadnej na wpół rycerskiej. Solistom towarzyszył chór i orkiestra kameralna.

Widowisko powstało z inicjatywy Fundacji Canto Pro Classica, a koordynatorem artystycznym i reżyserem jest śpiewak operowy Dariusz Stachura, który występował już kilkakrotnie przed uniejowską publicznością. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dobrej współpracy między tym artystą a burmistrzem Józefem Kaczmarkiem. Wsparcia
organizacyjnego w postaci obsługi technicznej (nagłośnienie i inne) udzielił Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, kierowany przez dyrektora Roberta Palkę.

Spektakl będzie transmitowany online, bo to właśnie Internet w czasach pandemii pozwala na odbiór wydarzeń kulturalnych bez wychodzenia z domu. Fot. Arch. Urzędu Miasta w Uniejowie i Michał Kubacki portal uniejów.net

16

w Uniejowie - nr 84 (2020)

„Wiersze łączą ludzi pozornie dalekich od siebie”.
ks. Jan Twardowski

W Poezji

Zawsze wierzyłam w dobro drugiego człowieka...kocham świat i ludzi

Jadwiga Bieniak (zb. własne)

Jadwiga Bieniak urodziła się w Aleksandrowie Łódzkim, ale od lat 70. XX
wieku to Uniejów jest jej miejscem na ziemi. Od zawsze lubiła poezję, a z biegiem lat osobiste przeżycia, przemyślenia układały się w wiersze, które chowała
do przysłowiowej szuflady.
Pierwszy raz ze swoją poezją zadebiutowała na stronach poetyckich facebooka, a potem jej wiersze ukazały się w kilkudziesięciu antologiach grup poetyckich (w Ogrodzie Poetów, Peronie Literackim, Klubie Poetów Niepokornych czy
w Zwierciadle Duszy).
Od debiutu minęło już kilka lat, a były one bardzo twórcze. Obecnie nasza
poetka może cieszyć się wydanymi trzema tomikami wierszy. Są to odpowiednio Wyszeptane w Ciszy (2017), Naprzeciw Wiatrom (2018) oraz Wschody i Zachody (2020).
Kocham świat i ludzi, mówi p. Jadwiga, zawsze wierzyłam w dobro drugiego
człowieka. Jestem urodzoną optymistką i wierzę, że marzenia się spełniają.
W świątecznym, bożonarodzeniowym czasie polecamy naszym czytelnikom
zapoznanie się z wybranymi przez p. Jadwigę wierszami. Wyrażamy nadzieję, że
przesłania w nich zawarte będzie dodatkową osłodą w trudnym pandemicznym
okresie.
Małgorzata Charuba

Drzwi do szczęścia

Ponad światem

otworzę ci drzwi do szczęścia
dam pełne dłonie radości
tylko mi powiedz - gdzie jesteś
otwórz swoje serce na oścież

A gdyby tak zatracić się
choć jeden raz - tak nieprzytomnie
tak bez początku i bez końca
zapomnieć...
imię... adres... klucz od bramy
gdzieś się na jakiś czas zagubić
jak małe dziecko co bez mamy

powiedz mi o tęsknocie
opowiedz o miłości...
zdradź czego się lękasz
już dłużej nie będziesz błądzić
ja drzwi ci otworzę do szczęścia
Zapach pomarańczy
Była tęsknota o zapachu pomarańczy
i były noce
nie kończące się nigdy rozłąką
pośród wspomnień samotny uparcie
jeszcze cień tańczy
a my zapadamy się w codziennościach
szarej mgle
jeszcze czas marzenia szczodrze garścią
kurzu przysypie
zgasi na zawsze tamte wspomnienia
dobre i złe
zatrze po nas ślady ziemskiego istnienia
dzisiejsze dni przykryje zapomnienia
chłodny pył
zostanie może tylko kiedyś po nich
cicha melodia
gdzieś na rozstajach dróg
lecz nie wspomną w żaden czas ci którzy
przyjdą po nas
nikt obcy też nie odgadnie nigdy
naszych snów
nikt nie wspomni już zapachu pomarańczy
nikt tak samo nie zatęskni już
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zgubić potrzebne dokumenty
i zgubić siebie...
- świat niechby zawirował cały
wypadłby z orbit i stracił słońce
a my z nim byśmy wirowali
w ciemnościach nocy
niechby lat świetlnych dwa tysiące
szczęście by miało kolor błękitny
- jak kiedyś kolor twoich oczu
smutek by odszedł już na zawsze
- wszystko zostałoby gdzieś obok
już byśmy nigdy nie tęsknili tak mocno
za miłością ziemską...
wszystko byłoby od dziś inaczej
gdybyśmy byli gdzieś ponad światem
Czas zabrał wszystko
Naprzeciw wiatrom w podartym
łachmanie wydeptuje martwą ziemię
nie zna początku ani końca drogi
starzec ubogi
kiedyś w pas się kłaniały brzozy siwe
ptactwo hymny pod niebem śpiewało
na polach zboża złotem sypały dojrzałe
był wtedy panem
ziemia kiedyś dudniła pod jego stopami
dzisiaj się wlecze wolno i bez celu
byle przed siebie w życia grzęzawisku
czas zabrał wszystko

Z cyklu: O tych, co się znają na muzyce

Tomasz Łuczak tubista Orkiestry

Tubista Tomasz Łuczak (zb. własne)

Reprezentacyjnej Policji

Drogi Czytelniku kwartalnika „W Uniejowie”, zapraszam Cię do lektury kolejnego artykułu z cyklu „O tych,
co znają się na muzyce”. Dziś przedstawiam młodego
człowieka, którego znam od dziecka, który był moim
uczniem. Oto przed Państwem Tomek Łuczak, uniejowianin, obecnie mieszkaniec Warszawy, starszy muzyk-cywil
i pierwszy Tubista Zespołu Reprezentacyjnego Policji ds.
Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji czyli Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, rocznik
1986 (rocznik szalony, nieokiełznany, pomysłowy i uzdolniony).
Tomek Łuczak to jeden
z wielu wychowanków
dh Mariana i Jakuba Pięgotów. Tubista - od 2014
roku zajmuje się także
przepisywaniem,
czyli
transkrypcją nut na potrzeby Orkiestry i Kwintetu (transkrypcja-opracowanie kompozycji na
inny instrument, głos lub
zespół niż przewidziano to
pierwotnie). Dla mnie, laika, to zajęcie wydawało
się takie „nie muzyczne”,
nudne. Ale okazuje się,
że to nie tak. Przepisywanie nut to dostosowanie danej partytury do
możliwości instrumentalnej jakiejś orkiestry. Na
przykład Tomek dostaje partyturę orkiestry symfonicznej,
której skład instrumentów różni się od składu instrumentów orkiestry dętej i za pomocą programu nutowego musi
„zrobić” potrzebny głos, aby utwór mógł „zabrzmieć”. Czyli
jeżeli w składzie orkiestry symfonicznej jest np. obój czy
rożek angielski, a tego instrumentu nie ma w orkiestrze dętej, trzeba przetransportować taki głos na inny instrument
np. na saksofon altowy. Wówczas potrzebny głos wybrzmi
i orkiestra może utwór zagrać.
Rozmawiając z Tomkiem zapytałam, czy nie jest to nudne zajęcie, bo tak by się wydawało. Okazuje się, że wcale
nie! To co robi, jak sam mówi, daje nowe tchnienie w nuty,
często też wyłapuje błędy w zapisie. W każdym tygodniu
coś przepisuje.
Jak już wspomniałam, mój bohater jest starszym
muzykiem w hierarchii orkiestry, czyli jest wyżej od
muzyka. A ponieważ jest pierwszym tubistą, zatem gra
partie solowe w orkiestrze. Ale, jak sam podkreśla, od każdego muzyka wymaga się zaangażowania i profesjonalizmu, bez względu na to, jakie kto zajmuje stanowisko.
Tomasz do orkiestry policyjnej trafił przypadkowo. Kiedyś grał koncert z nieżyjącym już akordeonistą Tomkiem
Maliczowskim, który był muzykiem w Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Za jego namową pojechał na rozmowę
do kapelmistrza orkiestry, młodszego inspektora Janusza
18

Trzepizura i już po 3 tygodniach w 2006 r. był członkiem
tej orkiestry. Dzięki temu uniezależnił się finansowo i odciążył rodziców, którzy zawsze wspierali go w jego wyborach.
Przed wyjazdem do Warszawy podstawy muzyki zdobywał w szkole muzycznej I stopnia w Uniejowie w klasie
p. Krzysztofa Kozińskiego na tubie, a wcześniej na sakshornie altowym u dh Mariana.
Przychodził na próby orkiestry z bratem Piotrem i choć
miał niewiele ponad 7 lat, wiedział, że to jest coś dla niego.
Tak jak wszyscy członkowie orkiestry brał udział w próbach w szkole, a w soboty w Harcówce. Trzeba wspomnieć,
że w orkiestrze prócz stałych dni prób orkiestry, odbywały
się próby sekcji, czyli podobnie brzmiących instrumentów,
oczywiście w inne dni tygodnia. Zatem tydzień był wypełniony licznymi obowiązkami, innymi niż nauka.
Po ukończeniu gimnazjum i Szkoły Muzycznej I stopnia
w Uniejowie, Tomek skierował swe kroki do Państwowej
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie. Po egzaminach teoretycznych i praktycznych uczęszczał do klasy tuby u prof. Zdzisława Piernika, wirtuoza
i legendy tego instrumentu. Prof. Zdzisław Piernik był
pierwszym Tubistą w Polsce, który do swojej gry na tubie
wprowadził frullato, flażolety, glissanda. Jest pomysłodawcą i twórcą tuby preparowanej, która w świecie muzyki współczesnej przyniosła mu wiele sukcesów oraz „posłuchu” wśród fanów tej muzyki. Swoje dzieła dedykowali
mu tacy kompozytorzy jak m.in. W. Kilar, K. Penderecki, B.
Schaeffer czy też W. Szalonek.
Nauka trwająca 6 lat, przebiegała podobnie jak w Uniejowie - rano do liceum ogólnokształcącego, a po południu
do wspomnianej szkoły muzycznej. Młodego człowieka
z prowincji wspierał inny uniejowianin, Andrzej Błaszczyk.
On też wprowadził Tomka do Warszawskiej Filharmonii
Młodzieżowej (nie mylić z Filharmonią Narodową w Warszawie), w składzie której brakowało tubisty. A ponieważ
nie było uwag ze strony dyrygenta, został przyjęty do
składu, gdzie grał w latach 2002/2004 pod batutą maestro
Rubena Silvy. Występował też gościnnie w Filharmonii
Koszalińskiej w zastępstwie prof. Piernika.

W środku Tomasz Łuczak (zb. własne)

Niezmiennie jednak od 2006 roku gra w Orkiestrze Reprezentacyjnej Policji. Ponieważ Tomek lubi eksperymentować, „po drodze” realizował ciekawe projekty, takie jak:
teatralne ze studentem reżyserii, propagujące muzykę SK A
(styl muzyczny z Jamajki, który powstał z muzyki rocksteady powiązanej z reggae), czy przybliżające muzykę bluesową osobom niepełnosprawnym (pomysłodawcami byli
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Piotr Niedziela i Tomasz Glinka), albo innowacyjny projekt
muzyczny, który łączy muzykę elektroniczną (Dj) z poważną.

Po koncercie we Wrocławiu z okazji jubileuszu tamtejszej Orkiestry Policji, drugi
z prawej Tomasz Łuczak (zb. własne.)

Wraz z ORP brał udział w licznych koncertach w kraju i za granicą (Węgry, Serbia, Francja, Belgia, Niemcy).
W 2007 roku Tomek, po rozmowach z kapelmistrzem, założył kwintet dęty blaszany w w/w orkiestrze.

Ta ciekawa inicjatywa realizuje się na kameralnych uroczystościach, gdzie nie może wystąpić cały skład orkiestry.
Pomysłodawca nie opuścił ani jednego grania ze swoim
kwintetem!
Tomek jest laureatem Konkursu Szkół Muzycznych I i II
stopnia w latach 2003 i 2004 oraz w Ogólnopolskim Przesłuchaniu Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych II stopnia w Katowicach w 2004
roku. W 2007 r. otrzymał Nagrodę Starosty Poddębickiego w twórczości artystycznej „Młode Talenty”, był Laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów
w Pabianicach (do tego konkursu Tomka przygotowywał
prof. Piernik). W 2016 roku otrzymał Nagrodę Komendanta
Głównego Policji (gen. insp. dr Jarosława Szymczyka) za
wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków w Orkiestrze
Reprezentacyjnej Policji.
A w życiu prywatnym jest szczęśliwym mężem i ojcem
dwójki dzieci Artura i Liwii.
W imieniu redakcji kwartalnika „W Uniejowie” gratuluję serdecznie dotychczasowych osiągnięć i życzę dalszych
sukcesów, spełnienia zawodowego oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Alicja Własny

Tomasz Łuczak na próbie kwintetu i zespół w strojach galowych - w środku
Tomasz Łuczak (zb. własne)

Uniejowianin nowym dowódcą-kapelmistrzem Orkiestry Wojsk Lądowych we Wrocławiu

W jesiennym numerze „W Uniejowie” miałam zaszczyt
przedstawić kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza dowódcę-kapelmistrza Orkiestry Wojskowej w Toruniu.
Z ogromną przyjemnością informuję, że nasz rodak –
już w stopniu majora - z dniem 3 grudnia bieżącego roku
przejął obowiązki dowódcy-kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, stając się jej
dwunastym dowódcą.
„Żegluj dowódco po niezmierzonych oceanach muzyki”
do kolejnych portów sukcesu i awansu.
W imieniu redakcji kwartalnika „W Uniejowie”

Alicja Własny

Przejęcie batuty - z lewej major Krzysztof Żeleśkiewicz. Buławę przekazuje
por. Jacek Putra zastępca dowódcy-kapelmistrza, który pełnił obowiązki do
przyjścia mjr Żeleśkiewicza.
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(Dodam jeszcze, że w tej orkiestrze gra uniejowianin,
Błażej Urbaniak, który będzie bohaterem następnego odcinka).

Duma z przeszłości

Kartki z Uniejowa
w Bibliotece Kongresu USA
Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów
Zjednoczonych z 1926 r. zawiera pamiątkowe kartki dziękczynne skierowane do narodu amerykańskiego, jako wyraz
wdzięczności za wkład w przywrócenie Polsce niepodległości i wydatną pomoc humanitarną.
Podpisy na kartach były zbierane z okazji polskich obchodów 150-lecia niepodległości USA. Ponad 30 tysięcy
stron kartek z podpisami 5,5 mln osób, na których największą liczbę stanowią podpisy uczniów i nauczycieli szkół
powszechnych i gimnazjów z całego terenu II RP, ujęte
w 111 ksiąg, zostały 14 października 1926 r. przekazane na
ręce Prezydenta USA Calvina Coolidge’a. Przechowywane
w Stanach Zjednoczonych, w Bibliotece Kongresu, po wielu dekadach zapomnienia, księgi z podpisami zostały zdygitalizowane, a informacja o naszej przyjaźni i podziwie dla

Stanów Zjednoczonych została upowszechniona w sieci.
Te fascynujące księgi, zawierające oprócz podpisów
również grafiki znanych autorów, zdjęcia dzieci niektórych
szkół, wierszyki, rysunki i inne wyrazy podziękowania (np.
”Krew - wspólnie przelana– za Wolność Waszą i Naszą/
Zbratała nas po wieczne czasy. Święto Wasze – to Święto
Nasze”), udostępnione są od niedawna na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”.
W księgach,w dowód przyjaźni dla narodu amerykańskiego od polskich szkół z okazji 150-lecia Niepodległości
Stanów Zjednoczonych, znalazły się także kartki podpisane przez uczniów uniejowskich szkół: Gimnazjum Humanistycznego Magistratu Miasta w Uniejowie i Państwowej
Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie.
Na publikowanych stronach tych niezwykłych dokumentów znajdują się nazwiska znane wielu uniejowianom,
a niektórzy mogą zobaczyć jeden z najbardziej osobistych
atrybutów swoich przodków – ich odręczny podpis.

Elżbieta Świerczyńska-Dopierała

Wybrane fakty z dziejów Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie (1921-1926)
Do Preparandy Nauczycielskiej uczęszczali uczniowie
w wieku od 12-15 lat. Przyjmowano tych, którzy ukończyli co
najmniej cztery klasy szkoły powszechnej, a selekcję stanowił egzamin wstępny.
Egzaminem kończyła się również nauka w preparandzie. Egzaminy końcowe decydowały o zakwalifikowaniu do
rozpoczęcia dalszej nauki w seminarium nauczycielskim,
dlatego też w komisji zasiadał m.in. dyrektor seminarium.
W przypadku Uniejowa był to dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Łęczycy.
Preparanda przygotowywała więc do podjęcia nauki w seminariach nauczycielskich. Uczniowie, którzy nie wykazywali predyspozycji do zawodu nauczyciela, otrzymywali inne
świadectwa. Była to szkoła koedukacyjna, ale w Uniejowie
prawie dwukrotnie przeważały dziewczęta. Wiele nazwisk
absolwentów szkoły pokazuje kartka wysłana do USA, zamieszczona na kolejnej stronie.
Uniejowska preparanda zaczęła funkcjonować od 1 września roku szkolnego 1921/1922. Mieściła się w uniejowskim
zamku i na prowadzenie całej działalności zajmowała wszystkie jego pomieszczenia. Każdy rocznik posiadał własną klasę
lekcyjną. Była tu również bursa, posiadająca własną kuchnię,
zapewniająca całodzienne wyżywienie. W zamku mieszkali
nauczyciele i kierownik, do którego należało też zarządzanie
parkiem.
Pierwszym kierownikiem szkoły był Roman Sarnecki,
a na świadectwie ostatniego roku widnieje podpis Zenona
Karolakowskiego.
Oprócz kierowników, w ciągu 5 lat istnienia szkoły, wymieniane są następujące nazwiska nauczycieli: Zofia Grynberżanka, Szymon Lelakowski, Anna Łopacińska, Stanisław
Bieda, Maria Sarnecka. Ze szkołą związany był również dr
Klemens Bojakowski, który sprawował opiekę lekarską nad
placówką. Na pokazanym obok świadectwie, jako członek komisji egzaminacyjnej, podpisał się też ks. Stanisław Zaborowicz, który zapewne prowadził lekcje religii
Dla Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie, podobnie jak dla innych w kraju, rok szkolny 1925/26 był
ostatnim rokiem działalności.
Urszula Urbaniak
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Kartka wysłana do narodu amerykańskiego przez uczniów Preparandy
Nauczycielskiej w Uniejowie

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl; www.polska1926.pl
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Kartka wysłana do narodu amerykańskiego przez Gimnazjum Humanistyczne
w Uniejowie

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl; www.polska1926.pl
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Wybrane fakty z dziejów dawnego Gimnazjum w Uniejowie (1916-1926)
Gimnazjum Humanistyczne w Uniejowie zostało utworzone w 1916 roku, osobno dla dziewcząt i chłopców. Założenie szkoły przypisuje się ks. Stanisławowi Zaborowiczowi;
męskie otrzymało imię Henryka Sienkiewicza, a żeńskie imię
Marii Konopnickiej. Inicjatywę wspierał ówczesny proboszcz
ks. Andrzej Jędrychowski i miejscowi obywatele.
1
Żeńska „pensja” prowadzona była przez p. Wiciejewską i mieściła się na piętrze w domu p. Albina. Dziewczęta
mieszkały na stacjach. Przez drewniany most (obecnie kładka) wspólnie wychodziły na spacer do parku. Można było je
rozpoznać po noszonych na głowie rogatywkach, na których
2
widoczna była kokardka ze znaczkiem .
Męskie gimnazjum mieściło się w Rynku (dawne biura
GS, obecnie lokal gastronomiczny). Trudne czasy i warunki wojenne nie pozwalały na utrzymywanie dwóch oddzielnych placówek szkolnych. W roku 1918 dziewczęta przeszły
do gimnazjum męskiego. W ten sposób powstało gimnazjum
koedukacyjne im. H. Sienkiewicza. Przez dwa lata było to
gimnazjum prywatne, a od roku szkolnego 1921/1922 szkołę
przejęły władze miasta. Otrzymało ono status Gimnazjum
Państwowego, o czym świadczy okrągła pieczęć; na jej otoku napis Gimnazjum Humanistyczne im. Henryka Sienkiewicza
w Uniejowie, a w środku napis - Magistratu Miasta.
Współorganizatorem gimnazjum i jego pierwszym dyrek3
torem był nauczyciel Wagner . W latach 1919-1921 funkcję dyrektora pełnił Adam Maciurzyński. Dyrektorem był również
Witold Witkowski, a po nim w latach 1924-1927 Witold Brok
- nauczyciel matematyki i fizyki.

Gimnazjaliści na schodach uniejowskiego zamku. Na pierwszym planie druga od
lewej Kazimiera Marek z męża Kozanecka (ze zb. Marii Malewicz)
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Z innych nauczycieli zachowano w pamięci nazwiska: Stanisław Sieczko - śpiew, Witkowski - geografia, ks. Gielec łacina, jęz. polski, Rojek - gimnastyka, Kuczyński - matematyka, Kamiński - historia, łacina, lekarz Klemens Bojakowski
- chemia i higiena, Barbara Kosińska - jęz. polski i francuski,
Wacław Łozicki - historia i łacina, Marian Kołakowski - przyroda, rysunki i gimnastyka. Naukę religii prowadzili ks. Jan
Cyranowski i ks. Stanisław Zaborowicz- obaj wspaniale zapisali się również na kartach historii uniejowskiej parafii.
Uczniami 6-klasowego gimnazjum byli uczniowie zamożniejszych obywateli miasta i okolic: właścicieli drobnych zakładów i warsztatów, lekarzy, nauczycieli, kupców, urzędników. Oprócz religii ks. Stanisław Zaborowicz w gimnazjum
wykładał także geografię, historię i psychologię. Zapisał się
jako społecznik; pełnił funkcje w Dozorach Szkolnych Uniejowa i gminy Kościelnica, w Radzie Opiekuńczej i w Komitecie Opieki Społecznej. Nauczycielem gimnazjum pozostał
do roku 1926, który był dla tej szkoły ostatnim. Po likwidacji gimnazjum od 1926 r. był jednym z opiekunów miejskiej
drużyny harcerskiej im. Jana III Sobieskiego, która powstała
przy gimnazjum w 1918 r.
Gimnazjum było promieniującym ośrodkiem kultury
4
w Uniejowie. W Domu Parafialnym , w którym było 200
miejsc siedzących (ławy bez oparcia) i mała scena z kurtyną,
organizowano okolicznościowe akademie, wieczorki artystyczne. Uczniowie z Koła Literacko-Dramatycznego wystawiali popularne jednoaktówki. Młodzież grała nie tylko po
polsku, ale również po...francusku.

Starostwo Powiatowe oraz Sejmik Powiatowy w Turku nie
były zainteresowane rozwojem uniejowskiego gimnazjum,
faworyzując gimnazjum w Turku. Ograniczano nabór do klas
pierwszych. Z powodu spadku liczby uczniów w 1926r. szkoła została zlikwidowana. Jej wyposażenie, wraz z lokalem,
przejęła w posiadanie Szkoła Powszechna.

Wskazane źródła oraz dokumenty w postaci fotografii
i świadectw szkolnych, przechowywanych w archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, pozwalają tylko na fragmentaryczne pokazanie działalności Gimnazjum Humanistycznego w Uniejowie.

Urszula Urbaniak

1 - Pensja – dawna nazwa szkół prywatnych lub prowadzonych przez organizacje kościelne, często z internatem. Najczęściej pensje były
przeznaczone dla dziewcząt, choć istniały również pensje chłopięce. (źródło:Wikipedia)
2 - Jadwiga Kwaszewska, Już kiedyś było Gimnazjum w Uniejowie, „W Uniejowie” nr. 17 (200), s.3.
3 - Uniejów. Dzieje miasta, red. Jan Szymczak, Łódź-Uniejow 1995, s.252-254.
4 - Dom Parafialny, postawiony między kościołem a starą plebanią, dziś już nie istnieje.

Rok 1918. W składzie drużyny
harcerskiej, powstałej przy
gimnazjum, była również młodzież pozaszkolna (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

1921 rok. Uczniowie progimnazjum męskiego i żeńskiego wraz z nauczycielami. Nazwa Progimnazjum funkcjonowała w polskim systemie w okresie międzywojennym
(arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)
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Lubię tu wracać...

Wakacje i ferie w Uniejowie
- wspomnienia z lat 50. XX wieku
Ukończenie nauki w szkole podstawowej wzbudziło
w nas emocje ulgi, odprężenia i ciekawości tego, co będzie
dalej. Wiedzieliśmy, że to dopiero pierwszy krok w nasze
dorosłe życie, że nadal pozostajemy pod opieką i nadzorem
rodziców. Większość z nas miała ambicję dalszej nauki, ale
było to możliwe w innym, większym mieście, bo w Uniejowie była tylko podstawówka. Wyprawa do szkoły średniej oznaczała całkowitą zmianę środowiska. Inni koledzy,
koleżanki i nauczyciele, lepiej wyposażona szkoła, wyższy
poziom nauczania, mieszkanie w internacie lub na stancji
u nieznajomych ludzi i wiele innych sytuacji było dla nas
ciekawą, ale też stresującą przygodą. Niektórzy pozostali
jednak na miejscu i uczyli się zawodu u miejscowych rzemieślników, lub podejmowali pracę w gospodarstwach
swoich rodziców.
Przyjeżdżaliśmy do swoich rodzin na różne święta, ferie i oczywiście na wakacje. Dzieliliśmy się wrażeniami
ze swoich szkół i opowiadaliśmy o wszystkim, czego nie
było w Uniejowie. Niekiedy starsi koledzy przekazywali
nam swoje doświadczenia i nabyte umiejętności, jak Janek
Nowak, który w Szczecinie chodził do Technikum Mechaniczno-Energetycznego i jednocześnie trenował pływanie w klubie sportowym. Był już nawet w kadrze reprezentacyjnej Szczecina w zawodach o Puchar Miast, a gdy
przyjeżdżał na wakacje do Uniejowa, to kontynuował
swój trening, pływając w Warcie pod prąd. Zebrał grupkę
młodszych kolegów: Staszka Winnickiego i Staszka Zielonkę, Władka Nowaka (swojego brata), mnie i kilku innych
na naukę pływania. Już po kilkunastu dniach treningu
opanowaliśmy pływanie wszystkimi stylami: żabką (styl
klasyczny), crawlem (obecnie styl dowolny), grzbietowym
i motylkiem (obecnie delfin). To było dobre i przydało się
nam w przyszłości. Na zakończenie tego kursu odbył się
grupowy spływ Wartą od młyna do basenu portowego na
Kościelnicy. Było to efektowne widowisko, jak niektórzy
to skomentowali obserwując nas ze starego, drewnianego
jeszcze mostu.

Uniejów, wakacje 1954 r.- Barbara Kukulanka, Jerzy Kaszyński i Wanda
Wyrzykowska (zb. Jerzego Kaszyńskiego)
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Na uniejowskim moście: Od lewej: Dzidka Pryciak, Bożena Perlińska,
Janek Andrzejewski, Fela Ciecholewska, Wanda Wyrzykowska, NN
(zb. Zuzanny Świtalskiej)

Z gorącymi ziemniakami z ogniska. Uniejów 1954 r. Od lewej:
Wanda Wyrzykowska, Halina Kaszyńska, Bożena Perlińska
(zbiory Wandy Wierzbowskiej)

Tworzyliśmy zaprzyjaźnioną grupę koleżanek i kolegów.
To Basia Kukulanka, Bożena Perlińska, Dzidka (Zuzanna
Pryciak), Halina (moja siostra) Jasia Nowakówna, Marysia
Lewandowska, „Myszka” Ostrowska, Ola Karasiak, Stasia
Tarczyńska, Wanda Wyrzykowska oraz Michał Rafalski,
Sławek Filipczak, Władek Nowak i jeszcze inni. Spotykaliśmy się w różnych miejscach i w różnych okolicznościach
w kilkuosobowych grupkach.
Nasze letnie spotkania najczęściej odbywały się w parku
lub nad piękną modrą rzeką Wartą (jak w walcu Straussa
„Nad pięknym modrym Dunajem”). W ciepłe dni na plaży
odsłanialiśmy swoje ciała do słońca, czasem zażywaliśmy
kąpieli w rzece i wymyślaliśmy różne „wygłupy”, np. próbowaliśmy zatopić łódkę ciężarem własnego ciała na płytkiej wodzie. W stosownych miejscach, ale także nad wodą,
paliliśmy ognisko z pieczeniem kartofli, a wszędzie Dzidka,
która pobierała już naukę w średniej szkole o specjalności
fotograficznej, pstrykała nam zdjęcia w różnych, często
niekorzystnych dla nas lub śmiesznych pozach.
Park był popularnym i najbardziej ekskluzywnym miejscem spotkań, zabaw i spacerów wszystkich uniejowian.
Bywaliśmy tam często i poznaliśmy wszystkie jego alejki, ścieżki i zakamarki. Centralnym miejscem parku była
polana, gdzie odbywały się majówki z muzyką do tańca
i bufetem obficie zaopatrzonym w kanapki i różne napoje.
Czasem rozgrywano tu mecze siatkówki lub organizowano
inne atrakcje. Na zachodnim skraju parku była aleja grabowa obustronnie otoczona niezbyt wysokimi drzewami
(właśnie grabami), których połączone górą gałęzie stwa-

rzały wrażenie zielonego romantycznego tunelu. Ze względu na jej intymność była przez wszystkich nazywana aleją
zakochanych. Pasmo nadwarciańskie parku między długą
aleją okólną i naturalnie ukształtowanym brzegiem rzeki, było ulubionym miejscem ognisk harcerskich, siedlisk
wędkarskich, a także naszych spotkań. Stąd mieliśmy
przyjazny widok na rzekę i dalej na nasze miasto. Po kilkunastu latach wybudowano w tym miejscu „pawilon” – szereg boksów kampingowych z myślą o wypoczynku i rekreacji dla „ludu pracującego miast i wsi”. Nie była to jedyna
inwestycja budownictwa socjalistycznego w parku. W jego
środkowej części powstały dwa bloki hotelowe z restauracją o sympatycznej nazwie „Zbyszko” i „Jagienka”. Już ich
nie ma. W tym miejscu są teraz obiekty sanatoryjne i gabinety odnowy biologicznej SPA o wysokim, europejskim
standardzie, dobrze wkomponowane w zieleń i piękno tej
części Uzdrowiska Uniejów.
Dominującą i zabytkową budowlą w parku był i jest
średniowieczny zamek, dawna rezydencja biskupów gnieźnieńskich, a później rodziny hrabiowskiej Tollów. Przez
wiele lat po wojnie jego wnętrze było zamknięte i przeznaczone na magazyny towarów „firmy” Samopomoc
Chłopska. Dla nas był on dostępny tylko w otwartej części
tarasowej, której pałacowa konfiguracja architektoniczna
z wielobiegowymi schodami i stosownym do tego otoczeniem parku, świadczyła o zamożności hrabiowskiej rodziny Tollów. Bywając tam mieliśmy wrażenie, że staliśmy
się chwilowymi spadkobiercami tych rosyjskich dóbr na
polskiej ziemi. W zamkowej, baśniowej scenerii rodziły się
wśród nas romantyczne zachowania i marzenia o szczęściu,
miłości i bogactwie. W roku mojej matury (1954 r.) trwałym śladem tych spotkań pozostał wpis w moim pierwszokomunijnym pamiętniku pewnej sympatycznej koleżanki.
To piękna akwarela z taką sentencją: „Chcąc zrozumieć kogoś, trzeba poznać tajemnicę jego życia”.
Nie tylko park i zamek wybieraliśmy na miejsce spotkań
i rozrywki. W maju każdego roku, spacerując wokół rynku
lub siadając na metalowych elementach pompy, słuchaliśmy pieśni maryjnych, granych z dzwonnicy kościelnej
codziennie o godzinie 18-tej przez miejscowych muzyków
– Smykułę i Strychalskiego. Myślę, że wszyscy wspominają to z wielkim sentymentem. Upodobaliśmy sobie jeszcze jedno miejsce spotkań w mieście. To boisko za domem
Marysi Ostrowskiej. Najczęściej graliśmy tam w „berka”
lub uprawialiśmy różne inne gonitwy aż do zmroku, po
czym często odpoczywaliśmy w pobliskim rowie. To było
wesołe i nawet przyjemne. Niekiedy pod koniec wakacji,
wczesnym rankiem wychodziliśmy do pierwszego lasu na
grzyby, ale na ogół wracaliśmy z pustymi koszykami, bez
kanapek i bez grzybów.
W Uniejowie nie było jeszcze oficjalnego klubu sportowego, ale miejscowi działacze organizowali już mecze piłki
nożnej i siatkówki naszych drużyn, występujących pod nazwą „Warta Uniejów”. Boisko piłkarskie obok ruin budowanej jeszcze przed wojną szkoły, było tylko zwykłą łąką,
a bramki wyznaczały dwa słupki bez poprzeczki. Czołowymi graczami byli: Benek Ostrowski, Bogumił Antoniak,
Michał Rafalski i pan Krajewski, podobno przedwojenny
piłkarz Cracovii. Gry towarzyskie i mecze w siatkówkę rozgrywano najczęściej w parku na polanie. Za najlepszych
siatkarzy uchodzili: pan Janusz Wojciechowski, który był
zawodnikiem jednego z klubów łódzkich, Bolesław Lampe
– najwyższy wzrostem uniejowianin i Zdzisław Dominiak.
Z biegiem czasu byłem także brany do składu drużyny piłkarskiej i siatkarskiej, ale jako zawodnik drugoplanowy.

26

Od lewej: Wanda Wyrzykowska, Halina Kaszyńska, Bożena
Perlińska

Rodzeństwo Kaszyńskich: Halina, Jurek i mały Romek
(zb. Jerzego Kaszyńskiego)

W ferie zimowe więcej czasu spędzaliśmy w swoich rodzinnych domach, ale też spotykaliśmy się na spacerach,
czasem z zabawą śnieżkami, jazdą na saneczkach po górkach i różnych ścieżkach, a także jazdą na łyżwach na zamarzniętych rozlewiskach wodnych, bo sztucznego lodowiska wtedy w Uniejowie jeszcze nie było. Ferie wiosenne
w okresie Świąt Wielkanocnych były krótsze, za to bardziej słoneczne, więc spotykaliśmy się tylko „po kościele”
albo w parku na zbieraniu fiołków.
Letnie wakacje upływały nam szybko i utrwalały się
w pamięci na długie lata. Teraz po kilkudziesięciu latach
wracają wspomnienia jak w piosence Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem już”. Wielu z nas
mieszka na stałe poza Uniejowem, często w odległych
miastach, ale zawsze z biciem serca odwiedzamy to miejsce
naszej młodości i z chęcią byśmy przyjeżdżali na wakacje
do Uniejowa nawet z Dubaju.

Jerzy Kaszyński
w Uniejowie - nr 84 (2020)

Czas przeszły zawsze obecny
Kiedy wybuchła wojna w1939 roku miałam 7 lat, byłam
„przedostatnia” spośród pięciorga rodzeństwa. Pamiętam, że
w domu mówiło się o wojnie, lecz dla nas, dzieci, ta informacja nie zapowiadała wielu zmian. Mieliśmy radio, tata wsłuchiwał się w komunikaty, ale nam nic nie mówił. Prowadził
w nocy długie rozmowy z mamą albo czasami z zaprzyjaźnionymi mężczyznami ze wsi (wciąż pamiętam tumany dymu
papierosowego i rozmowy ciągnące się długo w nocy). Tatę
szanowano za rozwagę i mądrość, dlatego ciągle ktoś przychodził porozmawiać.
Rodzice przed wojną prowadzili sklep. W domu było dużo
książek i gazet, które tata zawsze czytał. Wydawało się
wszystkim, że nasza wieś, Kobylniki, to oaza spokoju. Do czasu, kiedy przyszli Niemcy. We wrześniu 1939r samoloty latały
nad wsią bardzo nisko, strzelali do dzieciaków, które pasły
krowy, ale nikt nie zginął. Nikt z mieszkańców nie myślał, że
trzeba będzie pakować manatki i wynieść się nie wiadomo
gdzie.
Na przełomie 1939/1940 roku wysiedlono całą
wieś. Mieszkańcy mieli 15-20 minut na zabranie
najpotrzebniejszych rzeczy. Nas, którzy mieliśmy sklep, i jeszcze 2 rodziny zostawiono. Został
też szewc. Kobylniki niemal natychmiast zostały zasiedlone przez Niemców. I wydawało się, że
w takich warunkach przeżyjemy całą wojnę. Nasz
tata buntował się przeciw tej sytuacji. Kiedyś
w komórce wykuł w ścianie dziurę, gdzie schował
pieniądze i pistolet. Po wojnie wszystko odnalazło
się.
Niestety w 1941roku wysiedlono i nas. Można
by rzec, że byliśmy w komfortowej sytuacji, jak na
ówczesne warunki. Wieczorem przyszedł do nas
sołtys (Niemiec Flechner) i ostrzegł rodziców, że
w nocy zostaniemy wysiedleni, bo jeden z Niemców ze wsi - Wize- złożył podanie o nasz dom.
Chciał ściągnąć swoich rodziców.
Wysiedlano systematycznie. Nas zakwalifikowano do kupców i dlatego później, niż mieszkańców wsi. To było pod koniec lata. Kiedy przyjechali
po nas, byłam u babci na Światoni. Niemcy wysłali bryczką
sołtysa z Czesią, najstarszą siostrą, aby przywiozła mnie. Rodzice więc mieli jeszcze trochę czasu na pakowanie. Mama
zabrała ze sklepu sporo prowiantu na drogę. Nikt nie wiedział, gdzie jedziemy.
Najpierw znaleźliśmy się w Dobrej koło Turku. Zamknięto
nas w jakimś budynku z zakazem wychodzenia. Potrzeby fizjologiczne załatwialiśmy w jednym z rogów pomieszczenia,
a mężczyźni, mimo zakazów, wychodzi na dach domu. Potem ktoś przyniósł wiadro. Właściciele piekarni Górczyńscy,
którzy znali się z naszymi rodzicami, przynieśli nam siatkę
z bułkami.
Po kilku dniach zapakowano nas na samochody ciężarowe
i wywieziono do Łodzi na Łąkową. Pierwszym etapem pobytu tam była przymusowa kąpiel. W jednej łaźni kąpały się
kobiety w różnym wieku i dziewczynki, w drugiej mężczyźni i chłopcy. Później nastąpiła rewizja. Zabierano wszystko,
co miało jakąkolwiek wartość, szczególnie biżuterię. Mama
schował pierścionek w ustach, gdzie nie miała zęba. Obrączki pozwolono im zostawić. Niemka zabrała mamie połowę
wszystkich zapasów. W hali, gdzie nas trzymano była sieczka,
pozostałość po słomie. Do jedzenia najczęściej był rozgotowany pęczak i zupa brukwiana. Dla dzieci od czasu do czasu
była kasza manna. W Łodzi mieszkał brat taty, Mietek i przynosił chleb. Przerzucał go przez siatkę, a brat Janek łapał go.
Na Łąkowej spędziliśmy ponad 3 miesiące. Ludzie, którzy
z nami przyjechali, a byli gospodarzami, szybko opuścili to
miejsce, bo dostali gdzieś inne gospodarstwa.
Nas traktowano jako kupców. Rodzice niepokoili się, co
w Uniejowie - nr 84 (2020)
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będzie dalej. Ten niepokój udzielał się i nam, dzieciom. A warunki były koszmarne. Prócz szczurów najbardziej dokuczały pchły, wszy i pluskwy. Co jakiś czas chodziliśmy kąpać
się, a już wkrótce insekty osiadały ciało i ubrania. Wszawica
była powszechna. Mydło gotowane z łoju strasznie śmierdziało. Dodawane były do niego kawałki ałunu. Oświetlano
karbidówkami. Dokuczał głód i choroby. Na Łąkowej było też
ambulatorium dla chorych. Znalazłam się tam, bo miałam
wrzód w gardle. Mama zaprowadziła mnie tam i zostawiła.
Leżałam w nogach jakiegoś chorego. Potem umierała ze strachu, żeby ich nie zabrali, zanim ja wyzdrowieję. Na szczęście
szybko wyzdrowiałam.
Kiedy już kazano nam opuścić obóz, nocą przeszliśmy
pieszo do Żabieńca na stację. Do bydlęcych wagonów wsadzano po 40 osób. Niemcy zamknęli wagony. Jechaliśmy kilka dni. Któregoś dnia, późnym wieczorem wysadzono nas
w Wilkołazach na Lubelszczyźnie. Miejscowi gospodarze
mieli przydzielone rodziny z transportu. Podjeżdżali furmankami i zabierali niechciany, ale przymusowy „ładunek”
do swoich domów.

Rodzina Pawełczaków, u których mieszkała rodzina mamy. Od prawej stoją
mała Marysia, matka Pawełczakowej, Pawełczakowa, nad nią stoi córka Zosia,
niżej stoi mały Józio , obok Józia (z wąsem) Pawełczak, za nim stoi syn Olek,
dziadek i babcia w białej chustce to rodzice Pawełczaka. Z tyłu za dziadkami
stoi jakaś koleżanka Zosi. Fot. arch. Alicji Własny

Naszym gospodarzem był p. Pawełczak, człowiek krzykliwy i nerwowy. Miał duże gospodarstwo i jak na tamte czasy
był bogaty. Nas uważano za wyrzutków, przestępców. Tam
nikt nie chciał uwierzyć, że tak po prostu Niemcy wysiedlili całą wieś, bo z jakiego powodu? Dlatego że byliśmy Polakami? Od gospodarza dostaliśmy jeden pokój. Pusty. Potem
dali nam trochę siana. Mama usiadła na nim i płakała. Nie
było gdzie spać, nie było co jeść. Tata skądś wziął okrąglaki
i zbił łóżko dla nich. My spaliśmy w nogach rodziców, a brat
na kuferku. Gospodyni potem dała 1 łóżko z szufladami i było
lepiej. Z przydziału było trochę mąki i 1 litr mleka dziennie na
7 osobową rodzinę. Dokuczał nam głód. Byliśmy pogryzieni
przez insekty, a ciała pokrywały strupy. Szła zima. Z mamą
chodziliśmy do lasu zbierać gałązki i szyszki na ogrzanie.
Najgorszy był pierwszy rok. Czasami chodziliśmy po wsi
prosić o jedzenie. To było strasznie upokarzające. Tata robił
dla nas trepy. Tam nikt nie znał takiego obuwia. Ale później
robił też dla miejscowych. Mama potrafiła szyć. Chodziła do
tych gospodyń, które miały maszynę do szycia i obszywała
rodziny w zamian za resztki materiału i jedzenie. Pamiętam,
że najmłodsza siostra Ela, miała sukienkę z 11 kawałków różnych materiałów.
W następnym roku było lżej. Tata pracował z cieślami,
mama szyła, a my całe lato spędzaliśmy w lesie zbierając ja-

gody, poziomki, grzyby jeżyny i oczywiście szyszki. Za pomoc w gospodarstwie mama dostała kawałeczek ziemi na
ogródek. Dostali też 1 kurę i gąsiątko, które zadeptał tata ku
naszej rozpaczy. Dla Eli była zrobiona lalka z pałki. Wszystkie pamiętamy smak pierwszego chleba, który upiekła mama
z mąki razowej z całymi ziarnami w środku. Jaki był dobry!
Brat Janek zaczął hodować króliki. Mieliśmy więc mięso!
Zimą mama przędła wełnę z królików (na rajstopy) i z nici
lnianych. Tam wszystko było lniane. Najstarsze siostry, Czesia i Monika, robiły na drutach różne rzeczy na zarobek. Kiedy przyszło Boże Narodzenie wszyscy się cieszyli. W izbie stała choinka ubrana w zabawki z papieru i ze słomy, w szyszki.
W jednym rogu przez cały okres świąt stał snop słomy zwany królem. Na podłodze przez całe święta leżała rozrzucona
słoma (wielki raj dla dzieci, które robiły fikołki, wygłupiały
się na niej). U gospodarzy u sufitu wisiały pająki zrobione
ze słomy i bibuły. Nie było wigilii w jednym domu. Sąsiedzi
zapraszali się do siebie rymowankami. Każdy miał ze sobą
łyżkę, by móc zjeść potrawy wyłożone na jednej misie. O ile
dobrze pamiętam jadło się na stojąco pierogi z kaszą gryczaną, miętą i serem (pieróg), jakieś placuszki smażone na oleju,
grzyby… . W ten sposób odwiedzali się najbliżsi sąsiedzi. Nie
było prezentów.
Zimą dzieci chodziły do szkoły. Mieściła się w Studziankach u Lenartowicza. Nauczycielem był Jaroszek, który grał
na skrzypcach, uczył śpiewu, polskiego i matematyki. Naj-

Janina i Adam Kaźmierczak (pierwsi z lewej) z rodziną Oliwieckich ze Studzianek,
czas okupacji. Fot. arch. Alicji Własny

Rodzina Kaźmierczaków Studzianki 10 czerwca 1941 - Wiesia pierwsza od prawej.
Fot. arch. Alicji Własny
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więcej było lekcji wychowania fizycznego, ale bez historii
i geografii. Tych przedmiotów uczył nas w domu ojciec.
Mama czasami wybierała się pociągiem do Zelgoszczy, do
swojej mamy. Ryzykowała życiem, bo nie miała przepustki.
Granice Generalnej Guberni pomagał jej przekraczać kuzyn,
który pracował na kolei. Wszyscy bali się o jej bezpieczeństwo, ale też niecierpliwie czekaliśmy na niespodzianki, bo
mama zawsze od naszej babci przywiozła coś dobrego. Pamiętam, że kiedyś postanowiła zawieść mnie do babci do Zelgoszczy, żeby rodzinie żyło się lżej. Spóźniłyśmy się jednak
na pociąg. Jakże się z tego ucieszyłam! Któregoś roku tata dobudował tzw. przybudówkę, żeby w mieszkaniu tak nie wiało.
Zrobiło się też trochę więcej miejsca.
Niemcy we wsi w dzień pojawiali się rzadko. Chowaliśmy
się przed nimi, bo baliśmy się, że znowu nas gdzieś wywiozą.
W nocy przychodzili partyzanci. Tak, jak Niemcy zabierali
kontrybucje, tak samo partyzanci przychodzili po żywność
czy pożyczyć konie. Pies naszego gospodarza inaczej szczekał
na partyzantów, a inaczej na Niemców. Kiedyś, gdy we wsi
spali partyzanci, ktoś doniósł o tym okupantom. Otoczyli
całą wieś. Partyzanci uciekali w popłochu do lasu, a Niemcy sprawdzali wszystkie gospodarstwa. Wiedzieli dokładnie,
kto ile ma koni, krów, świń. Jeżeli coś się nie zgadzało, zabijali.
Do naszej gospodyni też przyszli. Na wozie były karabiny partyzantów. Pawełczakowa zaczęła ładować obornik na
wóz. Na pytanie, skąd konie, odpowiedziała, że pożyczyła od
krewnych z sąsiedniej wsi, żeby wywieźć obornik i w ten sposób uniknęła kary. W tym dniu okupanci zastrzelili 7 osób
(u naszych sąsiadów troje), zabrali dobytek i maszyny rolnicze. Zresztą do wsi przychodzili nie tylko partyzanci i Niemcy, ale i różne bandy, które podszywały się pod AK, czy BCH.
Bywało i tak, że kiedy Niemcy jechali przez wieś strzelano do
nich. Kiedy któryś z nich zginął, palili wieś. Tak było w Węglinku czy w Świerczynie.
W 1944 roku hitlerowcy, uciekali przez wieś głodni i obdarci, prosząc o chleb i cebulę. Mówili też, że tamtędy idzie
główny front. Droga, która biegła przez wieś, poszerzyła się
trzykrotnie. Miejscowi uciekali do wąwozów, które otaczały
wieś, by schronić się ostrzałem. Ludzie mdleli, kiedy zaczęły
strzelać katiusze. Wojska rosyjskie (nie było z nimi Polaków)
szły całą drogą. Kobiety i mężczyźni byle jak ubrani, czasem
z karabinami na sznurku, w psie zaprzęgi. Przed taką armią
Niemcy uciekali w popłochu. Za nimi jednak przyszło inne
wojsko. Piloci. Elegancko ubrani, kulturalni. Zaczęli budować lotnisko w okolicy Batorza. Wycinali drzewa, aby z nich
zrobić pas startowy. W pobudowanych ziemiankach mieszkali zwykli żołnierze, zaś oficerowie u gospodarzy, którzy
musieli oddać im mieszkanie.
W jednym z domów, gdzie potem mieszkała Czesia było
11 pilotów, a u naszych gospodarzy mieszkali inżynierowie.
Młodzi żołnierze zalecali się do nas, ale my ignorowałyśmy
ich. Mówili, że jesteśmy „harde Polaczki”. Było to trochę niebezpieczne podpaść oficerom. Mama przeszywała i naprawiała im mundury. Tu były tyły frontu. Razem świętowaliśmy
Nowy Rok.
W 1944 na dobre została uruchomiona szkoła. Ale kiedy
startowały i lądowały samoloty, nic nie było słychać. A front
zatrzymał się na pół roku na Wiśle. Mężczyźni czytali gazety,
słuchali komunikatów, bo każdy chciał już wracać do siebie.
W 1945 roku na stacji w Kraśniku dostaliśmy wagon, który trzeba było sobie wyremontować, żeby nim wrócić do Kobylnik. Wagon był na pięć rodzin. W marcu wyruszyliśmy do
domu. Jechaliśmy pięć dni. Na każdej stacji trzeba było dać
pół litra wódki, żeby można było jechać dalej, do Kłudnej.
A stąd piechotą do Kobylnik. „Sklepowego dzieci przyjechały!” W domu nie było niczego. Znowu bieda…

Opowieści Wiesi (dopowiedzianych przez siostry: Elę
i Monikę - już nieżyjącą) c. Janiny i Adama Kaźmierczaków
kiedyś wysłuchała wnuczka Alicja Własny
w Uniejowie - nr 84 (2020)

Warto uporządkować
domowe archiwa
Domowe archiwa to fotografie, dokumenty, pamiątki
rodzinne. Dzięki nim możemy poznać historię własnej rodziny, swoje korzenie, ale również historię miasta, regionu.
Na dokumentach z łatwością znajdziemy nazwiska, daty,
pieczątki i inne informacje. Jeśli chodzi o fotografie, będą
miały po latach wartość poznawczą tylko wtedy, kiedy zostaną opisane. Aby uporządkować historię w postaci rodzinnego archiwum, nie potrzeba ani specjalistycznej wiedzy, ani trudno dostępnych materiałów. Warto poświęcić
na to kilka wieczorów.
Poniżej wskazówki, zaczerpnięte z www.mediateka.centrumzamenhofa.pl, które pomogą w zachowaniu rodzinnych archiwów.
Porządkowanie Archiwalia, czy to fotografie czy dokumenty, dobrze jest ułożyć w jakimś porządku, zazwyczaj
najlepiej sprawdza się układ chronologiczny (od najstarszego do najnowszego) lub rzeczowy (np. dokumenty dziadka,
dokumenty mamy – wszystko ułożone chronologicznie).
Pozwoli to w przyszłości łatwo odnaleźć się w zbiorze oraz
samoistnie ułożyć rodzinną historię.
Zabezpieczenie Najczęściej do przechowywania archiwaliów w domach służą koperty, teczki, pudła i albumy.
Najlepiej, aby były one bezkwasowe i posiadały atest PAT.
Bez problemu można takie materiały kupić w Internecie.
Niemniej w domowych warunkach świetnie sprawdzą się
też opakowania dostępne w sklepach papierniczych i fotograficznych. Należy przy tym pamiętać, żeby nie były
zrobione, lub były tylko w niewielkim stopniu, z plastiku,
metali i innych tworzyw sztucznych.
W przypadku albumów (wykonanych samodzielnie
i kupionych) należy pamiętać o tym, że powinny one mieć
przekładki między stronami, zapobiegają one np. sklejeniu się zdjęć oraz najlepiej, gdyby zdjęcia były do niego
wkładane, a nie wklejane. Na rewersach często są zapisane
ważne informacje, zdobienia, do których stracimy w ten
sposób dostęp.
Koperty, teczki i pudła powinny być dopasowane do archiwaliów, które nie mogą się w nich zaginać, ani zbytnio
ruszać np. podczas przekładania – pozwoli to uniknąć m.in.
porysowania fotografii. Archiwalia leżące jedno na drugim
dobrze jest owinąć w obwoluty. Najlepiej wykonać je z papieru bezkwasowego, ale biały papier do drukarki również będzie dobry. Jeżeli nie możemy owinąć wszystkich
archiwaliów, powinniśmy to zrobić przynajmniej z tymi

najcenniejszymi. Nie należy wiązać archiwaliów w paczki
sznurkiem. Z czasem przetnie on zarówno dokumenty papierowe jak i zdjęcia.
Archiwalia szczególnie zniszczone, zawilgocone itp., powinno się odseparować od pozostałych. Jeżeli rozwija się
na nich np. jakiś rodzaj pleśni nie ryzykujmy, aż przejdzie
ona na pozostałe materiały.
W przypadku porwanych i uszkodzonych obiektów
nigdy nie powinno się sklejać ich taśmą klejącą. Należy
ułożyć taki dokument np. na tekturce i zawinąć w obwolutę.

Opisanie Zdecydowanie częściej niż zniszczone i źle
przechowywane domowe archiwa spotyka się takie,
o których stosunkowo niewiele wiadomo. Często wydaje
się, że to o czym pamiętamy dzisiaj, będziemy pamiętać
już zawsze, a niestety z czasem mamy problem nawet
z rozpoznaniem osób na rodzinnych zdjęciach. Podobnie,
jeżeli w odpowiednim momencie nie porozmawiamy
z dziadkami – i nie zapiszemy tego co powiedzieli –
o niektórych rzeczach możemy się już nigdy nie dowiedzieć.
Opis, podobnie jak podstawowe zabezpieczenie domowego archiwum, jest prosty do wykonania. Służą do tego
zaledwie cztery pytania:
Kto? – kim są osoby na zdjęciu, kim jest jego autor, kto
i komu wystawił dany dokument.
Gdzie? – w jakim miejscu fotografia, dokument zostały
zrobione.
Kiedy? – nie zawsze znana jest dokładna data, ale należy
określić ją możliwie dokładnie choćby „lata 30. XX w.”.
Dlaczego? – w jakich okolicznościach wykonano zdjęcie,
po co powstał dany dokument, jaka historia się za tym
kryje.
Informacje można zapisać na rewersie zdjęcia, obok
zdjęcia w albumie albo na wkładce włożonej w album
czy obwolucie. Należy używać do tego jedynie miękkiego
ołówka (np. 2B).
Przechowywanie Miejsce powinno być ciemne, suche
i czyste o stałej temperaturze. Dbamy o to, aby te warunki były stabilne przez cały czas. Nie może to być piwnica
(ze względu na potencjalnie dużą wilgotność) czy strych
(zimą jest zimno, latem gorąco). Unikać należy miejsc przy
oknach i grzejnikach.
Przeglądanie Do archiwum trzeba też regularnie zaglądać. Jest to świetna okazja do przewietrzenia materiałów, sprawdzenia, czy się nie niszczą (procesów starzenia
nie da się zatrzymać). No i oczywiście do przywołania
wspomnień. Nie można zapomnieć, że to właśnie było celem całego porządkowania.

Tak przygotowane archiwum z pewnością będzie okazją do wielu wspomnień nie tylko w trakcie jego tworzenia, ale również w przyszłości.
Warto także pamiętać, że Wasze zbiory służą nie tylko do rodzinnych wspomnień, ale są też
doskonałym źródłem do dokumentowania historii lokalnej.
Jeżeli nie macie na nie miejsca w domu, przekażcie do archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Po zeskanowaniu otrzymacie ich kopię cyfrową.
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Czy wśród strażaków to żeńska drużyna „Samarytanki”, reaktywowana po wojnie przy Uniejowskiej OSP? Rozpoznane osoby z tyłu od lewej: Ryszard Własny, Feliks
Olczyk, Lucyna Karnicka, Zofia Rosiak, NN, Kazimiera Trzebińska z d. Olczyk, Marian Trzebiński, a na końcu Kamiński z synem Marianem - pozostałe osoby nie zostały
rozpoznane (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Rok szkolny 1954/55 - uczniowie SP w Wilamowie z wychowawczynią Jolantą Nadolną z d. Matecka. Siedzą od lewej: Teresa Olczyk, Janina Kuna, Anna Michalak,
Krystyna Pajor, Teresa Wiśniewska. Od lewej stoją: Irena Grabarczyk, Maria Socała, Teresa Józefowicz, Maria Kałużna i Krystyna Pajor. Chłopcy oparci o ścianę
budynku - od lewej: Henryk Banaszewski, Stanisław Binkiewicz, Adam Grajczyk, Gabriel Gadzinowski, Józef Straszewski.; pozostali chłopcy NN.
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Ostatnie Pożegnania
„Wspomnienie jest formą spotkania”
Khalil Gibran

Henryk Bednarek (1934- 2020)
Henryk Bednarek
urodził się 05 czerwca
1934 r. w Błoniu k/Łęczycy. Podczas okupacji,
wraz z rodzicami, został
wywieziony do Generalnej Guberni, do Iłowca
k/ Zamościa. Stamtąd
po dwóch latach rodzina
trafiła do Niemiec (Billice, woj. szczecińskie).
Szczęśliwy powrót do
rodzinnego Błonia nastąpił 14 lipca 1945 r.
Henryk Bednarek
Od września tego roku
(fot. Barbara Zwolińska)
Henryk mógł rozpocząć
naukę w miejscowej szkole podstawowej. Edukację kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Łęczycy, które ukończył w czerwcu 1955 r. Z nakazu pracy został zatrudniony
jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Załęczu Wielkim
(pow. Wieluń). W grudniu 1955 r. powołano go do czynnej
służby wojskowej, z której został zwolniony do rezerwy
w kwietniu 1958 r.
Po powrocie z wojska przez rok pracował w Szkole Podstawowej w Hucie Bardzyńskiej (pow. Poddębice). Od września 1959 r. przeniesiono go do administracji szkolnej jako
wizytatora d/s kadr w Wydziale Oświaty i Wychowania,
Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Powiatowego w Poddębicach. W kwietniu 1963 r. zawarł związek małżeński i wraz z żoną zamieszkał w Czepowie Dolnym a potem w Uniejowie.
W marcu 1965 r., wspólnie z innymi działaczami, założył
Spółdzielnię Mieszkaniową „Warta” w Poddębicach, która
też wybudowała w Uniejowie trzy bloki mieszkalne (pierwszy oddany w 1971 r.). Od 19 sierpnia tego roku pełnił funkcję z-cy przewodniczącego Zarządu Spółdzielni Mieszka-

niowej. Założył dokumentację spółdzielni i prowadził ją do
chwili powołania etatowego pracownika.
W 1968 r. został absolwentem Studium nauczycielskiego
w Łodzi na kierunku nauczanie początkowe i zajęcia praktyczno-techniczne.
W związku z reformą administracyjną kraju, z dniem 1
czerwca 1975 r., otrzymał przeniesienie do Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Uniejowie na stanowisko samodzielnego referenta d/s kadr.
Po reorganizacji szkół, polegającej na przekształceniu
zbiorczych szkół gminnych w szkoły podstawowe, od 01
września 1983 r. do 31 sierpnia 1985 r. był nauczycielem Szkoły Podstawowej w Uniejowie, mającej punkty filialne w Spycimierzu i Woli Przedmiejskiej.
Cieszył go kontakt z uczniami, bo mógł wykorzystywać
zdobyte kwalifikacje pedagogiczne. Prowadził lekcje geografii w klasach młodszych, zajęcia biblioteczne, był wychowawcą w świetlicy szkolnej. Kierował również (w zastępstwie) wyżej wymienionymi punktami filialnymi.
Z dniem 1 września 1985 r. oficjalnie został emerytem, ale
w kolejnych latach bywał jeszcze potrzebny szkole, zatrudniany w bibliotece i świetlicy szkolnej w niepełnym wymiarze godzin.
W swojej pracy dydaktycznej i administracyjnej był wielokrotnie wyróżniany. Otrzymał m.in.: Honorową Odznakę
Województwa Łódzkiego (1970), Medal XXX Polski Ludowej
(1974), Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego
(1975), Złoty Krzyż Zasługi (1977), nagrody pieniężne Kuratora Oświaty i inne.
Od początku swojej pracy w oświacie należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kiedy pracował w Szkole
Podstawowej w Uniejowie, był też członkiem Zarządu Oddziału ZNP Uniejów, poświęcając dużo czasu na tę działalność. Później zawsze żywo interesował się pracą Oddziału
i wspierał jego istnienie na terenie Uniejowa. Z radością,
razem z żoną, uczestniczył w okolicznościowych spotkaniach towarzyskich i w naszych wyjazdach, m. in. do teatru,
kina. Ważne były dla Niego spotkania ze starszymi kolegami i chętnie poznawał młodych nowych członków związku.
W dniu 28 listopada 2020 roku przegrał długoletnią walkę z chorobą. Pozostanie w naszej pamięci.

Urszula Urbaniak

W dniu 02 grudnia 2020 r. towarzyszyliśmy w ostatniej drodze naszego Kolegi

Śp. Józefa Bednarka
Odszedł na zawsze w dniu 28 listopada w wieku 86 lat.

Wyrazy głębokiego współczucia żonie Józefie
składają Koleżanki i Koledzy z Sekcji Emerytów przy Oddziale ZNP w Uniejowie
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Ostatnie Pożegnania
Druh uniejowskiej OSP i Hufca ZHP Uniejów

Roman Matusiak (1954-2020)
Roman Matusiak
urodził się 25 lutego 1954 r. w Aleksandrówku – dzisiejszy Uniejów przy ul.
Targowej 23. Tam też
mieszkał,
wychowywał się i dorastał.
Jego rodzice pochodzili z Kościelnicyobecnie ul. Kościelnicka w Uniejowie.
Tata Antoni pracował
w Przedsiębiorstwie
Gospodarki
Komunalnej
w
UniejoRoman Matusiak (zb. rodzinne)
wie i był murarzem,
a mama Regina z domu Miśkiewicz, zajmowała się domem.
Roman nie był jedynakiem, miał jeszcze o osiem lat starszą
siostrę Jadwigę. Wychowywał się w rodzinie spokojnej i bardzo wierzącej.
W wieku 7 lat rozpoczął naukę w Szkoły Podstawowej
w Uniejowie, szybko też został harcerzem. Uczył się dobrze
i po skończeniu klasy 8, kontynuował naukę w Technikum
Elektrotechnicznym w Łodzi, mieszkając w internacie. Po
zdanej maturze wrócił do Uniejowa i rozpoczął pracę w Rejonie Dróg Publicznych w Poddębicach.
W kwietniu 1983 r. poznał swoją przyszłą żonę Ewę z domu
Sykulak. Po ślubie zamieszkali w małej kawalerce w Łodzi.

Dopiero rok później zamieszkał w Uniejowie przy ul. Szkolnej 1. W 1984 r. został tatą. Urodził się syn Marek, a w 1985 r.
córka Magdalena. Od tego czasu szczęśliwy Roman z całą rodziną mieszkał w Uniejowie i udzielał się w Harcerstwie oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 1995- 2007 pracował
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Uniejowie.
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie służył przez
około 50 lat. Był zastępcą Naczelnika i wieloletnim Komendantem Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Uniejowie. Pełniąc te funkcje przyczynił się
w dużym stopniu do pozyskiwania strażackiego sprzętu ratownictwa technicznego. Zawsze odpowiedzialny i uczynny.
Zaangażowany w ratowanie życia i dobytku ludzkiego, zabiegający o dobro jednostki, przekuwający w czyn pomysły
i inicjatywy - strażak ochotnik z prawdziwego powołania.
Odznaczony m.in. brązowym, srebrnym i złotym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa oraz srebrną odznaką Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej.
Jak wcześniej wspomniałam, był również harcerzem Hufca ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej, długoletnim drużynowym drużyny harcersko-pożarniczej, pełnił też funkcję
kwatermistrza i zastępcy komendanta.
W 2006 roku zaczął chorować, w 2012 r. doznał udaru mózgu, a w 2018 r. nagle zmarła jego ukochana żona Ewa.
Mimo swojej choroby do końca życia pozostał przy Straży
i Hufcu ZHP. Pokonywał kolejne trudności, by być na zebraniach czy spotkaniach. Zawsze miał na celu dobro wspólne.
Był jednym z najlepszych i dla wielu takim pozostanie. Zawsze na posterunku.
Roman Matusiak po ciężkiej chorobie i długim pobycie
w szpitalu zmarł 3 listopada 2020 roku.

córka Magdalena Andrysiewicz

Nasz druh Romek...Nieodłączny przyjaciel na wielu harcerskich obozach, biwakach, zlotach. Zawsze czuwał nad
wszystkim i wiedział, jak pomóc nam w trudnych sytuacjach, w naprawach sprzętu, remontach. To nasza tzw. złota rączka.
Doskonale znał się na mustrze paradnej, do której przygotowywał naszych harcerzy. Przez wiele lat prowadził defiladyprzemarsze w czasie różnych uroczystości w Uniejowie. Był przyjacielem zarówno naszym - instruktorów, jak i dzieci. Niejedna Zuzia i niejeden Stefan, jak nazywał harcerki i harcerzy, pewnie do dziś pamięta spotkania z Nim, zwłaszcza na obozach,
daleko od mamy i taty. Umiał zjednać sobie serca małych i dużych. Chętnie organizował różne zawody sportowe, marsze na
azymut. Był także kwatermistrzem, zastępcą Komendanta Hufca, członkiem Hufcowej Komisji Rewizyjnej, a także drużynowym Harcerskiej Drużyny Pożarniczej, która została utworzona w 1978 r. a w 1982 r. wzięła udział w Ogólnopolskich Zawodach
Pożarniczych, zajmując IV miejsce w sztafecie pożarniczej i X miejsce w punktacji ogólnej.
Za swoją działalność w ZHP został wyróżniony Brązową Odznaką ,,Za zasługi dla Konińskiej Chorągwi ZHP”, Srebrną Odznaką za Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta Uniejów.
Harcmistrz Barbara Zwolińska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

dh. phm. Romana Matusiaka
Córce Magdalenie i Synowi Markowi śp. dh. Romana
w imieniu całego Hufca ZHP Uniejów
składam wyrazy najgłębszego współczucia.
Łączymy się z Wami w bólu i żałobie.
Czuwaj!

pwd. Adam Pakuła

Komendant Hufca ZHP Uniejów
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Ostatnie Pożegnania
„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość...”
Św. Jan

Marcin Grabowski (1975 - 2020)
Każdy człowiek jest inny
i każdy ma w sobie coś dobrego i to coś, za co może
być podziwiany. Do takich
osób niewątpliwie należał
Śp. Marcin Grabowski.
W Uniejowie był powszechnie znany. Interesowało go życie społeczności
lokalnej. Chętnie pracował
na jej rzecz pełniąc w latach 2010 – 2014 funkcję
Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Miasta Uniejowa.
Był wiernym i uważnym czytelnikiem naszego
kwartalnika. Wyróżniał się
bogatą ogólną wiedzą historyczną, przekazywaną mu już w dzieciństwie przez dziadka
Leona Grabowskiego oraz zdobywaną w nieformalny sposób.
Bardzo dobrze orientował się w historii miasta, splecionej
z dziejami uniejowskich rodzin. Znał historię różnych parafii
z terenu nie tylko naszej diecezji. Z wieloma kapłanami Die-

cezji Włocławskiej i Łódzkiej pozostawał w przyjaznych relacjach. Łatwo nawiązywał kontakty, lubił podróżować.
Był odporny na przeciwności losu, miał swoją wrażliwość
i dumę. Mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności, potrafił wybierać dobre drogi. Konsekwentnie stawiał przed sobą
kolejne cele oraz z zapałem je realizował. Dążył do tego, by
wiedzieć więcej, by być lepszym, by dobrze odnajdywać się
w wymagających realiach codzienności. Miał wokół siebie
osoby, które wspierały go w realizacji zamierzeń.
W dorosłym życiu ukończył Liceum Ogólnokształcące
i zdał maturę. Poszerzał swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkole policealnej – technik administracji
oraz technik bhp. Cieszył się swoimi edukacyjnymi sukcesami.
Był zawsze był blisko kościoła. Uczestniczył w dawnej grupie oazowej, pełnił posługę ministrancką i lektorską. Z dumą
nosił szarfę Rycerza Kolumba i stawał przy sztandarze Cechu
Krawców.
Znał trud pątniczy, wielokrotnie w pieszych pielgrzymkach wędrował na Jasną Górę. Szczególnie związał się na
długie lata z Pielgrzymką Dzierżawską, w której z oddaniem
pełnił funkcję kwatermistrza.
Potrafił i chciał pomagać innym. Ważna dla niego była
m.in. poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.
Miał wiele planów, nie zdążył ich zrealizować.
Niespodziewanie życie jego zgasło. Pozostanie we wspomnieniach wielu osób, które spotkały go na swojej drodze.

Małgorzata Charuba

Dnia 23 listopada 2020 roku, w wieku 45 lat odszedł do Wieczności

Śp. Marcin Grabowski
Zmarły był członkiem Cechu Krawieckiego, Rycerzem Kolumba, ministrantem i lektorem związanym
z Uniejowskim Kościołem. W Uniejowie się urodził i wychowywał. Tu realizował się jako społecznik.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia dla Mamy i pozostałej Rodziny
składają Członkowie Cechów Rzemieślniczych Uniejowa

Wszystkich Świętych 2020 - zamknięte cmentarze
„Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju”.
Elżbieta Daniszewska “Zaduszki” [fragm.]

Na kilka dni przed 1 listopada o odwołanie mszy św.
i nabożeństw na cmentarzach w uroczystość Wszystkich
Świętych zaapelował prymas Polski abp Wojciech Polak.
Zwrócił się też z prośbą, by tego dnia nie organizować na
cmentarzach tradycyjnych procesji.
Obawiając się, że tłumy na cmentarzach w okolicach
dnia Wszystkich Świętych mogą wpłynąć na jeszcze
większą liczbę zakażeń koronawirusem, rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy 31 października oraz 1 i 2 listopada. Zakaz odwiedzania cmentarzy nie dotyczył tylko
ceremonii pogrzebowych i czynności z nimi związanych.
Decyzja, którą podjęto w ostatniej chwili, uniemożliwiła większości w zaplanowany sposób upamiętnienie swoich bliskich, wywołała rozgoryczenie i rozżalenie, budziła
wiele innych emocji. Symboliczną świeczkę przyszło nam
zapalić w domu, zadumać się nad własnym życiem, które
kiedyś też się skończy.
Urszula Urbaniak

(Fot. Małgorzata Charuba)
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LXVI)
P ierwszy dzień listopada. Po raz pierwszy inny niż
zwykle. Pod zamkniętą bramą cmentarza ktoś postawił
kilka zniczy. Wokół obca pustka, a nad nią szare jesienne
niebo. Dwa dni wcześniej, kiedy po południu lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość o zamknięciu cmentarzy
w związku z rosnącą liczba zarażeń koronawirusem, było
tu tak gwarno, jak chyba nigdy wcześniej. Każdy starał
się zadbać o groby najbliższych, choć nie ułatwiał tego
ani wcześnie zapadający zmrok, ani padający deszcz. Przy
cmentarnej furtce tworzyła się spora kolejka. Jedni wchodzili, niosąc kupione przed chwilą kwiaty i znicze, a inni
wychodzili po kolejne. Paweł kończył właśnie pracę, gdy
zadzwonił telefon.
• Słyszałeś, że od jutra zamykają cmentarze. - Usłyszał
znajomy głos.
• Nic o tym nie wiem. Byłem dziś bardzo zajęty. - Odpowiedział.
• Właśnie niedawno mówili o tym w telewizji.
• Dzięki za informację. Muszę szybko jechać na cmentarz,
bo planowaliśmy z Anią zająć się wszystkim dopiero jutro.
• Ja właśnie przed chwilą przyjechałem. Jest tu tłum ludzi. Istne szaleństwo.
• Zaraz tam będę. Zadzwonię tylko do Ani.
Trwało to wszystko aż do późnej nocy, po czym nastąpiła niczym nie zmącona cisza, a nad cmentarzem zawisła
świetlista łuna. Przez trzy kolejne dni cmentarna brama
pozostała zamknięta, strzegąc tych, którzy znaleźli za nią
wieczny spoczynek. Nikt nie odważył się złamać administracyjnego zakazu, choć podobno dwa tajemnicze cienie
przechadzały się wieczorami po pustych alejkach.
*
Koronawirus uderzał z siłą wielokrotnie większą niż
miało to miejsce na początku roku. Codzienne komunikaty
informowały o kolejnych rekordowych liczbach zarażeń.
Niestety nie brakowało też tych najtragiczniejszych statystyk. To co przez kilka miesięcy wydawało się być odległe
od spokojnego Uniejowa, nagle stało się rzeczywistością
dotykającą bliskich i znajomych. W cieniu pandemii, w połowie listopada dobiegały prace remontowe na skwerze
przy ulicy Tureckej. Oczom mieszkańców oraz turystów
ukazało się zupełnie nowe oblicze tego miejsca.
• No i co o tym sądzisz staruszku? - Zapytał Mirek wpatrzony w ogromną kamienną kulę, poruszaną siłą wody.
• Nowocześnie i ładnie wygląda w nocy, choć niektórzy
uważają, że brak temu miejscu duszy - odparł Jurek.
• Jak zwykle to rzecz gustu. Mnie się podoba, a innym nie
musi.
Bez względu na różne opinie, to zaniedbane przez lata
miejsce zyskało zupełnie nowe oblicze i przeznaczenie.
Zmierzających do miasta od strony term turystów, wita
teraz ogromny kamienny pierścień z napisem Uniejów,
będący jednocześnie podświetlaną fontanną. Widok taki
cieszy niejedno oko i dla wielu stanowi pewnie zapowiedź
kolejnych atrakcji. I o tych atrakcjach w „starym” Uniejowie warto teraz pomyśleć.
*
Na drzewach zostały już tylko nieliczne liście, które
oparły się pierwszym grudniowym przymrozkom. Niczym

symbole mijającego czasu czekały na podmuchy chłodnego wiatru, by miękko osiąść na pokrytej szronem ziemi.
Szare niebo przecinały klucze ptaków zmierzających na południe, choć nic nie wskazywało na to, by miała nadejść
prawdziwa zima. To odwieczna siła natury niosła je w poszukiwaniu cieplejszego klimatu. Tymczasem po obu stronach rzeki trwały prace przy budowie bulwarów. Pomysł,
który zrodził się wiele lat temu ma wreszcie szansę stać się
faktem. Warto w tym miejscu przypomnieć, że namiastka
bulwarów powstała już na początku lat siedemdziesiątych,
a ich symbolem pozostaje do dziś niezapomniana „Walentynka”.
• Mam nadzieję, że w przyszłym roku wybierzemy się na
romantyczny spacer po bulwarach. - Powiedział Paweł,
patrząc na widoczne już efekty rozpoczętych niedawno
prac.
• Oby tylko wszystkiego nie zabetonowali. - Powiedziała
z nadzieją w głosie Ania. - Bo zamiast bulwarów będziemy mieli betonowe koryto.
• Z tego, co słyszałem, to powstanie tu przystań kajakowa i „Szlak Bosych Stóp”. Nie powinno więc zabraknąć
atrakcji.
• Przynajmniej będzie porządek i znikną stąd porozrzucane butelki i sterty śmieci na brzegu i w rzece.
• Myślę, że jak będzie tu coś ładnego, to onieśmieli to
ewentualnych wandali.
Tempo inwestycji w Uniejowie może budzić uzasadniony podziw. Miasto wciąż się zmienia, chcąc przypodobać
się zarówno swoim mieszkańcom, jak i odwiedzającym
je turystom. W blasku świątecznego oświetlenia nabiera
nastrojowego charakteru, przywołującego jego nieco nostalgiczny klimat. W krótkich ulicznych rozmowach coraz
częściej pojawia się temat Bożego Narodzenia. Jedni pytają, jakie będą tegoroczne święta? Inni zastanawiają się, czy
możliwe będą rodzinne spotkania? Odpowiedź poznamy
niedługo mając nadzieję, że ta jedyna Cicha noc, święta
noc... pozwoli choć na parę chwilę poczuć ich niepowtarzalną magię.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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

Plac przy ul Tureckiej w nowej odsłonie (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
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Drugi tom monogr afii

Jesteśmy coraz bliżej zakończenia prac nad dwutomową monografią. W ostatnim numerze prezentowaliśmy okładkę
pierwszego tomu, a obecnie projekt okładki tomu drugiego. Tom drugi będzie bogatszy w fotografie i w swojej objętości,
podobnie jak pierwszy, przekroczy 800 stron. Znajdziemy w nim rozdziały: W Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Lata
wojny i okupacji 1939-1945, W okresie PRL 1945-1989, Architektura i zabytki, Cmentarze oraz Samorządowy Uniejów.
W ostatnim rozdziale, który obejmuje lata 1990-2020, opisujemy ważniejsze wydarzenia, inwestycje i dokonania
w gminie Uniejów w ciągu ostatnich 30 lat; miejsca, w których zaszły zmiany; instytucje, placówki i stowarzyszenia
o zasięgu gminnym; dokonania na obszarze poszczególnych parafii i sołectw.
Druk monografii nastąpi w II kwartale 2021 r., a jej promocja będzie wspaniałym akcentem obchodów
30-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.

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

Lata 60. XX wieku - skrzyżowanie Rynku z dwukierunkową ul. Bogumiła (arch. TPU)

Grudzień 2020 - skrzyżowanie Rynku z jednokierunkową ul. Bogumiła. Puste miejsce z lewej strony wypełnił
okazały budynek mieszkalny. Z prawej na miejscu tradycyjnego kiosku spożywczego stoi drewniana „Chatka
Puchatka” (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

