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W Numerze
Oddając nasz kwartalnik do druku, nie wiemy, czy jedne z najpiękniejszych świąt w roku przyjdzie nam
spędzić w gronie rodzinnym, czy w izolacji od najbliższych i znajomych.
Nie znajdziemy w tym numerze relacji z wielkich cyklicznych imprez, mniejszych wydarzeń kulturalnych,
bo takie nie mogły się odbywać. Nasze łamy wypełniają więc różne wspomnienia, które są kolejnymi cegiełkami dokładanymi do spisanej już historii Uniejowa i okolic. Otwierają je przeżycia pierwszych dni wyzwolenia
miasta. Swoje miejsce mają wspomnienia lat szkolnych i saga rodu Kaszyńskich.
W kolejnym kąciku poetyckim zagościły tym razem wiersze „pandemiczne”, będące również wyrazem
osobistych przeżyć poetki. Przypominamy, że w Wilamowie funkcjonowała poczta, kino, że stąd pochodzi nazaretanka posługująca w dalekiej Ameryce, a jeden z mieszkańców był społecznym korespondentem GUS. Autorka cyklu „O tych, co się na muzyce znają” tym razem przedstawia nam uniejowianina-koncermistrza Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. J. Wybickiego w Warszawie.
Wielką wartość poznawczą ma artykuł „Z orłem białym przez wieki”, który przed zbliżającym się świętem
3 Maja może stanowić narzędzie edukacji dla najmłodszego pokolenia. Zwracamy również uwagę na fakt,
że Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa ma za sobą 30 lat nieprzerwanej działalności, a przed nim kontynuacja...
Nazwiska autorów znajdą Państwo na poszczególnych stronach naszej gazety.
Milej lektury w ten trudny czas!
Zespół redakcyjny

Z okazji Świąt Wielkanocnych, które zawsze wnosiły radość, życzymy
wewnętrznej siły do życia w Nadziei na duże i małe zwycięstwa, do pomnażania
Dobra, do aktywności, dzięki której świat wokół będzie ciągle stawał się lepszy.
Niech trudny czas życia w pandemii pozwoli nam mocniej przeżywać
Tajemnicę Zmartwychwstania.

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Koronawirus nadal w natarciu

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, jak pamiętamy, stwierdzono
w dn. 4 marca 2020 r. Ponad rok temu nikt nie przypuszczał, że wirus będzie tak inwazyjny.
Od początku epidemii, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, do dnia 15 marca 2021 r. stwierdzono 1 917 527 zakażeń
(w tym w województwie łódzkim – 117028, a w powiecie poddębickim -1630 przypadków). Z powodu Covid 19 oraz
chorób z nim współistniejących zmarło 47 206 (w tym 3178 w województwie łódzkim, a powiecie poddębickim - 53
osoby). Za liczbami zgonów, również w naszej gminie, kryją się osobiste dramaty, przerażenie, niepojęte cierpienie
rodzin, nieutulony żal, smutek, bolesne pożegnania, poczucie, że wszystko od tej pory będzie inne oraz pustka, której nic już nie zapełni.
Obecnie trzecia fala zakażeń, padają kolejne rekordy. Czas pokaże, jak długo jeszcze będziemy zmagać się z epidemią. Nadzieję dają zakrojone na szeroką skalę szczepienia przeciw Covid 19. Wykonuje się je również w Uniejowie,
w NZOZ SALUS C. PIOTROWSKA, ul. Orzechowa 2.
W tych trudnych czasach życzę wszystkim zdrowia.
Małgorzata Charuba
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powrotu do Polski; miejsce zamieszkania za granicą – kraj
(dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą); kraj
przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
Charakterystyka etniczno-kulturowa: narodowość
– przynależność narodowa lub etniczna; język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych; wyznanie –
przynależność do wyznania religijnego.
Gospodarstwa domowe i rodziny: stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego
mieszkania.

Przed nami Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań
Już 01 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa
do dnia 30 września. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis
telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Warto pamiętać o tym, że zgodnie z
ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest
obowiązkowy.

Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych
(mieszkania i budynki): rodzaj pomieszczeń mieszkal-

nych; stan zamieszkania mieszkania; własność mieszkania;
liczba osób w mieszkaniu; powierzchnia użytkowa mieszkania; liczba izb w mieszkaniu; wyposażenie mieszkania
w urządzenia techniczno-sanitarne; rodzaj stosowanego
paliwa do ogrzewania mieszkania; tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe; rodzaj
budynku, w którym znajduje się mieszkanie; stan zamieszkania budynku; wyposażenie budynku w urządzenia techniczne; powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku; liczba izb w budynku; własność budynku; liczba mieszkań w
budynku; rok wybudowania budynku.
W przypadku bezpośredniego kontaktu z rachmistrzem
spisowym warto zwrócić uwagę, czy posiada on umieszczony w widocznym miejscu identyfikator, zawierający
m.in. imię, nazwisko i zdjęcie rachmistrza oraz nr identyfikatora. W przypadku wątpliwości tożsamość rachmistrza można będzie zweryfikować poprzez kontakt z infolinią spisową: tel. 22 279 99 99 lub przy pomocy aplikacji
„Sprawdź rachmistrza” na stronie www.spis.gov.pl oraz
stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl.

W ramach spisu zostaną zebrane dane obejmujące:

Charakterystykę demograficzną osób: płeć, wiek,
adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa.
Aktywność ekonomiczna osób: bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo; lokalizacja miejsca pracy; rodzaj działalności
zakładu pracy; zawód wykonywany; status zatrudnienia;
wymiar czasu pracy; rodzaj źródła utrzymania osób; rodzaje pobieranych świadczeń.
Poziom wykształcenia.
Niepełnosprawność: samoocena niepełnosprawno-

ści; prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy; stopień niepełnosprawności; grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych
czynności.
Migracje wewnętrzne i zagraniczne: okres zamieszkania w obecnej miejscowości; miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju; miejsce zamieszkania rok przed spisem;
fakt przebywania kiedykolwiek za granicą; rok przyjazdu /

Andrzej Zwoliński
ścioła, szkoły zawiera ważne dla mieszkańców poszczególnych sołectw różne aktywności i działalności gospodarczej
w opisywanym 30-leciu.
Na kartach dwutomowej monografii zostały zapisane
dzieje naszych mieszkańców - od przynajmniej tysiąca lat.
Poprzez dołączenie tego współczesnego rozdziału zachowamy w naszej pamięci nazwiska osób, ważnych dat oraz
wydarzeń, odwołujących się do naszej współczesnej lokalnej historii.

SAMORZĄDOWY UNIEJÓW
W LATACH 1990-2020
Dobiegają końca prace redakcyjne przy II tomie monografii „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez
wieki”, której wydawcą są Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Ostatni rozdział pt. „Samorządowy Uniejów 19902020” przygotowywany jest przy współpracy burmistrza
Józefa Kaczmarka, pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie i zarządu TPU, pod redakcją Marka Jabłońskiego,
z wykorzystaniem informacji przekazywanych przez stowarzyszenia, placówki oświatowe, jednostki OSP, koła
gospodyń, przedsiębiorstwa, zakłady pracy, parafie i inne
podmioty związane z gminą Uniejów.
W pierwszej części tego rozdziału umieszczono informacje dotyczące: kadencji władz samorządowych i ważniejszych wydarzeń w czasie ich trwania. Przedstawiono największe aktualnie spółki, przedsiębiorstwa i zakłady oraz
miejsca, w których zaszły znaczące zmiany.
W części drugiej, w porządku alfabetycznym, zaprezentowano instytucje, placówki i stowarzyszenia o zasięgu
gminnym oraz partie polityczne.
Część trzecia z podziałem na parafie, oprócz historii ko-
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Pierwsze strony okładek I i II tomu monografii
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biurowo-administracyjne. Prace budowlane obejmują powstanie budynku od podstaw oraz wykonanie wszystkich
przyłączy wraz z instalacjami jak np. sieć wodociągowa,
przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, instalacja gazowa,
grzewczo-chłodząca, sieć elektryczna i teletechniczna.
Dzięki powstaniu Centrum Spycimierz zyska nowoczesną, multimedialną placówkę wystawowo-edukacyjną.
Będzie ona poświęcona liczącej blisko dwa wieki tradycji
układania kwietnych dywanów, z której ta wieś położona
blisko Uniejowa znana jest nie tylko w Polsce, ale także
poza jej granicami.

Centrum Historyczno-Kulturalne
powstanie w Spycimierzu

Imponująco zapowiada się gmach Centrum Historyczno-Kulturalnego „Spycimierskie Boże Ciało”, którego budowa rozpocznie się niebawem. To efekt podpisanej w dniu
19 lutego br. przez burmistrza Józefa Kaczmarka umowy
z wykonawcą. Inwestycję zrealizuje Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowlanego Częstobud Damian Świącik
Andrzej Zwoliński
z Częstochowy (lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa
Budowlanego Budopol Sp. z o.o. z Jaskrowa (partner Konsorcjum).
Podpisanie umowy odbyło
się w sali OSP w Spycimierzu.
Oprócz burmistrza Uniejowa
i przedstawicieli wykonawcy-Damiana
Dobrowolskiego
i Tomasza Wilczyńskiego świadkami wydarzenia byli m.in.
przedstawiciele spycimierskiej
społeczności.
Przygotowanie
projektu to także efekt pracy
dr hab. Bartosza Hungera, prof.
ASP Kierownika Katedry Architektury Wnętrz, który wykonał
program funkcjonalno-użytkowy, architekta Radosława Guzowskiego odpowiedzialnego za
opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz Państwa Ewy
Wizualizacja obiektu Centrum Historyczno-Kulturalne w Spycimierzu (fot. Urząd Miasta w Uniejowie)
i Adama Grobelnych z firmy 7
MUZ - odpowiedzialnych za
projekt aranżacji wnętrz.
Budynek Centrum zaprojektowany został na planie litery
U, z widokiem na dziedziniec,
na którym powstanie drewniana widownia na konstrukcji stalowej. Będzie to obiekt
jednokondygnacyjny w części z poddaszem użytkowym
i z podwyższeniem do dwóch
kondygnacji w części centralnej. Powierzchnia zabudowy to
ponad 987 m 2 (w tym 964 m 2
powierzchni użytkowej). We
wnętrzu znajdą się sale wystawowe, dydaktyczne i konferencyjne oraz niewielkie zaplecze

skością węzła autostrady A2. Podniesie to poziom bezpieczeństwa w obrębie targowiska.
Na placu powstanie ok. 80 nowoczesnych stanowisk
handlowych, z których większość zyska zadaszenie w postaci rozkładanych markiz. Całość uzupełni infrastruktura
w postaci utwardzonego kostką betonową parkingu, dróg
dojazdowych i zjazdów oraz wiaty śmietnikowe, kontener
sanitarny z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Estetykę miejsca wzbogacą trawniki i zieleńce,
a oświetlenie zapewnią lampy fotowoltaiczne.
Przebudowę realizuje wyłoniona w drodze przetargu
Firma Handlowo-Usługowa DROMEX Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz z Koźminka, która złożyła ofertę opiewającą na kwotę 1.897.890,00 zł. Inwestycja
zyskała wsparcie środków unijnych, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czekamy na nowe targowisko
w Uniejowie
Niedawno rozpoczęto prace na placu targowym w ramach zadania pn. “Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”. To dobra wiadomość, zarówno dla
sprzedających jak i kupujących, dla których przeniesienie
handlu na teren placu “Mój Rynek” przy ul. abp. Jakuba
Świnki to tymczasowa konieczność.
Po gruntownej przebudowie plac przy ul. Dąbskiej, tak
jak dotychczas w każdy czwartek, będzie miejscem lokalnego handlu, a w pozostałe dni pełnić będzie rolę parkingu
dla cmentarza parafialnego.
Teren zostanie odgrodzony od drogi wojewódzkiej na
której panuje intensywny ruch pojazdów w związku z bli-
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Do Beltrów poszliśmy w piątkę: ja z mamą oraz moja ciotka
z córką Jadzią i synem Józkiem. Pomieszczeniem, w którym
zazwyczaj przebywali i przyjmowali gości, była kuchnia. Kiedy przekroczyliśmy ganek i weszliśmy do środka, było tam
bardzo wesoło. Jeden z okopiarzy grał na harmonii,a w takt
muzyki stary Belter przyśpiewywał: „Mania moja ty moja”.
Było tam jeszcze kilku innych okopiarzy i jeden z Czarnomorców nazywany Dziadźko. Dziadźko pomagał służącemu
Alkowi i tak jak Alek, spał w stajni. Nie był z tego zadowolony,
bo często powtarzał „Dziadźko miał tri konie a teraz dziadźko
jest dziadem”.
Moja mama, korzystając tam z elektrycznego oświetlenia, robiła na drutach. Gdy kończył się kłębek wełny, wysłała mnie do domu, bym przyniósł drugi. Kiedy wracałem
i znalazłem się na szosie, zobaczyłem silnie oświetlone niebo
i poruszające się obiekty świetlne. Szybko wróciłem do Beltrów i o tym powiedziałem. Zaraz wszyscy wybiegli na szosę.
Wyszedł również kierownik okopiarzy, który był zakwaterowany u Beltrów i miał tu swoje biuro.
Patrząc na to niespotykane dotąd zjawisko zaczęto dyskutować. Belter bardzo podniecony zwrócił się do kierownika,
żeby mu powiedział, co to może być. Kierownik go uspokoił
oznajmiając, że to manewry. Jednak jeden z okopiarzy (podoficer wojska polskiego z 1939 roku) stwierdził, że to akcja
wojenna a właściwie nalot. Nie wróciliśmy już do Beltrów,
Irma sukni nie przymierzyła. Kiedy wracaliśmy do domu,
ciotka powiedziała, że tej komunii Irma chyba już nie będzie
miała. Następnego dnia rano okazało się, kto miał rację.
W środę 17 stycznia na ulicach pojawiły się niemieckie
czołgi, a park zapełnił się wojskiem. Przeczuwając, że sytuacja staje się poważna, ciotka z moją mamą poszły na rynek
i zrealizowały zakupy na kartki. Jadzia i ja z Józkiem siedzieliśmy w domu i nie opuszczaliśmy mieszkania. Spać poszliśmy
zaraz po zmroku. Układając się do snu nikt nie przypuszczał,
że to już ostatnia noc pod niemiecką okupacją.
W czwartek 18 stycznia rano do naszego okna zapukała
służąca Beltrów Wacia i powiedziała, że o godzinie szóstej
rosyjskie czołgi wjechały do Ozorkowa a teraz jadą w kierunku Uniejowa. Kiedy weszła do mieszkania dowiedzieliśmy
się, że z Uniejowa uciekli wszyscy Niemcy, a Beltrowie też już
są spakowani i przed odjazdem chcą jeszcze się z nami pożegnać. Poderwaliśmy się z łóżek, szybko się ubraliśmy i poszliśmy z Wacią.
Na podwórku stał już zapakowany wóz. Na nim Beltrowa
z Irmą, stary Belter trzymał lejce. Gdy nas zobaczył, powiedział: „Odjeżdżam, ale jeszcze tu wrócę, pilnujcie mojego majątku”. Powiedziawszy to, wskoczył na wóz, krzyknął wioo
i odjechał. Opuściliśmy teren. Mama z ciotką poszła po nasze
meble, które zabrano nam w kwietniu, gdy wyrzucano nas
z naszego mieszkania i dano je Czarnomorcom, osadzonym
w domu Spychalskich. Ja i Józek zatrzymaliśmy się na mostku
i obserwowaliśmy, jak Belter odjeżdża.
Niespodziewanie zatrzymała się przed nami czarna kareta, a stangret zapytał nas jak dojechać do Czepowa, bo droga na Dąbie była zabarykadowana. Nie znał Uniejowa, więc
poprosił byśmy wsiedli i wyprowadzili go na właściwą trasę.
Odważnie wskoczyliśmy na karetę, usiedliśmy na ławeczce
przy stangrecie i dojechaliśmy z nim do koszar. Tutaj wysiedliśmy i kazaliśmy mu jechać dalej traktem.
Wracaliśmy ulicą Targową. Kiedy doszliśmy do polnej
drogi, teraźniejszej ulicy Marii Konopnickiej, skręciliśmy
w lewo i doszliśmy znów do polnej drogi, obecnej ulicy Orzechowej. Tutaj się rozdzieliśmy, bo nie mogliśmy dojść do porozumienia, którędy iść dalej. Józek poszedł więc w prawo,

W yzwolenie Uniejowa
- wspomnienia stycznia 1945 roku
Rozpoczął się rok 1945. Już ponad pięć lat żyliśmy w niemieckiej niewoli. Pozbawieni wszystkich praw; mordowani,
bici i znieważani czekaliśmy na wyzwolenie. Teraz pojawiła
się nadzieja, że może to nastąpić w krótkim czasie. Niemcy po
klęskach pod Stalingradem i Kurskiem ciągle wycofywali się
na zachód. Armia Czerwona i oddziały wojska polskiego, które uformowały się na obczyźnie, stały już na prawym brzegu
Wisły w Warszawie i lada dzień mogły uderzyć.
W tej sytuacji Niemcy zaczęli tworzyć nową linię obrony,
na której był Uniejów. Już na początku września 1944 roku
ściągnęli tu mężczyzn z okolic Kalisza, którzy pod nadzorem
niemieckich specjalistów zaczęli budować szańce i umocnienia. W styczniu 1945 roku przez Uniejów przekopany był rów
przeciwczołgowy, ciągnący się od ulicy Wschodniej przez
ogród Kiwalskich i dalej przez pole aż do ulicy Dąbskiej. Prawa strona szosy została przejezdna, ale od środka był znów
rów, który ciągnął się przez pole w kierunku ulicy Targowej.
Założenia były, że zostanie przekopany przez Targową w kierunku ulicy Kościelnickiej, a następnie do Warty. Szybkie
i skuteczne uderzenie wojsk radzieckich nie pozwoliło zrealizować tych planów.
Wieczór 16 stycznia spędzaliśmy u Beltrów, którzy mieszkali po drugiej stronie ulicy na przeciwko nas. Byli to Niemcy
z Wołynia. W 1940 roku zostali tu osadzeni w gospodarstwie
Kiwalskich, wywiezionych z Uniejowa. Mieli czterech synów
i córkę Irmę. Najstarszy ich syn August już parę lat przed
wojną opuścił Polskę, a w 1939 roku przekroczył granicę Polski jako oficer Wermachtu. Dwaj synowie, Erwin i Henryk,
już w Uniejowie zostali powołani do wojska, a najmłodszy
Paul służył w Reichsarbaitsdienst1.W domu była z nimi najmłodsza Irma. Wiedzieli już, że Erwin i Heniek zginęli na
froncie. Nie był im znamy los Paula i Augusta. Całą nadzieję
pokładali w 12-letniej Irmie, która w lutym miała przystąpić
do konfirmacji. Beltrowie uchodzili za najbogatszych Niemców w Uniejowie. Wielki sad i pola orne oraz zabudowania
gospodarcze i żywy inwentarz po Kiwalskich zapewniały im
wszystko. Uroczystość miała mieć miejsce w kościele ewangelickim w Dąbiu. Irma miała już przygotowaną nową suknię,
a jej rodzice chcieli nam pokazać, jak będzie w niej wyglądała.
Pastor tego kościoła w każdą niedzielę latem przyjeżdżał do
Uniejowa i u Beltrów na podwórku odprawiał nabożeństwo
dla Niemców. Beltrowie chcieli, żeby w Dąbiu Irma pięknie
wyglądała, więc oczekiwali, że jeszcze im coś doradzimy.

Opuszczona obecnie posiadłość Kiwalskich. W czasie wojny została tu osadzona
rodzina Niemca Beltra (fot. Urszula Urbaniak)
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gdzie był ogród i stodoła Kamińskich, a ja w lewo nad rowem
przeciwczołgowym.
Po przejściu około 100 metrów usłyszałem, że ktoś krzyczy. Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem, że przy Józku stoi
niemiecki żołnierz i daje znać ręką, abym wrócił. Obleciał
mnie strach, ale nie zawróciłem. Przyśpieszyłem kroku
i niebawem byłem przy ulicy Dąbskiej. Tutaj ujrzałem, że
przejezdna część szosy jest zabarykadowana belami drzewa
i elementami betonowymi z wytwórni, która mieściła się na
terenie zwanym wtedy piaski. Stąd było już blisko do domu.
Biegiem przeleciałem ten odcinek.
W domu zastałem sporo osób i zapłakaną mamę. Józek
wrócił wcześniej i powiedział, że żołnierz niemiecki, który
go zatrzymał, podniósł karabin i wycelował w moją stronę,
aby mnie zabić, ale się rozmyślił i nie strzelił. Kiedy mama
zobaczyła, że jestem zdrowy i cały, przestała płakać. Nie było
czasu na dłuższą rozmowę o tym zdarzeniu, bo zaraz usłyszeliśmy salwy z karabinów maszynowych a później strzały
z dział.
Po jednym z takich wystrzałów zobaczyliśmy przez okno
jak krzyż na dzwonnicy zaczyna się przechylać raz w jedną,
a później w drugą stronę. Widok był przerażający. Wszyscy
obecni w mieszkaniu zaczęli płakać i modlić się. W pewnym
momencie znalazł się wśród nas człowiek spod Kalisza, którego zabrali tu na okopy. Przy okopach jednak nie pracował,
bo dzięki swojemu talentowi malarskiemu komendant żandarmerii zabrał go na komendę i kazał malować portrety Hitlera. U ciotki na ścianie wisiał duży obraz Świętej Rodziny.
Śpiewak, bo tak nazywany był ten człowiek z uwagi na to, że
przed świętami Bożego Narodzenia zrobił szopkę, a później
śpiewał przy niej kolędy, stanął przed tym obrazem i własnymi słowami modlił się. Jego modlitwy wypowiadane były
wierszem. Nigdy nie zapomnę tych słów: „Józefie staruszku
miej nas w swoim serduszku”.
Po pewnym czasie strzały umilkły, sąsiedzi opuścili nasze
mieszkanie, zaświeciło słońce, a my słyszymy jak ciotka Marianna (najstarsza siostra mojego ojca) krzyczy: „Janka daj
worek przyniosę chleba, ruskie otworzyli piekarnie i chleb dają
za darmo”. Poderwały się moja mama z ciotką i pobiegły na
rynek, skąd po niedługim czasie każda przyniosła po kilka
bochenków ciepłego jeszcze chleba. A później przyniosły cukier i mąkę. Wychodziły do sklepów parę razy i znosiły żywność.
Około godziny czternastej wyszedłem z Józkiem z domu.
Na ulicy Dąbskiej przed Targową zobaczyliśmy dwóch radzieckich żołnierzy. Spodnie i kurtki mieli watowane, a na
głowach kożuchowe czapki tzw. uszanki z czerwoną gwiazdką, na której był sierp i młot. Najbardziej jednak podobały
nam się ich pistolety maszynowe z dużym okrągłym magazynkiem na naboje. Zaraz przypomniał mi się niemiecki plakat, który jeszcze wtedy był na słupie reklamowym przy rynku. Tylko na plakacie żołnierze rosyjscy mieli starego typu
karabiny zawieszone na sznurkach. Tutaj żołnierze radzieccy
mieli paski tekstylne przy broni i wyglądało to normalnie.
Otoczeni byli grupką dzieci w naszym wieku, rozmawiali z nimi i widać było, że twarze mieli uśmiechnięte. Jeden
z czołgistów trzymał w ręku dziecinne kamaszki. Popatrzył
się na nas i dał je Wojtkowi Strychalskiemu z ulicy Polnej,
a pozostałym wskazał sklep z obuwiem na rynku. Wojtek nie
potrafił ukryć radości i powtarzał bez przerwy „dostałem buciki”.
Poszliśmy więc z Józkiem do sklepu, w którym już niczego
nie zastaliśmy na półkach. Po prawej stronie były drzwi do
magazynku. Józek znalazł jeszcze nowe buciki, pasujące na
jego nogę a ja narciarki przynajmniej o trzy numery na mnie

za duże. Później jednak w nich chodziłem, bo prezentowały się lepiej niż trepy. Znaleźliśmy jeszcze pastę do obuwia
i damskie białe buty na obcasach. Jedne takie wziąłem dla
mamy. Kiedy wróciliśmy do domu, bardzo się mamie spodobały. Szybko pobiegła na rynek i wróciła z torbą pełną butów,
wśród których najwięcej było białych. Po powrocie z rynku
poszliśmy z Józkiem do budynku, gdzie mieszkał gospodarz
miasta Józef Kotchot. Był on zapalonym myśliwym i mieliśmy
nadzieję, że znajdziemy tam fuzję. Nic z tego nie wyszło, była
tam tylko trąbka myśliwska.
Wróciliśmy z pustymi rękoma do domu. Zapadał zmrok.
Od czasu do czasu słychać było tylko wystrzały z pistoletów
maszynowych. Sąsiedzi z frontowego budynku też zaczęli
wracać do domu. Dowiedzieliśmy się od nich, że żołnierze
radzieccy zabili znienawidzonego przez ludzi donosiciela
Kraupego. Wyszedł podobnież na rynek i chciał nawiązać
kontakt z czołgistami. Zainterweniowała jedna z mieszkanek ulicy Bogumiła i poinformowała radzieckich żołnierzy
o jego działalności w czasie okupacji, a ci wyprowadzili go
nad rzekę i zabili.

Podwórko i widoczny w głębi budynek przy ul. Dąbskiej, będący domen rodzinnym autora - obecnie teren rodzinnych wakacyjnych spotkań, wypełnionych
wspomnieniami o historii tego miejsca. W nocy z 18 na 19 stycznia 1945 r. do
tego domu, przez dziurę w płocie ogrodu Kamińskich, przyszedł ranny żołnierz
niemiecki, który strzelał do żołnierzy z czołgu przy ulicy Polnej na styku z Dąbską. Od prawej: Władysław Szuszkiewicz, jego kuzyn Józef Jaśkiewicz, żona
Władysława i żona Józefa (fot. ze zb. Władysława Szuszkiewicza)

Wieczorem 18 stycznia kładąc się spać, liczyliśmy na to,
że będzie to spokojna noc. Jednak nie zdążyliśmy jeszcze zasnąć, a znów zagrały karabiny maszynowe, później wystrzały z ciężkich dział. Oddziały niemieckie z parku opuściły już
Uniejów, ale na polu wzdłuż ulicy Targowej, na wysokości
szkoły została niemiecka artyleria i prawdopodobnie jakiś
oddział, który ją osłaniał. Przekonawszy się, że siły radzieckie są niewielkie, postanowili pod osłoną nocy i krzewów
zaatakować czołg radziecki, który stał na ulicy Polnej przy
Dąbskiej. Efektem tej akcji był zabity jeden żołnierz radziecki, a drugi był ranny. Rosjanie ranili jednego żołnierza niemieckiego, który w środku nocy z silnie krwawiącą ręką już
bez pasa i broni przyszedł do nas, by zrobić mu opatrunek.
Nie wiedząc, jaka jest sytuacja w mieście, moja mama z ciotką
podarły poszewkę i opatrzyły mu ranę.
Po udzielonej mu pomocy położył się na naszym łóżku,
a my nie wiedzieliśmy, co zrobić. Byliśmy zaniepokojeni, baliśmy, że jak zastaną go tu żołnierze radzieccy to nas zabiją.
O tym, że przetrzymujemy rannego Niemca, dowiedział się
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służący Beltrów Alek, który z grupą okopiarzy spędzał noc
w domu Kiwalskich i był w kontakcie z załogą czołgu. Przyprowadził żołnierza radzieckiego, a ten wyprowadził rannego Niemca pod stodołę pani Matuszewskiej i zabił go. Był to
żołnierz, którego Niemcy ranili w czasie akcji na radziecki
czołg z ulicy Polnej.
Rano 19 stycznia do Uniejowa dotarły posiłki i widać było
więcej radzieckich żołnierzy. Niemcy już uciekli, a my poczuliśmy się bezpieczni. Kiedy wyszedłem na ulicę, zobaczyłem
pod stodołą pani Matuszewskiej zabitego żołnierza niemieckiego, który był u nas, a pod szczytem jej domu zabitego radzieckiego czołgistę. Poszedłem w stronę cmentarza i tam,
parę metrów przed rowem przeciwczołgowym, zobaczyłem

zabitych dwóch cywili i porozrzucane przy nich jakieś papiery urzędowe. Przejazd był jeszcze zabarykadowany. Dopiero
po południu radzieckie czołgi usunęły barykadę i otworzyły
drogę na Dąbie. Od tej pory bez przerwy przez kilkanaście
dni oddziały radzieckie przesuwały się na Zachód.

Władysław Szuszkiewicz
1 Reichsarbaitsdienst - była to organizacja junacka typu
wojskowego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny
światowej wykonywała funkcje pomocnicze wobec Wehrmachtu.Oddziały tych junaków były również Biernacicach k/
Uniejowa. Paul służył daleko od Uniejowa.

Od Redakcji: Powyższe wspomnienie jest poszerzonym opisem wydarzeń umieszczonych pt. Stary Beltrer ucieka z Uniejowa.
Czyt. „W Uniejowie” numer 44 (2010), s. 8-9.

Od Autora:
W moich wspomnieniach podaję fakty, które na zawsze utrwaliły się w mojej
pamięci. Można dopatrywać się tam podobieństw do publikowanych już wcześniej tekstów..., ale o wielu szczegółach piszę po raz pierwszy.
Ostatnio często czytam o 17 żołnierzach radzieckich, którzy zginąć mieli na
rynku w Uniejowie 18 stycznia 1945 roku. Tekst ostatni jeszcze raz temu zaprzecza.
Do Uniejowa wjechały cztery czołgi, a załoga czołgu to cztery osoby. Skąd więc
17 zabitych? I jeszcze jedno pytanie: czy ktoś w Uniejowie pamięta, że żołnierze
radzieccy, którzy polegli w tym mieście, byli pochowani przy ulicy Bogumiła na
przeciwko młyna, w ogrodzie Rosińskich, przy poboczu...? Ciała tych żołnierzy 9
maja 1950 r. przeniesiono z honorami wojskowymi i pochowano w mogile Żołnierzy Września 1939 na cmentarzu w Uniejowie.
Już po wyzwoleniu byłem w betonowym bunkrze za cmentarzem, w którym
było pełno pocisków przeciwpancernych. Byłem też w ziemiance przy ulicy
Targowej, przed którą stała armata na obrotowej podstawie, a w środku stały
skrzynki z nabojami. Z tych naboi starsi chłopcy wyjmowali proch, który miał kształt nitek makaronowych o długości ok. 20 cm i łączyli ze strzałą, a potem zapalali i wystrzeliwali. Takie rakiety leciały w górę na pierwszym
harcerskim ognisku w 1945 roku.
Zimą 1945/1946 roku w Uniejowie nie było spokojnie. Chłopcy z „Abażura” niejednokrotnie wkraczali do miasta
i zajmowali posterunek Milicji Obywatelskiej. Ciszę nocną zagłuszały salwy z karabinów maszynowych. Milicja
i Urząd bezpieczeństwa Publicznego nie panowały nad sytuacją. Do pomocy wezwano naszych „wyzwolicieli”, których zakwaterowano w gospodarstwie Kiwalskich przy ul. Dąbskiej. Z okna mojego domu mogłem obserwować ich
wyjazdy na akcje...

Władysław Szuszkiewicz

Najnowsza historia Uniejowa, mimo intensywnie prowadzonych badań, wciąż jeszcze kryje wiele tajemnic.
Dotyczy to m.in. szczegółów wkroczenia Armii Czerwonej do Uniejowa w styczniu 1945 r. i zakończenia okupacji
hitlerowskiej.
Przeszkodą są tu braki archiwalne, zaginęły także zbierane przed laty w szkole relacje. W tej sytuacji rangę dokumentów zyskują wspomnienia.
Zakochany w mieście swojego dzieciństwa Władysław Szuszkiewicz zapamiętał z tych styczniowych dni wiele
szczegółów, które - gdyby nie On - zapewne zaginęłyby w mrokach przeszłości. Jego relacje są nieocenionym źródłem wiedzy, bogatym w szczegóły i napisanym piękną, precyzyjną polszczyzną.
Każdy, kto zajmuje się wojenną historią Uniejowa, z przyjemnością sięgnie po wspomnienia p. Szuszkiewicza.

Tomasz Wójcik
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Kaszyńscy
z Brudzewa, Balina, Ładaw i Uniejowa
Współczesne rody Kaszyńskich udokumentowane są
dopiero od XVIII wieku. Ich związek ze średniowiecznym
rodem księżnej Anny Kaszyńskiej i jej syna Wasyla z XIV
wieku nie znajduje potwierdzenia w badaniach. Aktualnie
wśród kilku tysięcy osób o tym nazwisku udało się wyodrębnić dwie główne linie genealogiczne: gnieźnieńską
i brudzewską. Obejmują one łącznie około 1500 osób, ale ta
liczba nieustannie się zmienia.

Linia brudzewska jest w pełni udokumentowana od roku
urodzenia Szymona Kaszyńskiego (1772 –1813), obejmuje okres
prawie 250 lat. Jeden z wnuków Szymona Jan Kaszyński (1832
– 1923) – mój pradziadek urodzony w Brudzewie, wraz z żoną
Marianną z Kroszczyńskich, córkami Wiktorią i Bronisławą
oraz synami Michałem i Franciszkiem osiedlił się w Balinie,
gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Balin był małą wsią
w dolinie Warty, otoczoną rozległymi łąkami, ale w zagrodzie Jana była studnia z żurawiem, z której przez wiele lat
czerpano najlepszą w całej okolicy wodę. Wtedy jeszcze nikt
nie przypuszczał, że to żyła wody, która 150 lat później będzie
skarbem uzdrowiska Uniejów.
Pradziadek
Jan
Kaszyński dożył sędziwego wieku 91
lat (zmarł w 1923 r.).
Wcześniej od niego zmarła Marianna
(w 1903 r.), a druga żona Salomea –
wdowa po Łukaszu
Jurkiewiczu zmarła w 1916 r. Wszyscy
spoczywają na cmentarzu w Uniejowie.
Młodszy z jego synów
Franciszek (ok.1860
– 1925) pozostał na
gospodarstwie w Balinie, a Michał (1856
Jan Kaszyński pradziadek autora Jerzego
– 1934) ożenił się z JóKaszyńskiego (ze zb. Jerzego Kaszyńskiego)
zefą
Stefankiewicz
i zamieszkał w Uniejowie (d. Kościelnica). Był tu znanym społecznikiem, założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej, miał
duży dom z ogrodem, ziemię i trzy córki: Zenobię, Stanisławę
i Marię oraz syna Juliana (1899 – 1981).
Julian Kaszyński (1899-1981) poślubił Eugenię Leszczyńską i przeniósł się do Ładaw, gdzie pewne posiadłości ziemskie należały do jego żony. Tam też Julianowie („Julkowie”)
mając dwójkę dzieci: córkę Danutę i syna Michała, oprócz
działalności rolniczej, prowadzili gospodarstwo domowe
i ożywione życie towarzyskie w znanym w okolicy dworku.
Z biegiem czasu Danuta (1934-2000) z mężem Zenonem Gapińskim zamieszkała w Uniejowie, gdzie po śmierci dziadka
Michała samotne życie prowadziły jej ciotki Stanisława i Maria.
Michał Kaszyński syn Juliana z Ładaw (młodszy brat Danuty) miał opinię przystojnego i zamożnego kawalera. Znalazł żonę w Uniejowie – miejscową lekarkę Janinę Janczak.
Michał zmarł wcześnie, mając 54 lata (1937 – 1991). Pozostawił
żonę i córkę Cynthię Manuelę, która po ukończeniu studiów

W dniu ślubu 26 X 1963 r. Michał Kaszyński z żoną Janiną z d. Janczak (ze zb.
córki Cynthi Kaszyńskiej)

aktorskich w Warszawie, na stałe do Uniejowa już nie wróciła. Nie ma tu bowiem teatru, ani żadnej pracy dla aktora.
Bywa w Uniejowie okazjonalnie.Warto zauważyć, że w najbliższej rodzinie nie było dotychczas aktora ani lekarza, a dominującą grupą zawodową byli rolnicy.

Cynthia Kaszyńska z córką Cynthią - 1996 r. (ze zb. Janiny Janczak Kaszyńskiej)

Gniazdo Kaszyńskich w Balinie przetrwało za sprawą mojego dziadka Franciszka, który wraz z żoną Józefą Pyszką
prowadził gospodarstwo rolne. W tej rodzinie było pięcioro
dzieci, ale tylko starszy z 2-ch synów Ignacy (1892 – 1979) miał
ambicje rolnika i przejął ojcowiznę. Córki Maria, Władysława
i Helena po wyjściu za mąż opuściły Balin. Drugi syn Czesław
(mój ojciec) po odbyciu służby wojskowej także do Balina już
nie wrócił.
Najstarsza córka Maria (1895 – 1982), wnuczka Jana Kaszyńskiego wyszła za Józefa Tomalę i na stałe zamieszkała
w Łodzi. Tomalowie prowadzili własną piekarnię w centrum
miasta, którą później przejęła ich córka Krystyna (1920-2001)
– żona hrabiego Andrzeja Żółtowskiego. Druga córka Irena
(1924-1981) wyszła za Eugeniusza Świtalskiego z Uniejowa, ale
wraz z całą rodziną – mężem i dwoma synami (Tomaszem
i Andrzejem) też zamieszkała w Łodzi. Syn Marii – Mieczysław Tomala (1921– 2014) ekonomista, politolog, autor wielu
książek i innych publikacji o tematyce stosunków polsko-niemieckich, pracownik ambasad polskich w Hadze i Berlinie, był dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie i współpracownikiem Mieczysława
Rakowskiego, a także bliskim znajomym kanclerza RFN Willy Brandta. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
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Dwie
młodsze
córki Franciszka Kaszyńskiego – moje
stryjeczne ciotki –
przeniosły się z Balina na gospodarstwa
swoich mężów. Helena z mężem Michałem Grzelakowskim
do Bronówka – rodzinnej wsi Marii Konopnickiej,
jednak
wyczerpana chorobą,
zmarła w 1943 r.
Władysława (18991987) – moja chrzestna – wyszła za Jana
Krzesłowskiego i zamieszkała w Kowalach Pańskich. Mieli
Helena Kaszyńska z synami - Wojciechem
oni 4-ch synów: Boi Zdzisławem (ze zb. Jerzego Kaszyńskiego)
nifacego, który zmarł
w wieku niemowlęcym i miał mały grobek na cmentarzu
w Uniejowie, Aleksandra (1925-1945), Sylwestra (1926-1986)
i Romana (ur. 1928 r.). Ciotka Władysława po śmierci męża
zlikwidowała gospodarstwo w Kowalach Pańskich i wraz
z synami przeniosła się do Poznania. Zmarła w wieku 88 lat
i zgodnie z jej życzeniem, została pochowana na cmentarzu
w Kowalach Pańskich, w rodzinnym grobowcu Krzesłowskich. Jej syn Roman po uzyskaniu stopnia doktora farmacji
pracował na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (dawniej WRN). Jedna z jego dwóch córek wstąpiła do zakonu i obecnie jest przełożoną zgromadzenia Sióstr Dominikanek w Grodzisku Mazowieckim.
Ignacy Kaszyński (1892-1979) ożenił się Heleną Dulin i całe
swoje życie spędził w Balinie na gospodarstwie rolnym po
swoim ojcu Franciszku i dziadku Janie. Miał dwóch synów:
Wojciecha i Zdzisława oraz córkę Jadwigę. Wojciech (19261997) ożenił się z Jadwigą Galoch i stopniowo przejmował gospodarstwo, zabiegając o jego unowocześnianie.

rodzinnym swojej matki. Młodszy syn Wojciecha – Józef
(ur. 1958 r.) ożenił się z Małgorzatą Marlińską i stał się kolejnym spadkobiercą gospodarstwa w Balinie. Mają oni już syna
Krzysztofa i wnuczkę Zuzannę, a mieszkająca z nimi matka
Jadwiga została prababcią. W ten sposób gniazdo rodowe
pradziadka Jana osadzone w Balinie przetrwało, chociaż wieś
ta administracyjnie została włączona do Dominikowic.
Zdzisław Kaszyński (ur. w 1927 r.) – młodszy syn Ignacego, ożenił się z Teresą Szymańską (1935-2007) z Dominikowic.
Tam prowadził gospodarstwo rolne, które z biegiem czasu
przejął jego starszy syn Roman (ur. 1957 r.) z żoną Henryką
Szubską. Siostra Romana – Anna (ur. 1954 r.) wyszła za Janusza Krawczyka i opuściła Dominikowice, natomiast najmłodszy z rodzeństwa Piotr (ur. 1959 r.) ożenił się z Ewą Rosiak
i wraz synami Łukaszem i Mateuszem (obaj Kaszyńscy) zamieszkali na stałe do Poddębicach.
Córka Ignacego Kaszyńskiego Jadwiga (1930-2010) – najmłodsza z rodzeństwa wyszła za mąż za Klemensa Lichawskiego piekarza z Uniejowa i tu zamieszkała. Wkrótce jednak
Jadwiga z Klemensem i synem Andrzejem (1952-2008) przenieśli się do Turku, gdzie założyli piekarnię pod nazwą „Dom
chleba”.

Klemens Lichawski z żoną Jadwigą z d. Kaszyńską (ze zb. wnuczki Lindy Irchy)

Andrzej zmarł niespodziewanie w wieku 56 lat, a dwa lata
później zmarła jego matka Jadwiga. Piekarnię pod niezmienioną nazwą do 2014 r. (do chwili jej zamknięcia) prowadziła
razem z dziećmi żona Andrzeja Teresa z d. Figurska. W 2019
r. zmarł Klemens Lichawski
Czesław Kaszyński – mój ojciec (19081989) był najmłodszy
w rodzinie dziadka Franciszka. On
w przeciwieństwie
do brata Ignacego nie
wykazywał zainteresowania rolnictwem.
Przy pierwszej okazji
wyjechał do Łodzi,
gdzie pracując u swojego szwagra Józefa
Tomali, zdobył kwalifikacje czeladnicze
i mistrzowskie w zawodzie piekarza-cukiernika, a następnie
usamodzielnił
się
zakładając piekarnię

Od prawej: Ignacy i Helena Kaszyńscy oraz Wojciech i Jadwiga Kaszyńscy
z dziećmi (ze zb. Jerzego Kaszyńskiego)

Wojciech i Jadwiga wychowali dwóch synów. Starszy
z nich Tomasz (1954 – 1996) ożenił się z Barbarą Graczyk, jednak zmarł w wieku 42 lat, kilka miesięcy przed śmiercią swojego ojca. Ich trzy córki zachowujące nazwisko Kaszyńskie:
Julia, Anna i Lidia mieszkają obecnie w Niemysłowie, w domu
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W dniu ślubu Czesława Kaszyńskiego z Marią z d. Warych 1935 r., kościół w Wilamowie (ze zb. Jerzego Kaszyńskiego)

w Uniejowie, początkowo ze wspólnikiem Stanisławem Lewandowskim. Ożenił się w 1935 r. z Marianną Warych (19111990) z Cichmiany Dolnej.
Urodziłem się w 1937 r., potem w 1939 r. urodziła się moja
siostra Halina, a pół roku później ojciec poszedł na wojnę
i w kampanii wrześniowej na froncie południowo-wschodnim dostał się do niewoli sowieckiej, skąd szczęśliwym zbiegiem okoliczności znalazł się w II Korpusie Polskim gen.
Władysława Andersa. Uczestniczył w bitwie pod Monte Cassino i po zakończeniu wojny wrócił do Polski w 1946 r. – do
Uniejowa i do rodziny. W 1950 r. urodził się mój brat Roman,
młodszy ode mnie o13 lat. Rodzice prowadzili tu – jak przed
wojną – piekarnię do 1978 r., po czym na stałe przenieśli się
do Łodzi, gdzie mieszkała córka Halina. Razem w małżeństwie przeżyli 55 lat. Ojciec Czesław zmarł w 1989 r. i wkrótce
po tym, w 1990 r. zmarła nasza mama Marianna.

Uniejów lata 60. XX w. - zimowy spacer Marii i Czesława Kaszyńskich
(ze zb. Jerzego Kaszyńskiego)

Dzieci Marianny i Czesława Kaszyńskich. Od prawej: Halina, Jerzy i Roman
(ze zb. Jerzego Kaszyńskiego)

Halina Fiedor z d. Kaszyńska po ukończeniu studiów na
Uniwersytecie Łódzkim wyszła za mąż za Artura Fiedorowa
– oficera Wojska Polskiego w stopniu pułkownika. Razem zamieszkali w Łodzi, ale po pewnym czasie Artur był oddelegowany do Torunia i Bydgoszczy na eksponowane stanowiska
w strukturach wojskowych. Ich córka Beata (ur. 1971 r.) ma
uzdolnienia muzyczne, uczestniczyła w ogólnopolskich festiwalach piosenkarskich i poezji śpiewanej, a ponadto ukończyła studia na kierunku architektury w Łodzi i tam mieszka
i pracuje.
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Jerzy Kaszyński - ja miałem możliwość zdobycia zawodu
piekarza i zamieszkania w Uniejowie, ale za wszelką cenę
wolałem zostać stolarzem albo inżynierem i to się spełniło. Różne okoliczności pozarodzinne sprawiły, że na studia
musiałem wyjechać na Ziemie Odzyskane do Szczecina Po
skończeniu studiów w Politechnice Szczecińskiej założyłem
rodzinę z żoną Wandą Lewandowską (1941-1981) – z zawodu
nauczycielką i zamieszkałem tu na stałe. Dwie córki: Magdalena (ur. 1966 r.) i Paulina (ur. 1970 r.) ukończyły Pomaturalne
Studium Medyczne i pracują w zakładach rehabilitacji i odnowy biologicznej w Szczecinie. Po przedwczesnej śmierci żony
Wandy (6 XII 1981 r. – tydzień przed wprowadzeniem stanu
wojennego) ożeniłem się ponownie w 1984 r. z Barbarą Zogałą, urodzoną w 1938 r. w Katowicach. Oboje z Barbarą byliśmy
pracownikami naukowo- dydaktycznymi na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, obecnie jest to Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Barbara po studiach ekonomicznych i doktoracie była kierownikiem Zakładu Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania
oraz kierownikiem Studium Podyplomowego Gospodarki
Nieruchomościami. Była też pełnomocnikiem rektora d.s.
polsko-niemieckiej współpracy naukowej i sekretarzem Sekcji Procesów Budowlanych KILiW PAN. Ja naukowo zajmowałem się zastosowaniem technik ultradźwiękowych w badaniach betonu i konstrukcji żelbetowych oraz przez cztery
kadencje (łącznie 16 lat) byłem kolejno wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Inżynierii Lądowej PS. Po habilitacji pracowałem na stanowisku profesora nadzwyczajnego do 80-go
roku życia. W ramach działalności poza uczelnianej pełniłem
różne funkcje w organizacjach technicznych zrzeszonych
w Federacji NOT. Wielokrotnie uczestniczyłem w konferencjach naukowych i naukowo-technicznych, najczęściej jako
sekretarz Komitetów Naukowych tych konferencji. Otrzymałem wiele odznaczeń państwowych, regionalnych i organizacyjnych, m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną
Odznakę Gryfa Pomorskiego i Złotą Odznakę z Diamentem
PZITB.
Córka Magdalena i jej mąż Paweł Mazur mają także dwie
córki: Martę, która ukończyła studia magisterskie i podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Luizę, która
ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim i jest żoną
muzyka jazzowego Daniela Popiałkiewicza – absolwenta
Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Paulina zachowując swoje nazwisko panieńskie Kaszyńska, ma córkę Anielę,
aktualnie kończącą studia w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Roman Kaszyński - najmłodszy z naszego rodzeństwa
Roman, podążając moim śladem, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej i na stałe osiedlił
się w Szczecinie. Podjął pracę naukowo-dydaktyczną na tym
samym wydziale, na którym studiował. Zajmował się badaniami automatycznych systemów sterowania procesami
przemysłowymi i jako autor ponad stu publikacji uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Przy tej okazji zwiedził wiele krajów na
całym świecie. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Automatyki Przemysłowej i pełnił funkcję kierownika Katedry Sterowania Procesami Przemysłowymi. Zmarł
w 2018 r. będąc w pełni sił twórczych.
Roman ożenił się z Marią Litwińską (ur. 1953 r.), absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki
Szczecińskiej, która także miała ambicje naukowe. Realizowała je jako pracownik naukowo-dydaktyczny, równocześnie podejmowała różne inicjatywy w środowisku akade-
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mickim i wcześnie zrobiła doktorat. Przez dwie kadencje
pełniła funkcję dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury, a poza uczelnią przez wiele lat była przewodniczącą Szczecińskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budowlanych (PZITB) i głównym organizatorem
ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Technicznych „Awarie
budowlane” w Międzyzdrojach. Od wielu lat współpracuje
z Amerykańskim Instytutem Betonu. Obecnie jest po habilitacji i posiada tytuł profesora. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, była przewodniczącą Komitetu
Naukowego PZITB, a obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu
Głównego tej organizacji.

Roman i Maria mają trzy córki: Agatę, Małgorzatę i Karolinę. Agata ukończyła studia na dwóch kierunkach Uniwersytetu Szczecińskiego i wyszła za mąż za Marcina Chramęgę.
Mają córkę Annę Marię i syna Piotra i obecnie cała rodzina mieszka w Holandii. Małgorzata po ukończeniu studiów
magisterskich i podyplomowych na kierunkach architektonicznych, wyszła za mąż za lekarza Piotra Gościniaka i mają
już troje dzieci: Jana, Wojciecha oraz córkę Marię. Karolina ukończyła studia równocześnie na dwóch kierunkach
w dwóch warszawskich uczelniach: Szkole Głównej Handlowej i Politechnice Warszawskiej.

Od czasu osiedlenia się rodziny Jana Kaszyńskiego w Balinie upłynęło około 150 lat, ale tylko jego syn Franciszek pozostał
w Balinie na gospodarstwie, które kolejno przejmowali: Ignacy, Wojciech i obecnie Józef z nadzieją, że następnym gospodarzem będzie jego syn Krzysztof. Kaszyńscy z Ładaw i Uniejowa, a dalej ze Szczecina nie są kontynuatorami męskiej linii
genealogicznej. Nazwisko jednak pozostaje w tej samej strefie doliny Warty, gdzie pojawiło się za sprawą pradziadka Jana
Kaszyńskiego, w dawnym Balinie.

Jerzy Kaszyński

Saga rodu Książąt Kaszyńskich

z dy n a st i i Ru ry k o w ic zó w w ś red n i o w ie c z ne j Ru s i
Nazwisko Kaszyńskich jest znacznie mniej popularne w Polsce niż np. Nowakowie, Kowalscy czy też wiele
innych nazwisk. Są jednak regiony, gdzie od wielu pokoleń zamieszkują liczne rodziny Kaszyńskich. W Polsce
są to Kujawy oraz nadwarciańskie krainy Wielkopolski i Ziemi Łowicko−Sieradzkiej, a największym siedliskiem Kaszyńskich jest Brudzew, gmina usytuowana między Turkiem, a Kołem (niezbyt daleko od Uniejowa).

Zdarzyło się, że w 2008 roku w pewnych okolicznościach spotkali się dwaj panowie Kaszyńscy – Stanisław i Janusz z żoną Lilianą, wcześniej znaną na Pomorzu lekkoatletką, a obecnie wspaniałą
hafciarką artystyczną. Sięgający wieku emerytalnego Stanisław był
znanym propagatorem kultury regionalnej na Kujawach, a ponadto jako dziennikarz wielokrotnie towarzyszył parze prezydenckiej
Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich w ich wizytach zagranicznych.
Janusz był właścicielem Centrum Techniki Wentylacyjnej „KlimaWent” w Gdyni i aktywnym uczestnikiem życia publicznego i towarzyskiego. Razem postanowili sprawdzić, czy łączą ich jakieś więzy
pokrewieństwa. Zadeklarowali więc wspólne wysiłki finansowe,
intelektualne i organizacyjne, także przy wsparciu naukowym
prof. Jana Miodka, by podjąć badania nad odtworzeniem układu genealogicznego Rodu Kaszyńskich.
Poszukując najstarszych śladów rodu znaleziono postać księżnej Anny Dymitriewny Kaszyńskiej, pochodzącej z dawnego rosyjskiego rodu dynastii Rurykowiczów. Jej dziadkiem był Aleksander
Newski Rurykowicz (1220−1263 r.), a ojcem Dymitr Borysewicz Rostowski (1253−1294 r.). Anna Dymitriewna (1279−1368 r.) otrzymała
w swoje posiadanie dobra rodzinne w Księstwie Twerskim, z miastem Kaszyn nad rzeką Kaszynką, stąd przyjęła nazwisko Kaszyńska (w rosyjskim brzmieniu Kaszynskaja). Miasto Kaszyn było znane z doskonałych wód mineralnych i miało status uzdrowiska (jak
Uniejów). Anna Dymitriewna Kaszyńska w roku 1294 poślubiła Michała Jarosławicza (1271−1318 r.) księcia twerskiego, z którym miała
Janusz Kaszyński - właściciel firmy KlimaWent ze Stanisławem
Kaszyńskim (fot. z kwartalnika „Region wita” nr 1/2009,
córkę Fiodorę (1294 r.) i 4-ch synów: Dymitra (1299 r.), Aleksandra
wydawanego w regionie kujawsko-pomorskim)
(1301 r.), Konstantego (1306.r.) i Wasyla Michajłowicza (ok. 1317 r.).
Wasyl był jedynym z synów księżnej Anny, który zachował nazwisko matki i przekazał je następnym pokoleniom.
Zatem Wasyl Michajłowicz Kaszyński uznawany jest za założyciela linii rodowej książąt Kaszyńskich w czwartym
pokoleniu po Aleksandrze Newskim Rurykowiczu. Starszy z dwóch synów Wasyla − Michał Wasylewicz Kaszyński
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(1331−1373 r.) przyjął imię dziadka i nazwisko matki jako
kontynuator rodu. Kolejne pokolenie (6-te po Rurykowiczu i 4−te po Annie Kaszyńskiej) stworzył Wasyl
II Michajłowicz Kaszyński (1350−1382 r. Dalsze dzieje
rodu Kaszyńskich w prostej linii po 1382 r. są do chwili
obecnej nieznane z powodu braku wiarygodnych dokumentów, ale udokumentowane są wcześniejsze losy
i wydarzenia wszystkich członków rodziny księżnej
Anny i Michała.
Książę Michał Twerski (Jarosławicz) był potężnym
władcą i politykiem, wpływającym na inne księstwa
i dążył do ich zjednoczenia. Miał jednak zatargi z sąsiednimi księstwami (moskiewskim i Ordą Tatarską)
stając w obronie Księstwa Włodzimierskiego. Wieloletnie wojny ostatecznie przegrał w 1317 r., a jego
najmłodszy wówczas syn Konstanty dostał się do niewoli tatarskiej jako zakładnik. Książę Michał udał się
więc do chana Uzbeka, by uwolnić syna za cenę własnego życia, jako że sam został uwięziony w Saraju,
torturowany i w końcu zamordowany w 1318 r. Wdowa
Anna po śmierci męża przebywała w klasztorze, gdzie
złożyła śluby zakonne, przybrała imię zakonne Eufrozyna i całe dalsze swoje życie poświęciła służbie Bogu
i pomocy ludziom biednym, bezdomnym i sierotom.
W 1364 r. na prośbę syna Wasyla wróciła do Kaszyna,
gdzie zamieszkała w nowo wybudowanym dla niej klasztorze Najświętszej Marii Panny.
W międzyczasie księstwo twerskie było uwikłane konfliktami w walce o przejęcie tronu książęcego. Ostatecznie tytuł księcia twerskiego przypadł najstarszemu synowi Michała i Anny − Dymitrowi (zwanego „Groźnym”),
który pomścił zabójcę swojego ojca, za co też przypłacił
swoim życiem. Drugi z synów Michała Aleksander jako
książę twerski walczył w obronie Tweru i całego księstwa
przed bestialskimi i barbarzyńskimi najazdami wojsk
tatarskich, aż w końcu musiał zbiec do Pskowa i później
schronić się na Litwie, tracąc władzę książęcą. Tam od
pewnego już czasu przebywała księżna Anna z synami
Konstantynem i Wasylem. Gdy najazdy tatarskie ustały, wszyscy wrócili do rodzinnego Tweru, ale cały kraj
zastali w ruinie i spustoszeniu. Aleksander ponownie
zaczął ubiegać się o tron książęcy, ale bez powodzenia
i w wyniku intryg ze strony władców moskiewskich i tatarskich w 1339 r. został stracony wraz ze swoim synem
Fiodorem – ukochanym wnukiem księżnej Anny.
Sprawa kolejnego przejęcia tronu książęcego była powodem sporów rodzinnych, które rozstrzygnął na swoją
korzyść Konstantyn. Po jego śmierci w 1346 r. tron przejął syn Aleksandra Wsiewołod, co było niezgodne z obowiązującym wówczas prawem dziedziczenia. Dopiero na
skutek interwencji biskupa Fiodora w 1351r. Wasyl Michajłowicz Kaszyński odzyskał dożywotnio tytuł księcia twerskiego. W 1366 r. wybuchła epidemia, która była
przyczyną licznych zgonów ludności, a także dotknęła
rodziny książęce.
W 1368 r. zmarła księżna Anna i ostatni z jej synów
książę Wasyl. Księciem twerskim został Michał II Aleksandrowicz (syn Aleksandra Michalłowicza), natomiast
Michał Wasylewicz Kaszyński zachował tytuł księcia
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Anna Kaszyńska z mężem i dziećmi, obraz cerkiewny (fot. z kwartalnika
„Region wita” nr 1/2009, wydawanego w regionie kujawsko-pomorskim)

Kaszyńskiego ale na krótko, bo zmarł już w 1373 r. Jego
następcą został jego syn Wasyl II Kaszyński (prawnuk
księżnej Anny). Doprowadził on do oddzielenia Kaszyna
od Tweru, ale jako tytularny książę kaszyński swoje małe
księstwo musiał poddać patronatowi księstwa moskiewskiego. Po śmierci w 1382 r. został pochowany „u siebie”
w katedrze soboru prawosławnego w Kaszynie.
Nastał więc czas wygasania potęgi rodu z linii Anny
Kaszyńskiej i narastania dominacji spokrewnionych
z nimi książąt twerskich i moskiewskich. Nazwisko Kaszyńskich występowało jeszcze wielokrotnie, ale coraz
częściej na terenach Litwy i Polski, z zapisami w księgach grodzkich i ziemskich, a także kościelnych.
Ciekawym wydarzeniem były koligacje twerskich
i litewskich rodów książęcych, za sprawą księcia Aleksandra Twerskiego (brata Wasyla Kaszyńskiego). Jedna
z jego córek Juliana została drugą żoną Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda. W tym małżeństwie mieli oni
liczne potomstwo. Pierwszym z siedmiu ich synów był
Jagiełło urodzony w1352 r., późniejszy król Polski Władysław II Jagiełło. Oznacza to, że księżna Anna Kaszyńska
była jego prababcią.
Były też inne koligacje rodziny księcia Olgierda z księciem moskiewskim Semenem, a także poprzez jego brata
Korybuta z Wasylem II Michajłowiczem Kaszyńskim.
Innym ważnym wydarzeniem była kanonizacja księżnej Anny Kaszyńskiej i jej męża księcia Michała Twerskiego w Cerkwi prawosławnej. Książę Michał został kanonizowany w 1549 r. i jako św. Michał oficjalnie uznany
przez Cerkiew prawosławną jako patron Tweru. Anna
została kanonizowana w 1650 r. przez patriarchę moskiewskiego Josifa, ale później patriarcha Joachim cofnął
ten akt. Ponowny proces kanonizacyjny trwający od 1860
r. do 1908 r. zakończył się przywróceniem kultu św. Anny
jako patronki Kaszyna.

Jerzy Kaszyński
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Poetycki dziennik z czasów zarazy

Każdy nosi w sobie dżumę,
nikt bowiem nie jest od niej wolny.
I trzeba czuwać nad sobą nieustannie,
żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka.

Albert Camus Dżuma

W roku szczura nagle obudziliśmy się w innej rzeczywistości.

Najpierw przyglądaliśmy się światu, z zaskoczeniem obserwowaliśmy, jak drąży go destrukcja. A potem świat przyszedł do nas. Śmierć zagląda przez okno i zabiera tych, którzy
w jej odczuciu należą do niej.
Podobno ludzie w chorobach ogółu potrafią się jednoczyć. Na nas spadło szaleństwo dychotomii. Bełkot zagłuszył człowieczeństwo.
Kiedyś wrócimy do głośnego miasta, będziemy zaglądać w krzykliwe witryny sklepów
i wysiadywać konformizm w restauracjach, ale już nic nie pozostanie takie samo, albowiem
cień przeszłości niezmiennie będzie przypominał o naszej bezradności.
Powiadają, że taki czas jest doskonały dla poetów, ponieważ smutek rodzi najpiękniejsze
wiersze, zatem oddaję pod Państwa ocenę kilka pandemicznych wierszy z nadzieją przychylnego przyjęcia.

Joanna Wicherkiewicz
(fot. archiwum autora)

Joanna Wicherkiewicz

w dzieciństwie byliśmy nieśmiertelni
aż do pierwszego odejścia
po którym została czarna pamięć
potem szli
czwórkami
dwójkami
w pojedynkę
na własne życzenie
wbrew ogólnym prawidłom
bo już czas
w jakim celu dorośliśmy
dorośliśmy
samotności nie potrafimy oswoić
ani rozedrzeć mgły
strach zgęstniał
można zarazić się śmiercią
mama
już w innym listopadzie
nie było wieczności
choć wydawało się
że życie matki nie będzie mieć końca
można odejść pięknie
przepłynąć przez tunel
ujrzeć światło
utonąć w spokoju
lub błądzić w bólu
od oddechu do bezdechu
by nie spłoszyć
nadziei
milczysz
milczę
wiem ile krzyku
mieści się w ciszy

w roku szczura
na włoskich cmentarzach
kolejki do nieba
dzwon wybrzmiewa
żałobny nokturn
tworzywo wyrwało się twórcy
i drąży lęk
tym jeszcze lekko i sprośnie
tamtym strach zasłania okna
na mapie świata kalekie szańce
chcą zatrzymać śmierć
w roku szczura
otrzymaliśmy półtora metra
na człowieczeństwo i wiemy
że to nie wystarcza
więzimy się w małych rajach
uparcie powtarzamy
zostaję w domu
zostaję w domu
to nasz największy heroizm
zostać w domu
i pozostać człowiekiem

zeszliśmy z drzewa
na asfaltowe ulice
wprost pod koła
rozpędzonego czasu
uciekamy wymykamy się
depczemy zielone trawniki
udoskonalamy ucieczki
lepimy dzień rękami stwórcy
coraz bliżej bogów
zasiadamy w wydumanych panteonach
z murów ateńskiego Akropolu
rzymskiego Kapitolu
żydowskiej Jerozolimy
Zakazanego Miasta
sczytujemy samorodny koniec
ten niesprawiedliwy świat
nie powstał w sposób naturalny
nie będzie trwał wiecznie

powietrze jest ciężkie
od smutku i pożegnań
mgła wlewa się w miasto
ciasną ciszą
próbują wśliznąć się
hałaśliwe święta

leży uwięziona w sieci z kabli
podobno prowadzą do życia
oddech łamie się
serce zapomina rytm
kamienne - bez zmian
spada na posadzkę

wyhodowaliśmy śmierć
z marzenia o wielkości
karmimy ją słabościami
czekamy ponownych narodzin
uśmiechu

jeszcze waha się
tu czy tam

z czarnego nieba
spada pierwsza gwiazdka

w Uniejowie - nr 85 (2021)
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kilometry dystansu
wyprowadziły mnie na balkon
usłyszy moje – wróć

Z Orłem Białym przez wieki
„K to ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł Biały
(...)” – napisał w wydanym w 1912 roku wierszu pt. „Katechizm polskiego dziecka” nieco już dziś zapomniany poeta
– Władysław Bełza. Orzeł towarzyszy dziejom państwa
i narodu polskiego już od ponad ośmiu stuleci jako: godło
herbowe różnych książąt dzielnicowych i królów z dynastii
Piastów i Jagiellonów, herb kolejnych królów elekcyjnych,
naczelny symbol Królestwa Polskiego i najważniejsze z godeł na czwórdzielnej tarczy herbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, symbol powstań narodowych, wreszcie herb
państwowy II i III Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeł jest jednym z największych ptaków drapieżnych
świata. Ludzie od wieków podziwiali jego siłę, majestatyczny wygląd, piękną sylwetkę, wysoki i płynny lot. Te wspaniałe ptaki występowały w naturze także w Polsce. Największe krajowe gatunki to bielik zwyczajny (który z punktu
widzenia ornitologów nie jest orłem) i orzeł przedni. Nie
sposób jednak ustalić, który z nich był wzorem dla naszego
herbowego orła.
Symbolikę orła znali już starożytni Sumerowie w 3 tysiącleciu przed Chrystusem, Asyryjczycy, Persowie i Egipcjanie.
Poza kręgiem śródziemnomorskim symbol ten znali i czcili
np. Aztekowie w Meksyku, Hindusi i Tajowie w Azji. Dla
starożytnych Greków orzeł był przede wszystkim atrybutem
gromowładnego boga Zeusa, pana Olimpu. W starożytnym
Imperium Rzymskim orzeł Jowisza, przedstawiany z wiązką
piorunów, stał się najważniejszym symbolem władzy cesarzy (imperatorów) oraz symbolem wojskowym niezwyciężonych rzymskich legionów. Ta rzymska tradycja okazała się
bardzo trwała i chętnie powracali do niej różni wodzowie
i władcy w średniowieczu i czasach nowożytnych (np. Karol
Wielki, Saladyn, Fryderyk II, Napoleon Bonaparte czy Adolf
Hitler).
Oprócz Polski, orzeł jest obecnie godłem herbowym
w wielu innych krajach europejskich, np. w sąsiednich Niemczech czy Rumunii. Oryginalny, dwugłowy, bizantyński orzeł
o orientalnym rodowodzie występuje zaś w herbach Rosji,
Serbii i Albanii.
Dla chrześcijan orzeł z rybą w szponach był symbolem
Chrystusa i zbawienia. Był on także atrybutem kilku popularnych świętych, zwłaszcza świętego Jana ewangelisty
i obu męczenników, patronów Polski, świętych biskupów
Wojciecha i Stanisława.
Stara legenda, spisana przez kronikarzy dopiero w XVI
wieku, łączy początki polskiego herbu Orzeł Biały z mitycznym księciem Lechem i założeniem grodu Gniezna w miejscu licznego występowania orlich gniazd. Legendy tej nie
potwierdzają jednak źródła historyczne.
Być może około 1000–1020 roku Bolesław Chrobry jako
pierwszy polski władca umieścił podobiznę orła na swych
monetach denarowych. Niektórzy historycy uważają jednak,
że to wcale nie orzeł, lecz kogut, gołębica, czy raczej paw.
Dopiero w okresie rozbicia dzielnicowego, w początkach XIII
wieku, orzeł stał się godłem herbowym na pieczęciach wielu
polskich książąt z dynastii Piastów. Orzeł polski uzyskał barwę białą czyli srebrną, która symbolizowała czystość i dobro.
Umieszczano go w czerwonym polu tarczy oznaczającym odwagę i waleczność.
Za datę ustanowienia Orła Białego herbem odrodzonego
Królestwa Polskiego uważa się zwykle czerwiec 1295 roku,
kiedy książę Przemysł II koronował się w Gnieźnie na króla
Polski. Można więc stwierdzić, że Orzeł Biały jest herbem
Polski już od 726 lat. Wybór tego godła potwierdzili ostatni
Piastowie na polskim tronie – Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki.
Orzeł Biały od chwili ustanowienia herbem Królestwa
Polskiego wielokrotnie zmieniał swój kształt. Różniły się
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od siebie gotyckie orły piastowskie i jagiellońskie, renesansowe orły zygmuntowskie, orły barokowe z czasów saskich
czy orły klasycystyczne z 2. połowy XVIII wieku. Zmieniała
się też forma korony nad tarczą herbową. Otwartą koronę
królewską zmieniono na zamkniętą (zwieńczoną sferą z krzyżem), co symbolizowało pełnię władzy królów polskich równą władzy cesarskiej. Po raz pierwszy koronę zamkniętą nad
tarczą herbową Królestwa Polskiego spotkamy już pod koniec XV wieku (1492), ale na głowie herbowego orła jeszcze 2
wieki później częściej umieszczano koronę otwartą.
Od chwili zawarcia unii personalnej z Litwą (1385), obok
Orła Białego na podzielonych tarczach herbowych zaczęto umieszczać jej herb – Pogoń, przedstawiający zbrojnego
jeźdźca. Jagiellonowie umieszczali na tarczy herbowej Polski
także najważniejsze herby ziemskie (terytorialne) a nad tarczą swój herb rodowy (Krzyż). Czwórdzielna (czyli skwadrowana) tarcza z herbami Polski i Litwy stała się oficjalnym
herbem Rzeczypospolitej Obojga Narodów po unii lubelskiej
(1569).
Na piersiach Orła Białego i na tarczy herbowej Rzeczypospolitej umieszczano herby rodowe kolejnych królów elekcyjnych, np.: Kły Batorych, Snopek Wazów, Janinę Sobieskich, Ciołka Poniatowskich.
W XVII–XVIII wieku zaczęto używać tzw. herbu wielkiego Rzeczypospolitej. Tarczę herbową z Orłem i Pogonią
oraz godłami rodowymi królów elekcyjnych umieszczano
na wspaniałym, podbitym gronostajami królewskim płaszczu heraldycznym. Z obu stron podtrzymywały ją postacie
zwane trzymaczami, którymi bywały w różnych czasach:
anioły lub lwy (XV wiek), postacie kobiece symbolizujące
pokój (Pax), wojnę (Bellona) (XVII wiek) lub sprawiedliwość
(Iustitia) (XVIII wiek). Tarczę otaczały wstęgi orderowe, np.
pierwszego polskiego orderu Orła Białego.
W okresie Księstwa Warszawskiego, w latach 1809–1815
ukształtowała się nowa forma polskiego orła wojskowego.
Był to wycięty z blachy, smukły orzełek w stylizacji klasycystycznej, który „przysiadł” na tzw. tarczy Amazonek (greckiej
pelcie). Symbol ten okazał się bardzo trwały. Stał się wzorem dla XX-wiecznych polskich orzełków strzeleckich, legionowych i wojskowych.
W oficjalnym herbie zjednoczonego z Rosją Królestwa
Polskiego (1815–1867) niewielkich rozmiarów Orzeł Biały
znalazł się na owalnej tarczy i płaszczu królewskim, umieszczonym na piersi wielkiego, czarnego, dwugłowego, rosyjskiego orła imperatorskiego. Zupełnie podobnie prezentował się herb rządzonego przez Prusaków Wielkiego Księstwa
Poznańskiego (1815–1848). Nic więc dziwnego, że herby
z dwugłowym orłem carskim były zrywane i niszczone przez
polskich patriotów podczas wszystkich kolejnych powstań
i manifestacji patriotycznych.
Powstańcze Rządy Narodowe przyjmowały więc własne
symbole, zupełnie inne. Podczas powstania listopadowego
(1830–1831) na pieczęciach umieszczono dwudzielną tarczę
herbową z polskim Orłem Białym i litewską Pogonią. Tarczę
herbową przykryto królewską koroną a oba godła umieszczono w czerwonym polu, od czego pochodzą biało-czerwone
barwy polskiej flagi narodowej. Zostały one przyjęte przez
Sejm 7 lutego 1831 roku. Na pieczęci Rządu Narodowego
z okresu powstania styczniowego (1863–1864) umieszczono
jeszcze trzecie godło. Był nim Archanioł Michał, symbol Rusi
– Ukrainy.
W okresie zaborów z głowy Orła Białego często znikała
królewska korona, odrzucana przez republikanów, demokratów, socjalistów... Czasem koronę zastępowano czymś innym, np. czapką frygijską, czapką konfederatką zatkniętą na
pice, Chrystusowym krzyżem lub okiem Opatrzności Bożej.
Orła Białego bez korony można interpretować jako symbol
narodu polskiego pozbawionego w wyniku tragedii zaborów
własnego państwa. Na początku XX wieku dawną symbow Uniejowie - nr 85 (2021)

Z Orłem Białym przez wieki

Ptak z denara Bolesława Chrobrego
„Princes Polonie” (ok. 1000-1025)

Orzeł piastowski z pieczęci
majestatycznej Przemysła II (1295)

Orzeł jagielloński, tzw. grunwaldzki, z nagrobka
Władysława Jagiełły na Wawelu (przed 1432)
Król Polski w stroju turniejowym
- miniatura z burgundzkiego herbarza Złotego Runa (ok. 1435)

Renesansowy orzeł Zygmunta Augusta
z arrasu wawelskiego (ok. 1555)

w Uniejowie - nr 85 (2021)

Herb Zygmunta Augusta (Polski i Litwy)
w herbarzu habsburskim (1571)
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Rewers pieczęci majestatycznej Kazimierza
Wielkiego z gotyckim orłem (ok. 1335)

Orzeł Zygmunta Starego z medalu autorstwa
Jana Marii Padovano (1532)

Orzeł na modlitewniku Anny Jagiellonki (1582)

Z Orłem Białym przez wieki

Kartusz z orłem z czasów Zygmunta III Wazy
z herbem rodowym Snopek, szw. Vasa (1605)

Herb II Rzeczypospolitej Polskiej (1919)

Herb Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (1952)

Pełen herb Rzeczypospolitej z czasów
Stanisława Augusta Poniatowskiego
z herbem rodowym Ciołek (1780)

Herb II Rzeczypospolitej Polskiej,
projekt Zygmunta Kamińskiego (1927)

Herb Rzeczypospolitej Polskiej
Rządu RP na uchodźstwie (1956)
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Pocztówka patriotyczna z symboliką
powstania styczniowego, wydana na
początku XX wieku (1907)

Projekt orła piastowskiego
Michała Byliny (1948)

Herb Rzeczypospolitej Polskiej
od 1990 (wersja ustawowa z 2005)

w Uniejowie - nr 85 (2021)

likę narodową przypominały m.in. licznie wydawane pocztówki i nalepki okienne z Orłem Białym, biżuteria patriotyczna i medale towarzyszące obchodom kolejnych rocznic
wydarzeń historycznych (np. uchwalenia konstytucji 3 maja
czy wybuchu powstań narodowych).
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku,
po pewnych wahaniach (republikański orzeł bez korony ministra Stanisława Thugutta), postanowiono jednak zachować królewską koronę na głowie Orła Białego, jako symbol suwerenności państwowej (niepodległości) Polski. Rada
Regencyjna i jej rządy już od 1917 roku preferowały ukoronowanego orła w stylizacji najbardziej podobnej do historycznych wzorów renesansowych. 1 sierpnia 1919 roku Sejm
Ustawodawczy przyjął Ustawę o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowiono, że Polska miała odzyskać
godło podobne do tego, które straciła w okresie rozbiorów,
a więc orła w stylizacji klasycystycznej zbliżonej do wzoru
z okresu powstania listopadowego. Nie znamy jednego autora tego projektu, który był zapewne dziełem zbiorowym.
Herb ten, choć niezbyt udany pod względem plastycznym
oraz heraldycznym i mocno krytykowany, przetrwał aż 8 lat.
W latach 1924 –1926 trwały prace nad poprawieniem rysunku herbowego orła, których śladem są niektóre emisje monet złotowych. Projekty te jednak odrzucono po przewrocie
majowym marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obecna forma Orła Białego to projekt wybitnego grafika – prof. Zygmunta Kamińskiego, wprowadzony Rozporządzeniem Prezydenta RP z 13 grudnia 1927 roku.
Współautorką tego projektu była prawdopodobnie żona
Z. Kamińskiego – rzeźbiarka Zofia Trzcińska-Kamińska. Wzorem dla artystów były przede wszystkim orły renesansowe
zygmuntowskie oraz batoriańskie, ale niektóre detale zaczerpnięto z innych epok (eklektyzm) interpretowane błędnie jako symbole. Projekt ten, choć pod względem plastycznym znacznie bardziej udany od godła z 1919 roku, nie jest
jednak wolny od drobnych wad, dostrzeganych już przed
wojną przez heraldyków i historyków. Z przyczyn politycznych krytykę wywołały zwłaszcza otwarta korona na głowie Orła Białego (pozbawiona krzyża) i gwiazdki na końcu
przepasek na skrzydłach orła (interpretowane jako symbole
bolszewickie lub masońskie). Projekt ten odrzucały zwłaszcza opozycyjne środowiska polityczne związane z Narodową
Demokracją.
W okresie Polski Ludowej (1944 –1989) władze komunistyczne zdjęły z głowy herbowego Orła Białego koronę. Po
pewnych próbach zaprojektowania nowego herbu państwowego nawiązującego do historycznych orłów piastowskich
(np. wojskowa „kurica” projektu Janiny Broniewskiej z 1943
roku, orzeł piastowski autorstwa Michała Byliny z 1948
roku), zdecydowano się na uszczerbionego orła Z. Kamińskiego z 1927 roku (pozbawionego korony). Taki właśnie orzeł
został umieszczony w druku Konstytucji PRL z 1952 roku.
Opozycja polityczna słusznie uznała ten akt za symbol zależności Polski od Związku Radzieckiego (ZSRR), chętnie
powracając do symboliki międzywojennej. W 1956 roku
Rząd RP na uchodźstwie (w Londynie) zmienił symbolikę
państwową, dodając do korony na głowie Orła Białego dwa
pałąki z krzyżem.
Orzeł Biały odzyskał koronę decyzją Sejmu RP (tzw. kontraktowego) przyjętą po krótkiej, lecz burzliwej dyskusji na
posiedzeniu w dniu 9 lutego 1990 roku. Był to skutek przemian politycznych w Polsce (upadku komunizmu). Ze względu na pośpiech wywołany okolicznościami politycznymi, nie
zdecydowano się wtedy niestety na zaprojektowanie herbu
Orła Białego zupełnie od nowa, zgodnie z nowoczesną sztuką
wizualną i zasadami heraldyki. Przyjęto więc przedwojenny
projekt Z. Kamińskiego, tylko nieznacznie poprawiony przez
Andrzeja Heidricha. Pewne kontrowersje wywołała znowu
forma korony na głowie orła, ale zdecydowano się ostatecznie na otwartą koronę królewską (bez krzyża). Wspomniana uchwała Sejmu RP sprzed niemal ćwierćwiecza stanowi
ostatni etap tysiącletniej ewolucji starożytnego symbolu
w Uniejowie - nr 85 (2021)

orła w roli emblematu
narodowego Polski i Polaków.
W 2017 roku, kiedy
zbliżała się okrągła, setna rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości, do krajowych
mediów trafiły informacje o trwających pracach
nad uporządkowaniem
polskiej heraldyki państwowej pod względem
prawnym oraz dostosowaniem formy herbowego Orła Białego do
wymagań nowoczesnej
sztuki wizualnej. Wywołało to, nie pierwsze
już w dziejach polskiego Polski orzełek wojskowy na czapkę z okresu
międzywojennego
herbu, gorące dyskusje
polityc z no - ś wiat opo glądowe, dotyczące głównie kwestii „krzyżyka na koronie”.
Prace nad potrzebnymi regulacjami prawnymi i graficznym
„odświeżeniem” rysunku polskiego godła zostały jednak
wstrzymane, pewnie z przyczyn politycznych.
Więcej na temat dziejów Orła Białego zob. na autorskiej
stronie: http://orzelbialy.edu.pl

dr Tomasz Pietras
(Uniwersytet Łódzki)

Pocztówka patriotyczna „Boże zbaw Polskę” z Orłem Białym oraz herbami
ziemskimi (terytorialnymi) dawnej Rzeczypospolitej opublikowana przez
Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie na początku XX wieku
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Z cyklu: O tych, co się znają na muzyce

Tom a sz A n drysi ew ic z

starszy chorąży sztabowy - koncertmistrz Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa
Wybickiego w Warszawie

K iedy podję łam się pisania cyklu ar tykułów
o muzykach, k tórych korzenie tkwią w Uniejowie,
nie przypuszc załam, że będę miała zaszc zyt śledzić
wspaniałe kariery wojskowe młodych uniejowian!
(przyp. st . chor. sz t . Konrad Borycki, kpt . K rzysz tof
Żeleśkiewic z i in.).
St arszy chorą ż y
sz t abowy Tomasz
Andrysiewicz,
wychowanek
p.
A nny
Tomc zewskiej, od poc zątku
swojej zawodowej
drogi muzyc znej
tj. od 19 9 5 roku
jest
zwią zany
z Orkiestrą Reprezent acyjną
Wojska Polskiego im.
gen. Józefa Wybickiego w Weso łej
(dzielnic a
Warszawy). I choć
marzył, by znaleź ć
się w składzie Or Starszy chorąży sztabowy Tomasz Andrysiewicz kiestry Marynarki
(zb. własne)
Wojennej w Gdyni, to niestety pragnienie pozost ało w sferze marzeń.
C horą ż y Tomasz A ndrysiewic z oc zywiście ukońc zył Wojskowe L iceum Muzyc zne w Gdańsku, do
k tórego przet arł szlaki Konrad Borycki. (Dziś odle głości jakby skurc zył y się , kiedyś wyjazd do Gdańska był nie lada wyzwaniem).
P rzygodę z muzyką zac zą ł w wieku 6 lat od nauki
gry na pianinie u sł ynnego w Uniejowie i okolicy
organisty p. Wąsio łka (naukę gry pobierali t ak że
bracia Tomasza), a kiedy w szkole zac zę ła działać orkiestra, dh Marian Pięgot prowadził przesł uchania
młodych adeptów grania . Na jedno z nich przyszedł
ośmioletni Tomek . S ł uch miał, rytm muzyc zny też
zatem naukę rozpoc zą ł od zaznajomienia się z instrumentem dętym blaszanym, c zyli z puzonem, k tóry wydobywa dź więki poprzez przesuwanie suwaka zmieniającego wysokoś ć tonu (inne instrumenty
mają t zw. wentyle).
Po oko ło dwóch lat ach indywidualnych ć wic zeń,
„mistrz ” dh Marian zarządził próby z orkiestrą . To
było coś , co fascynowało młodego c złowieka, przynosiło radoś ć i dawało satysfakcję . A le wtedy jeszc ze nie myślał o t akiej drodze zawodowej.
Rok 19 9 0 pożegnanie Szko ł y Podst awowej
w Uniejowie. Z a namową mamy zmierzył się z egzaminami do wspomnianego już 5 -letniego Wojskowego L iceum Muzyc znego w Gdańsku, k tóre ukońc zył
jako muzyk młodszy chorą ż y Wojska Polskiego.
W liceum też zamienił puzon na tubę (przypomnę , że na tubie gra t ak że Tomek Łuc zak, bohater
poprzedniego ar t .). Tuba jest duż ym i cię żkim instrumentem o wadze ok . 16 kg , trzeba zatem niezłej
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kondycji fizyc znej, by wytrzymać podc zas dł ugich
przemarszów, musz try paradnej c zy wielogodzinnych prób orkiestry ( a np. flet moż na schować do
kieszeni…).
Jak już wspomniałam nie spe ł niło się marzenie
o grze w Orkiestrze Marynarki Wojennej w Gdyni,
a wskutek przesł uchań w sierpniu 19 9 5 roku otrzymał przydział do Orkiestry Reprezent acyjnej War szawskiego Okręgu Wojskowego w Weso łej podlegającej Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego
mieszc zącego się w Warszawskiej Cyt adeli. I z t ą orkiestrą zwią zany jest muzyk do chwili obecnej, choć
na skutek róż nych zmian i reorganizacji zmieniał y
się podległości.
W 19 9 9 roku nast ąpiła zmiana podległości pod
Dowódz two Wojsk L ądowych i zmiana nazwy na
Orkiestrę Reprezent acyjną Wojsk L ądowych, a na
prze łomie lat 2010/ 2011 ponownie zmieniono nazwę
na Orkiestrę Wojskową w Warszawie.
Kolejne zmiany był y w 2018 roku. Powst ał P ułk
Reprezent acyjny Wojska Polskiego, w skład k tórego weszł y dwie po ł ąc zone orkiestry: Orkiestra Wojskowa w Warszawie oraz Orkiestra Reprezent acyjna
Wojska Polskiego pod wspólną nazwą Orkiestra Re prezent acyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego składając a się ze 115 muzyków.
P rzygotowując materiał do ar tykuł u (już bałam
się , że zamieszc zę tylko informację w stylu: w tym
miejscu miał być twój ulubiony ar tykuł) dowiedziałam się , że przed pandemią w 2018 r. orkiestra obsł ugiwała ok . 1600 uroc zystości, co by znac zyło, że
miała c zasami 20 grań dziennie!
Największe obcią żenia był y podc zas uroc zystości
państwowych typu: 3 maja, Dzień Niepodległości,
Dzień Wojska Polskiego, roc znice itp. Taka lic zba
grań jest możliwa dlatego, że dowódc a dzieli orkiestrę na mniejsze składy. Bywa t ak, że c zę ś ć orkiestry
wit a gości na lotnisku, a druga gra pod Belwederem,
albo przy Grobie Nieznanego Żo ł nierza .
Wrac am jednak do mojego bohatera . Rozpoc zą ł
studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsz tynie na wydziale pedagogic zno- ar tystyc znym, kurs doskonalący w Centrum Szkolenia Wojsk
L ądowych w Poznaniu dla żo ł nierzy zawodowych
i pracowników pionu kadrowego i od 2012 roku
sprawuje funkcję nieet atowego podoficera do spraw
personalnych i finansowych we wspomnianej orkiestrze (t zn. próc z grania zajmuje się sprawami personalnymi i finansowymi orkiestry).

Starszy chorąży sztabowy Tomasz Andrysiewicz podczas próby (zb. własne)
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Starszy chorąży sztabowy Tomasz Andrysiewicz przy biurku w swojej kancelarii
(zb. własne)

Muzyk Tomasz A ndrysiewic z pe ł ni t ak że obowią zki koncer tmistrza ( bez zadań szefa orkiestry),
do k tórego należ y m.in. realizacja par tii instrument alnych utworów muzyc znych i utrzymanie wysokiej
kondycji w grze na instrumencie, władanie buławą
t amburmajora, realizacja układu choreografic znego
musz try paradnej po ł ąc zonej z grą na instrumencie
muzyc znym, no i dbanie o kondycję fizyc zną (muzycy mają do dyspozycji m.in. salę spor tową , siłownię).
Po objęciu st anowiska szefa orkiestry w 2018 r.
Tomasz miał już zbyt dużo obowią zków sł użbowych,
aby c zynnie uc zestnic zyć we wszystkich graniach orkiestry. Tuba z przyc zyn oc zywistych zost ała zast ąpiona komputerem, a sala prób - kancelarią .
Wraz z orkiestrą koncer tował niemal na c ał ym
świecie, że wspomnę tylko udział w międzynarodowych festiwalach c zy święt ach Polonii we Francji,

W łoszech, Grecji, Holandii, Finlandii, Szwecji, Rosji, Ukrainie, Niemc zech i w St anach Zjednoc zonych.
Był y to koncer ty po ł ąc zone z musz trą paradną . Brali t ak że udział w nagraniach muzyki do filmów np.
„D ł ugi weekend”, do programów dokument alnych
np. o gen Sosabowskim dla BBC i T V P.
C zas pandemii wiele zmienił t ak że w wojsku. Or kiestra uświetnia jedynie uroc zystości ściśle pań stwowe. Natomiast muzycy pomagają sł użbom me dyc znym w szpit alach covidowych.
St arszy chorą ż y sz t abowy zost ał uhonorowany
m.in. srebrnym medalem Sił Z brojnych w S ł użbie
Ojc zyzny, brą zowym medalem Z a zasł ugi dla Obronności K raju, odznakę honorową (w stopniu III brą zową ) Z asł użony Żo ł nierz R P oraz odznakę honorową (w stopniu II srebrną ) Z asł użony Żo ł nierz R P
( 2020).
Jak sam zdradził, jego droga zawodowa dobie ga kresu, poniewa ż z końcem miesiąc a odchodzi na
emeryturę . C o do planów na przyszłoś ć :
„po odejściu z wojska zamierzam spróbować swoich sił w działalności nie związanej z muzyką (reszta
pozostaje tajemnicą), a czas pokaże, czy wszystko się
uda. Nadal jednak pianino, puzon i tuba są instrumentami znajdującymi się w moim domu i póki co,
nie zamierzam się z nimi rozstawać”.
C zyli „jest w orkiestrach dętych jaka ś siła”…
W tej samej jednostce sł uż y Mariusz B łaszc zyk,
k tórego przedst awię w kolejnym ar tykule z cyklu
„O tych, co znają się na muzyce…”
Dziękuję mojemu rozmówcy za cierpliwoś ć podc zas przygotowywania materiał u do ar tykuł u.

Tekst opracowała Alicja Własny

W ostatnim rzędzie z lewej (pośrodku) tubista starszy chorąży sztabowy Tomasz Andrysiewicz (zb. własne)
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30 lat minęło...

Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa ma już 30 lat. Jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, wpisanym do rejestru stowarzyszeń 29 kwietnia 1991 roku. Powstało w celu pogłębiania wśród uniejowian znajomości
miasta i jego dziejów, popularyzacji zagadnień kultury i sztuki, promocji Uniejowa i okolic oraz kształtowania pozytywnych społecznie więzi międzypokoleniowych. Od lutego 2010 r. ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
Obecnie liczy 108 członków, w tym 36 zamieszkałych poza gminą Uniejów. Na przestrzeni 30 lat pożegnaliśmy
z naszego grona 47 osób - na sąsiedniej stronie ich nazwiska w kolejności odejścia.

Pierwszą siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa było pomieszczenie przy schodach paradnych
zamku - zaadaptowane i wyposażone własnym nakładem pracy i kosztów. Po trzech latach Towarzystwo zmuszone było opuścić to pomieszczenie. Siedzibą stał się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie. Tu odbywaliśmy spotkania, imprezy kulturalne dla ogółu mieszkańców, tu przechowywano dokumentację i w „pękającej
w szwach szafie” gromadzono zbiory archiwalne.
Na 15-lecie działalności ( 2006), przy znacznej pomocy finansowej gminnych władz samorządowych Towarzystwo wyremontowało przekazany umową użyczenia lokal przy ulicy Szkolnej 2, w którym obecnie mieści się jego
siedziba-biuro, Izba Pamięci otwarta w czerwcu 2007 roku, Sala Wystawowa - pomieszczenie wyremontowane
w 2012 r. dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i wsparciu Urzędu Miasta w Uniejowie oraz
archiwum TPU i biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku - pomieszczenia oddane do użytku w 2018 r., wyremontowane przy wsparciu finansowym Samorządu Uniejowa i ze środków własnych.

Działalność wydawnicza to świadectwo różnorodnego dorobku Towarzystwa. Świadczą o tym: monografia
„Uniejów. Dzieje miasta”, cykl książek o bł. Bogumile, albumy, broszury, foldery, widokówki, wspomnienia wojenne oraz systematycznie od 21 lat wydawany kwartalnik „W Uniejowie”. Wszystkie te wydawnictwa mają swoje
miejsce w domowych biblioteczkach mieszkańców i innych osób zainteresowanych historią regionu.
Długo oczekiwana monografia „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”, której przygotowanie do druku zmierza do finału, będzie ukoronowaniem trzech dekad pracy na rzecz Uniejowa i okolic.

Wśród ponad 50-ciu wyróżnień i podziękowań dla naszego Stowarzyszenia są:
1996 - dyplom honorowy wojewody konińskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury;
2001 - medal senatu RP wręczony przez senatora Jerzego Pieniążka w podziękowaniu za wkład w rozwój społeczno-kulturalny regionu łódzkiego;
2011 - Złoty Medal „Za zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” nadany przez Burmistrza Miasta i Gminy Uniejów;
2011 - Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi;
2016 - odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznany Urszuli Urbaniak przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
2016 - medal im. Aleksandra Patkowskiego przyznany przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych
RP za zasługi dla idei regionalizmu.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa dziękuje wszystkim, którzy w różny sposób, w tym materialny,
wspierali działalność naszego Stowarzyszenia.

KRS 0000250380
Dziękujemy osobom przekazującym na nasze konto 1 % swojego podatku dochodowego- prosimy o podobne
wsparcie w tym roku.
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Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa ma 30 lat

Maj 2001 roku - członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i goście na jubileuszu 10-lecia (arch. TPU)

Zmarli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa (w kolejności odejścia)
Ratajczyk Jan-1992, Bojakowski Władysław-1995, Piotrowski Walenty-1998, Figurski Jan-2001, Urbaniak Stanisław-2001,
Puszczecki Jan-2002, Guga Halina-2002, Kukulska Stanisława-2003, Janiak Stefan-2003, Rafalski Stanisław-2004, Pietraszewski
Marian-2004, Wyrobek Wiesław-2006, Ucińska Tatiana-2007, Uciński Eugeniusz-2007, Habrda Heinz-2008, Kwaszewska Jadwiga-2008,
Ratajczyk Władysław-2009, Bojakowski Wacław-2009, Habrda Janina-2010, Politowicz Józef-2010, Szyller Tadeusz-2011, Andrysiewicz
Jerzy-2011, Wiatr Andrzej-2011, Olas Stanisław-2012, Uciński Zenon-2013, Janczak-Wyrobek Zdzisława-2013, Józefowicz Józef-2013,
Kowalska Jadwiga-2013, Ajnenkiel Remigiusz-2014, Kołodziejczyk Idzi-2014, Pastorczak Barbara-2015, Piotrowska Wanda-2015,
Zwoliński Stanisław-2015, Zahorowska Hanna-2016, Pecyna Marian-2016, Charuba Janina-2016, Król Elżbieta-2016, Dybowski
Aleksander-2017, Adamczyk Edward-2017, Kaszyński Roman-2018, Pyziak Lech-2018, Szyller Teresa-2019, Serafińska
Magdalena-2019, Krzesłowska Teresa-2019, Lichawski Klemens-2019, Nowak Jan-2020, Antoniak Helena-2020.

Luty 2017 roku - Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i goście na spotkaniu podsumowującym 25 lat działalności (arch. TPU)
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25 lat życia zakonnego s. Marty Gadzinowskiej – Nazaretanki

W dniu ślubów wieczystych, złożonych 13 sierpnia 2005
roku w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

Chicago, 27 stycznia 2015 roku. Tak w Nazarecie powitano
s. Martę po uroczystości przyjęcia obywatelstwa Stanów
Zjednoczonych

Fot. ze zbioru s. Marty

S. Marta (czwarta z prawej) w gronie fizjoterapeutów
Szpitala Świętej Rodziny - Des Plaines w 2015 roku

Relaks nad jeziorem Michigen - wiosna 2016

S. Marta (pierwsza z lewej) w czasie posługi w Dallas
(Texas) w okresie wrzesień 2016 - wrzesień 2018

Wrzesień 2017 rok. Z rodzicami - Anną i Karolem na jednej
z rodzinnych uroczystości
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25 LAT ŻYCIA ZAKONNEGO
S. MARTY GADZINOWSKIEJ
– NAZARETANKI
„Po naszej miłości do drugich poznają, że jesteśmy
chrześcijanami. Wzajemna miłość członków rodziny musi
wylewać się na zewnątrz, na innych”.
Z nowenny do Najświętszej Rodziny
Siostrę Martę Gadzinowską – Nazaretankę, ur. 22 marca 1976 roku, córkę
Anny i Karola Gadzinowskich z Wilamowa, poznałam w bardzo trudnym
momencie jej życia. W grudniu 2020 r.
przyjechała z odległych Stanów Zjednoczonych do rodzinnego Wilamowa
na pogrzeb mamy.
Krótkie z nią spotkanie zainspirowało mnie do przedstawienia jej postaci na łamach naszego kwartalnika.
Proszę przybliżyć Zgromadzenie, do którego siostra
przynależy
Należę do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu. Potocznie nazywa się nas Nazaretanki. Jesteśmy międzynarodowym, apostolskim zgromadzeniem
zakonnym na prawie papieskim, zaangażowanym w różnorodne formy działalności apostolskiej w Kościele, szczególnie przez posługę rodzinom. Zgromadzenie zostało założone w 1875 r. w Rzymie przez błogosławioną Marię od
Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Franciszkę Siedliską, pochodzącą z Żdżar koło Nowego Miasta nad Pilicą, z rodziny ziemiańskiej. Swoim duchowym córkom, postawiła za
wzór Najświętszą Rodzinę z Nazaretu: Jezusa, Maryję i św.
Józefa, których na zewnątrz nic nie wyróżniało od pozostałych rodzin.

s. Marta Gadzinowska (fot. arch. s Marty Gadzinowskiej)

Naśladując Najświętszą Rodzinę naszym życiem dajemy
świadectwo, że Bóg jest obecny i przemawia do nas w naszej szarej codzienności, w pracy i obowiązkach, w ludziach,
którym posługujemy. Jesteśmy zaangażowane w edukację, począwszy od poziomu przedszkolnego, a skończywszy
na licealnym (w Stanach Zjednoczonych również uniwersyteckim), opiekę zdrowotną, opiekę pastoralną, pracę socjalną, a także w codzienną modlitwę i ofiarę za rodziny
i Kościół Święty.
Dzisiaj Nazaret, bo tak nazywamy naszą wspólnotę
zakonną, liczy sobie około 1115 sióstrna całym świecie.
W Polsce siostry mieszkają i posługują w dwóch prowinw Uniejowie - nr 85 (2021)
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cjach: warszawskiej i krakowskiej. Nasz dom prowincjalny
przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie odegrał ważną
rolę w czasie okupacji i Powstania Warszawskiego. Klasztor, nazwany Twierdzą przy Czerniakowskiej, był terenem
walk, miejscem tajnego nauczania oraz siedzibą sztabu dowódczego Zgrupowania Pułku Baszta.
Do pozostałych krajów, w których obecne są Nazaretanki należą: Rosja, Francja, Hiszpania, Anglia, Włochy,
Białoruś, Ukraina, Filipiny, Australia, Stany Zjednoczone,
Ziemia Święta – Nazaret oraz Ghana w Afryce. Nasz oficjalny portal internetowy: www.nazarethfamily.org.
Jak przebiegała siostry edukacja w Polsce?
Pierwszy etap edukacji odbyłam w moim rodzinnym
Wilamowie, w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie, w której dyrektorem był p. Czesław Stańczak,
a moją wychowawczynią przez 8 lat p. Krystyna Grabarczyk. Bardzo mile wspominam ten okres. Jestem wdzięczna
za moich nauczycieli, za przekazaną wiedzę i wychowanie.
Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczęłam naukę w Liceum Medycznym nr 1 im. Tytusa Chałubińskiego
w Łodzi, którą zakończyłam po pięciu latach, uzyskując
Dyplom Pielęgniarski.
Jaka była siostry droga do życia zakonnego, od czego
i kiedy „wszystko się zaczęło”?
Nie był to jakiś konkretny moment czy nagłe wydarzenie, ale stopniowe odkrywanie, że droga powołania zakonnego to moja droga. To przekonanie nabrało wyrazistości
w szkole średniej. Pozostało tylko jedno pytanie: do której wspólnoty zakonnej wstąpić? Jedyne siostry zakonne,
które wtedy znałam, to były salezjanki. Jedna z nich katechizowała w liceum medycznym, do którego uczęszczałam.
W sercu czułam jednak, że to nie była wspólnota dla mnie,
że Bóg powołuje mnie gdzie indziej.
Siostry Nazaretanki poznałam w Sanktuarium Matki
Bożej w Licheniu podczas jednej z rodzinnych pielgrzymek
do tego miejsca. Zauważyłam siostry spisujące intencje
mszalne od pielgrzymów. Jakiś wewnętrzny głos przynaglił
mnie, by podejść do jednej z nich. Poprosiłam, o napisanie
do mnie o swoim zgromadzeniu. Zgodziła się i wzięła mój
adres. Po niedługim czasie otrzymałam od list, z którego
dowiedziałam się, że jest ze zgromadzenia, które swoim
życiem i pracą stara się naśladować Najświętszą Rodzinę
z Nazaretu i służyć rodzinom. Wiedziałam, że znalazłam
wspólnotę zakonną dla siebie. Ktoś może powie: przypadek,
zrządzenie losu. Dla mnie to było Boże prowadzenie, Boża
obecność w wydarzeniach mojego życia. Do Lichenia jeździłam
z rodzicami od najmłodszych moich lat, a Sióstr Nazaretanek nie
spotkałam tam nigdy, poza tym jednym razem, właśnie wtedy,
gdy potrzebowałam, by Bóg wskazał mi wspólnotę zakonną, w której mnie chce.
Do ukończenia szkoły średniej utrzymywałam kontakt
z siostrami. Brałam udział w dniach skupienia i rekolekcjach przez nie organizowanych. Do Zgromadzenia wstąpiłam w 1996 roku, 26 sierpnia, kiedy w Kościele w Polsce
obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Od
tego czasu minęło już prawie 25 lat. Decyzji o wstąpieniu nie żałuję, bo jestem szczęśliwa w moim powołaniu
i wdzięczna za łaskę wytrwania.
Od kiedy Siostra przebywa za oceanem?
Do Ameryki wyjechałam po złożeniu ślubów wieczystych, w listopadzie 2005 roku. W tym roku będzie to już
16 lat. Byłam jedną z kilkunastu sióstr, które przełożone

Zgromadzenia poprosiły o wyjazd do Stanów Zjednoczonych, by wesprzeć personalnie tamtejsze wspólnoty Nazaretu. Wcześniejsze doświadczenie pobytu w Hiszpanii
z pewnością dodało mi odwagi, pomogło podjąć decyzję
o wyjeździe.
Czy łatwo było odnaleźć się w nowych warunkach
geograficznych i realiach życia?
Nie było bardzo trudno, ale wymagało to czasu i otwarcia się na nową kulturę, zwyczaje oraz cierpliwości zarówno w stosunku do siebie samej jak i do innych. Było mi
i tak łatwiej niż innym, bo nadal byłam w mojej wspólnocie, zmieniałam tylko miejsce zamieszkania. Jak to często
mówimy w naszym zgromadzeniu: „Nazaret jest wszędzie
ten sam”. Przyjeżdżając do Ameryki wiedziałam, że będę
wśród moich sióstr, z kilkoma z nich znałam się jeszcze
z Polski. To bardzo dużo na początek. Mogłabym chyba
śmiało powiedzieć, że całe zaplecze czekało już na mnie.
Wieloma ważnymi i koniecznymi sprawami nie musiałam
się martwić. Zatroszczyła się o to moja wspólnota zakonna.
Z czym zatem przyszło mi się zmagać w pierwszych miesiącach mojego pobytu w Stanach?
Po pierwsze, z tęsknotą za rodziną, za krajem ojczystym.
Dziękuję Bogu za rozwój technologii. Kontaktuję się z bliskimi bardzo często, możemy się zobaczyć. Od początku
pandemii to spotkania i rozmowy niemal każdego dnia.
Jedyne, co trochę przeszkadza, to różnica czasu - 7 godzin.
Stan Illinois, w którym obecnie mieszkam (przez 2 lata był
to również Texas), jest bardzo podobny do Polski, tak geograficznie jak i klimatycznie.
Po drugie, nauka języka angielskiego. Siostry z Ameryki
doskonale rozumiały, że pierwszym krokiem do zaklimatyzowania się w nowym kraju jest znajomość języka tegoż
kraju. Pierwszy rok w USA to była intensywna nauka języka angielskiego: osiem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu. Po powrocie do domu też był głównie angielski: na
Mszy i wspólnych modlitwach, w jadalni w czasie posiłków, w czasie rekreacji i oglądania programów telewizyjnych, w rozmowach.

Pierwszy rok pobytu w Stanach to również ukończenie
kursu na prawo jazdy i pozyskanie wymaganego dokumentu - polski dokument, niestety jest niewystarczający.
Wysiłek się opłacił i teraz komunikuję się z jednakową
łatwością, tak po polsku jak i po angielsku. Znajomość
języka zdecydowanie ułatwiła proces inkulturacji, pomogła mi odnaleźć się w nowych warunkach i poczuć się jak
w domu. Po 10 latach pobytu w USA i zdaniu specjalnego
egzaminu, otrzymałam obywatelstwo amerykańskie, nie
rezygnując oczywiście z polskiego.
Na czym polega siostry posługa w dalekiej Ameryce?
Na początku byłam zakrystianką w naszej domowej
kaplicy zakonnej, potem przez rok kapelanem szpitalnym,
następnie po ukończeniu odpowiedniego kursu fizjoterapeutką w szpitalu.
Moją obecną posługę w Ameryce realizuję jako tłumacz
medyczny. Towarzyszę Polakom z ograniczoną znajomością
języka angielskiego w czasie wizyt w gabinetach lekarskich, ośrodkach rehabilitacyjnych, klinikach, szpitalach.
Tłumaczę ustnie z polskiego na angielski i z angielskiego
na polski, umożliwiam komunikację pomiędzy pacjentem,
a usługodawcą. Znalezienie się w sytuacji wymagającej pomocy
lekarskiej jest już samo w sobie stresującym doświadczeniem. Tym bardziej jeżeli nie zna się ani żargonu medycznego ani nawet języka, którym posługuje się lekarz.
Bardzo lubię moją posługę, bo w konkretny sposób niosę pomoc tym, którzy jej potrzebują. Cieszę się, że mogę
tym samym nieść pomoc moim rodakom, ponieważ poza
pracą nie mam właściwie innego kontaktu z Polonią Amerykańską.
Jak siostra spędza wolny czas? Co siostra lubi robić?
Czytam, słucham muzyki, spaceruję. Bardzo lubię robić
na drutach – to uspokaja i relaksuje.
Z radością czekam na czas moich rocznych rekolekcji.
Najchętniej udaję się wtedy do Klasztoru Kontemplacyjnego Ojców Trapistów w stanie Kentucky.
Lubię też - i tu może zaskoczę, oglądać hokej. Kibicuję
drużynie Blackhawks z Chicago.
Systematycznie odwiedza siostra Ojczyznę i rodzinną
miejscowość. Jakie zmiany w otoczeniu są dla niej zaskakujące, co szczególnie rzuca się w oczy?
Do Polski przyjeżdżam raz na dwa lata, by odwiedzić
rodzinę. Zawsze cieszę się na ten czas spędzony z najbliższymi i na to, by tak zwyczajnie pobyć w moim rodzinnym Wilamowie, spotkać znajomych, nacieszyć się ciszą,
niebem usianym gwiazdami (w Wilamowie gwiazdy są
bardzo dobrze widoczne, lepiej niż w Chicago) i pięknem
naszej przyrody.
Dzięki mojej siostrze Teresie, otrzymuję listownie kwartalnik „W Uniejowie”, więc jestem niejako na bieżąco
z tym, co się dzieje w moich rodzinnych stronach. Miło jest
zobaczyć na własne oczy te wszystkie zmiany, o których się
wcześniej czytało.
Bardzo dziękuję za rozmowę. W imieniu swoim oraz redakcji życzę zdrowia (co w czasach epidemii jest szczególnie znaczące), wytrwałości na obranej drodze życia oraz
niesłabnącej siły w pomnażaniu Dobra. Niech „W Uniejowie” będzie tam, daleko miłą lekturą i namiastką rodzinnych stron. Szczęść Boże.

Rozmawiała Małgorzata Charuba
S. Marta Gadzinowska podczas nadania obywatelstwa USA
(fot. zbiory s. Marty)
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Uniejo wski G ł os Senio ra
Kolejne święta w towarzystwie koronawirusa
Drodzy Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Trudne czasy, których doświadczamy w pandemii, pozwalają docenić wartość naszych wspólnych spotkań i tego co
zrobiliśmy dla siebie samych.
Obecna sytuacja wymaga od nas poznawania nowych form komunikacji w życiu codziennym, a należą do nich spotkania on-line. Dla niektórych z nas jest to rzecz nowa, ale również takie rozmowy i spotkania pozwalają na nowe poczucie
bliskości i budują nadzieję na nadejście normalności.
Wielkanoc 2021 - kolejne święta w towarzystwie koronawirusa. Niech nie opuszcza Was zdrowie,
a przeżywanie tych Świąt napełni radością i da siłę na kolejne dni, kolejny pandemiczny czas.
Zarząd UTW
Akademia cyfrowa seniora
Po dłuższej przerwie grupa 24 Słuchaczy, podzielonych na małe podgrupy, z zachowaniem wymaganego dystansu i dezynfekcji wróciła do udziału w projekcie „Akademia Cyfrowa Seniora”, realizowanego przez Instytut Nowych Technologii
w Łodzi. Sprawna obsługa komputera przez Seniorów staje się już wymogiem obecnych czasów.

Język wobec starości - szacunek w praktyce
Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca” wraz z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa i Uniwersytetem III Wieku w Uniejowie przystąpiło do realizacji projektu „Język wobec starości – szacunek w praktyce”, na który uzyskało dotację z finansowanego z Funduszy EOG programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
Projekt realizowany będzie przez 22 miesiące (od 4.01.2021 do 31.10.2022), na terenie województwa łódzkiego w siedmiu gminach: Drzewicy, Inowłodzu, Łasku, Łowiczu, Opocznie, Uniejowie i Żarnowcu.
Pierwszy eksperymentalny warsztat, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, planowany jest pod koniec kwietnia.
Wezmą w nim udział osoby, które będą już zaszczepione. Seniorzy biorący udział w projekcie opowiedzą o własnych doświadczeniach. Staną się ambasadorami działań na rzecz walki z wykluczaniem seniorów z różnych sfer życia społecznego.
Poprzez udział w projekcie wypowiadamy walkę stereotypowemu postrzeganiu ludzi starszych jako „niepełnosprawnych intelektualnie” i wymagających „prowadzenia za rękę”. Włączmy się w kampanię społeczną na rzecz eliminowania
dziadurzenia i propagowania języka przyjaznego osobom starszym.

Urszula Urbaniak
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Czas szkoły podstawowej
Pierwszy szkolny dzwonek wybrzmiał dla mnie 1 września 1961 r. Naukę rozpoczynałam w nowo wybudowanym
budynku, z licznymi salami lekcyjnymi, którego piętrowe
elewacje, z dużymi oknami, jaśniały charakterystycznym
kamieniem wapiennym. Skrzydło budynku od obecnej ul.
Odwiedzając rodzinne strony i zauważając zachodzące
Szkolnej - wtedy nie miała jeszcze nazwy - nie było całkowiw Uniejowie zmiany, zarazem przypominam sobie obracie zabudowane. Między obecną kuchnią, wówczas także tam
zy z czasów beztroskiego dzieciństwa, które bezpowrotnie
była, a budynkiem, w którym mieściła się biblioteka i mieszprzeminęły. Niczym w retrospektywie filmowej przewijają
kanie służbowe woźnego Olczyka, był zadaszony prześwit. Na
się miejsca, zdarzenia, sceny, osoby, choć wiele szczegółów
małym dziecku, którym wtedy byłam, budynek szkoły robił
zatarł sześćdziesięcioletni już upływ czasu.
ogromne wrażenie. Początkowo trudno było w nim się odnaleźć, nie wszyscy uczniowie trafiali do swoich klas.
Edukacja przedszkolna
Wychowawczynią mojej klasy, pierwszej „A”, usytuowanej
W pamięci utkwiły mi obrazy związane przede wszystkim
na parterze, była wspaniała, rozpraszająca lęk przed niez pierwszym etapem edukacji i z moim uspołecznianiem. Najznanym, życzliwa i najważniejsza w tamtym okresie życia,
pierw uczęszczałam krótko do przedszkola, które prowadziły
nauczycielka Janina Czyżo. Opiekowała się aż do czwartej
siostry zakonne. Należałam do grupy dziewczynek, które pod
klasy pokaźną gromadą uczniów, (wymieniam tych, którzy
kierunkiem siostry Gracjany sypały kwiatki podczas uroczyrozpoczynali naukę w pierwszej klasie, gdyż później doszło
stości kościelnych. Następnie uczęszczałam do przedszkola
kilkoro uczniów z innych szkół i drugoroczni): Weronika
„Caritasu”; w późniejszym okresie zostało przemianowane
Barska, Wanda Dąbrowska, Anna Stanisławska, Janina Sobna państwowe. Obie placówki mieściły się przy ul. 1 Maja,
czak, Irena Krzesłowska, Halina Stasińska, Elżbieta Stefaobecnie bpa Wojciecha Owczarka. Wówczas w jednej grupie
niak, Elżbieta Świerczyńska, Halina Pietrzak, Barbara Tylka,
były dzieci z kilku roczników. W grupie, do której należałam,
Barbara Żurawska, Halina Żurawska, Edward Dąbrowski,
była też moja młodsza siostra Ania. Naszą wychowawczynią
Jan Bamberski, Jan Miśkiewicz, Stanisław Berling-Zuber,
była niezapomniana, lubiana przez wszystkie dzieci, Maria
Jan Jaszczura, Józef Tomasik, Mieczysław Tomasik, Zbigniew
Malewska. Kierowniczką przedszkola była Janina Binowska,
Krajewski, Andrzej Chajdas, Zdzisław Kaczorowski, Roman
przed którą odczuwaliśmy szczególny respekt.
Kominiarczyk, Roman Kowalewski, Zbigniew Domowicz, Kazimierz Mokros.
Dzieci z centrum miasta były przydzielone do klasy ”B”, z wychowawczynią
Jadwigą Kwaszewską. Wśród koleżeństwa
z tej klasy zapamiętałam: Annę Czyżo, Marylę Bladowską, Małgorzatę Wojtkiewicz,
Hannę Keil, Grażynę Górczyńską, Grażynę
Zakosztowicz, Mirosława Bartnika, Jacka
Dominiaka, Leszka Kieszkowskiego, Eugeniusza Pietrzaka, Leona Walczykowskiego,
Karola Urbaniaka, Jana Dutkę, Romana
Matusiaka, Henryka Gąsiorowicza, Marka
Kubiaka, Romana Miśkiewicza, Wojciecha
Stasiaka.
Długoletnim kierownikiem szkoły był
Bronisław Perliński, sekretariat prowadziła Melania Pełczyńska. Szkoła posiadała
własny gabinet lekarski, w którym kontrolne bilanse zdrowotne wykonywała dr Irena Bojakowska, a o nasze uzębienie dbała,
nie pamiętam od którego roku, dentystka
Przedszkolaki z wychowawczynią p. Marią Malewską. W rzędzie górnym od lewej: Gieniu Pietrzak,
Janina Kakiet, po mężu Wrzosek, pomocą
Maryla Bladowska, Jasia Kaftan, NN, Wojtek Stasiak, Leszek Kieszkowski, Basia Gołost, Czesiu Wiatr, Ela dentystyczną była pani Galoch. Kucharką
Kurzawa, Basia Szczepańska, Karol Urbaniak. W rzędzie środkowym klęczą od lewej: Maryla Sztybrych, w szkolnej stołówce była pani Szadowiak;
Ania Świerczyńska, Jasiu Dutka, NN, Ela Świerczyńska. Z przodu od lewej siedzą: Krysia Pająk, Jasiu
smażone przez nią racuchy były pyszne
Rajkowski, Stenia Jaśkiewicz, Ula Król, Romek Matusiak, Magda Grabowska, NN (fot. z albumu Elżbiety
i wyczekiwane przez dzieci. Komitetowi
Świerczyńskiej-Dopierały)
Rodzicielskiemu, który organizował zabawy choinkowe dla dzieci i rodziców, imprezy z okazji Dnia
Po zakończonych zajęciach, które trwały niewiele godzin,
Dziecka i fundował nagrody dla wyróżniających się uczniów,
wszystkie dzieci mogły wracać same do domu, nie było oboprzewodził Feliks Kwiatkowski.
wiązku odbioru przez rodziców, co w dzisiejszych czasach
wydaje się nie do pomyślenia. W drodze powrotnej – dość
Obraz ówczesnej szkoły
długiej, bo mieszkaliśmy wtedy na ul. Sienkiewicza - opieZe wspomnień wyłania się obraz jakże innej szkoły niż tej,
kowałam się siostrą, a ponieważ powszechnie straszono
którą znamy współcześnie. Nie mieliśmy komputerów, tadzieci „czarną wołgą, która zabiera dzieci”, więc czasami dobletów, interaktywnych tablic, elektronicznych dzienników,
chodziło do zabawnych, z dzisiejszej perspektywy, sytuacji.
o wyprawki szkolne dla pierwszaków musieli zadbać sami
Starałyśmy się bowiem ukrywać przed nielicznie jeżdżącymi
rodzice, a nauki on-line nie przewidziano nawet w futurolowówczas jakimikolwiek samochodami. Wszak marek samogicznych wizjach.
chodów nie rozróżniałyśmy. Zwłaszcza po deszczu wracałySale lekcyjne wyposażone były początkowo w dwuosośmy do domu zmoczone i brudne, gdy na miejsce ukrycia wybowe ławki, w których siedzisko z oparciem połączone było
brałyśmy rów (wtedy nie zdawałyśmy sobie sprawy, że z tego
z pulpitem mieszczącym kałamarz z atramentem. Na ścianie,
rowu było nas widać).
na wprost uczniów, zamocowana była duża czarna tablica, po
której pisaliśmy kredą, ścieraną mokrą ścierką. Obok tablicy

Miejsca zapisane w pamięci,
do których wracamy
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umocowany był duży drewniany cyrkiel oraz stało ogromne
liczydło.
Na ścianie wisiały portrety ówczesnych przywódców państwowych: przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, premiera Polski Józefa Cyrankiewicza, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej Władysława Gomułki. Również na ścianie
był przymocowany głośnik radiowęzła szkolnego, przez który nadawano różne komunikaty.
Codziennym strojem uczniowskim były dla dziewcząt
granatowe fartuchy z białym kołnierzykiem, a dla chłopców granatowe lub czarne bluzy, również z białym kołnierzykiem. Na terenie szkoły wymagana była zamiana obuwia
na łapcie, które przechowywaliśmy we własnych woreczkach z zaciąganymi sznurkami. Nieodłącznym elementem
wyposażenia każdego pierwszoklasisty był tornister na plecy. Wtedy powszechne były sztywne tornistry, wykonane
z utwardzonej, lakierowanej tektury, głównie w kolorze brązowym. Nosiliśmy w nim zeszyty 16-kartkowe: w trzy linie,
w kratkę i gładki, w których stałym dodatkiem była bibuła
pochłaniająca nadmiar atramentu (zeszyty i inne przybory
szkolne kupowaliśmy u pań Matusiakowej i Borowskiej, w ich
prywatnych mieszkaniach przy Rynku, pierwsza mieszkała w narożnym domu przy dzwonnicy, a druga w narożnym
z ul. Targową). Naszym uniwersalnym podręcznikiem do
nauki czytania i pisania, znanym wielu pokoleniom pierwszoklasistów, był „Elementarz”, którego autorem był Marian
Falski. Do nauki matematyki, oprócz podręcznika, służyły
patyczki do liczenia i małe liczydła. W tornistrze były też
kredki, a do ich ostrzenia temperówka z żyletką, farby wodne z pędzelkiem, bibuła karbowana, również zeszyt papierów
kolorowych, klej, który trudno było kupić i czasami wyrabialiśmy go z kasztanów oraz drewniany piórnik z niezbędnymi przyborami. Pisaliśmy tylko zwykłym piórem – obsadka
drewniana lub z tworzywa sztucznego, do której wciskało się
stalówkę i zanurzało w kałamarzu z atramentem. W starszych klasach używaliśmy piór
wiecznych (posiadały mały zasobnik na atrament) znanej i kultowej
już polskiej marki Zenith lub produkcji chińskiej. W dni zajęć plastycznych nosiliśmy duże teczki
z papierem rysunkowym, które nie
mieściły się w tornistrach.

którzy w naszej klasie nie mieli zajęć: Jadwiga Naszyńska,
Helena Tomaszewska, Tadeusz Kwieciński, Bogumiła Brzeska, Krystyna Stawicka, Hanna Zgoda – Tomczewska. Natomiast lekcje religii prowadzili księża: Józef Nocny i Zygmunt
Fret - przygotowywali nas do I komunii św., Zygmunt Sobczak, Stanisław Kwieciński, Tadeusz Sierosławski, Eugeniusz
Lewandowski.
Nauczyciele oceniali nas według obowiązującej wówczas
czterostopniowej skali ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
Życie szkolne
Przypominam sobie różne sceny z życia szkolnego, w tym
m.in.: akcję obowiązkowego picia tranu – staliśmy w kolejce,
by dostać łyżkę tranu zagryzanego kostką chleba ze solą, brr !
jakiż był niesmaczny; akcję – szklanka mleka i bułka dla każdego ucznia; w czasie przerw międzylekcyjnych spacerowanie parami wokół korytarza; apele szkolne; powszechne wpisywanie się do pamiętników, w których o różnej treści wpisy
– ‘Na górze róże, na dole fiołki, kochajmy się, jak dwa aniołki”,
„Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz”, „Młodość życia jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały, choć przemija sama szparko, ślad
jej dłuta wiecznotrwały” - odzwierciedlały więzy koleżeńskie; prace w przyszkolnym warzywniku; zbiórki makulatury, różne sztubackie figle i psoty – u mnie spowodowały
uraz ręki, zabawy choinkowe, bale maskowe czy wycieczki
do „pierwszego” lasu z okazji Dnia Dziecka; zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Wietnamu, któremu państwa bloku radzieckiego udzielały wielorakiego wsparcia w wojnie
wietnamsko-amerykańskiej. Za otrzymane dary przyjechała
podziękować delegacja z Ambasady Wietnamu w Warszawie.
Spotkanie z przedstawicielami ambasady, w którym ja i Maryla Stasińska reprezentowałyśmy naszą szkołę, odbyło się
w budynku starej szkoły w Wilamowie (ciekawe, czy po tej
wizycie pozostał jakiś ślad w kronikach szkolnych).

Kadra nauczycielska
Rozpoczynaliśmy naukę w roku
wprowadzenia reformy oświatowej, która zdecydowała o utworzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz potwierdzała jej
świeckość, więc na lekcje religii
chodziliśmy do kościoła - odbywały się w zakrystii, później w starej
plebanii. Szkoła wówczas nie miała
nadanego imienia.
Uczniowie klasy I „A” w 4 roku nauki, z kierownikiem szkoły Bronisławem Perlińskim, który zastępował nieobecną
Spośród uczących nas na prze- wychowawczynię Janinę Czyżo. W rzędzie górnym stoją od lewej: Stanisław Berling-Zuber, Wanda Dąbrowska, Ela
strzeni ośmiu lat nauczycieli byli Stefaniak, Janina Sobczak, Halina Pietrzak, Irena Krzesłowska, Janek Miśkiewicz, Kaziu Mokros, kierownik
m.in. Aniela Kroszczyńska - od Bronisław Perliński, Edek Dąbrowski, Janek Matusiak, Janek Bamberski, Zdzisiek Kaczorowski, Zbyszek Krajewski.
klasy V nasza wychowawczyni, Niżej klęczą: Marian Domowicz, Roman Kominiarczyk, Andrzej Chajdas, Ela Świerczyńska, Ania Stanisławska, Halina
Żurawska, Basia Tylka, Basia Żurawska, Halina Stasińska. Z przodu siedzą: Stanisław Tomasik, Józek Tomasik,
filigranowa, o dziewczęcym wy- Zbyszek Domowicz, Romek Kowalewski, Janek Jaszczura, Mietek Tomasik, NN (fot. z albumu Elżbiety Świerczyńskiejglądzie, nauczająca języka rosyj- -Dopierały).
skiego; Józefa Bednarek - pani od
Również pamiętam fakt, że niektórzy z nas byli karceni
języka polskiego; Regina Perlińska - w młodszych klasach
tzw. kozą, czyli pozostawiani w szkole po zakończonych lekzajęcia praktyczne, w starszych geografia; Leokadia Borowcjach albo bici linijką po łapach. Za karę musieliśmy też pięćska – zajęcia plastyczne; Aleksy Mokrosiński – przyroda, biodziesiąt lub sto razy przepisywać ten sam tekst lub stać przez
logia, chemia; Henryk Brzeski – fizyka; Wiesława Felisiak –
długi czas w kącie. W starszych klasach niesubordynowani
historia, wychowanie obywatelskie; pan Krawczyk i później
uczniowie starali się już unikać takich sytuacji i zaczęli przyAlicja Rybak – matematyka, nauczycielka zawsze elegancko
kładać się do nauki, zgodnie ze słowami jednego z bohaterów
i modnie ubrana; Wojciech Tomczewski – zajęcia praktyczlektury „Sposób na Alcybiadesa” – „Coś niecoś trzeba się uczyć,
no-techniczne; Marian Pięgot – wychowanie muzyczne i wychoćby dla higieny”.
chowanie fizyczne. W pamięci zachowałam też nauczycieli,
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Oczywiście, że
nie byliśmy z takich metod karania zadowoleni, nie
wszyscy też nauczyciele takie kary
stosowali. Mogliśmy
niektórych
nauczycieli niezbyt
lubić, jednak nikomu nie przyszło do
głowy zachować się
w stosunku do nauczyciela niegodziwie, jak to obecnie
się zdarza, o czym
relacjonują media.
Mimo
wszystko,
nauczyciele
byli
dla nas autorytetem i cieszyli się
powszechnym szacunkiem.
Na wycieczki w góry nie wyjeżdżaliśmy, ale
P o n i e w a ż
fotograf robił nam zdjęcia w „plenerze górskim”
w tamtym czasie
i w stroju góralskim. Na zdjęciu autorka
nie były organiwspomnień w lutym 1962 r.
zowane wycieczki do teatrów, to
teatrzyki lalkowe „Arlekin” i „Pinokio” z Łodzi, iluzjoniści,
pantomima, przyjeżdżały do szkoły. Były też audycje, których zadaniem było umuzykalnianie uczniów. Nie pamiętam
dokładnie, ale chyba raz w miesiącu odwiedzał nas organizator koncertów muzycznych Janusz Cegiełła, wraz z kameralnym zespołem z Filharmonii Łódzkiej. Zgromadzeni w sali
gimnastycznej, słuchaliśmy jego ciekawych opowieści ilustrowanych muzyką. To podczas takich spotkań poznaliśmy
wiele instrumentów muzycznych. Szczególnie utkwiła mi
w pamięci bajka muzyczna Piotruś i Wilk Sergiusza Prokofiewa, gdzie każdą z występujących w niej postaci symbolizował
inny instrument, np. wilka - waltornia, Piotrusia - kwintet
smyczkowy (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas). Do
tej pory lubię słuchać tej bajki z dostępnych nagrań internetowych.
Przyjeżdżali też do szkoły różni prelegenci z wystąpieniami o zabarwieniu ideologicznym. Pamiętam wykład o zagrożeniach, które miały wynikać z negowania przez Niemiecką
Republikę Federalną, tak wówczas nazywała się Republika Federalnych Niemiec, granic na Odrze i Nysie Łużyckiej,
co dla młodszych uczniów było niezrozumiałe, bo przecież
wówczas bezpośrednio sąsiadowaliśmy z bratnią Niemiecką
Republiką Demokratyczną.
Aktywność na zajęciach pozalekcyjnych w szkole
Angażowałam się w życie klasy i szkoły. Należałam też do
różnych kół zainteresowań i organizacji, takich jak: Związek
Harcerstwa Polskiego – m.in. pełniliśmy warty przy grobach
rozstrzelanych, poległych i pomordowanych w czasie działań
II wojny światowej; Polski Czerwony Krzyż – w jego ramach
roznosiliśmy obiady do starszych, samotnych osób i wykonywaliśmy drobne prace porządkowe; Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej – pod opieką prowadzącej Anieli Kroszczyńskiej przygotowywaliśmy akademie z okazji rocznic
rewolucji październikowej w Rosji, w których programie był
zawsze deklamowany wiersz z zapamiętanym przeze mnie
fragmentem: „Już z Aurory wystrzał padł,/odegrzmiał pokoleniom/na całą Rosję, cały świat:/Zwycięstwo! Wolność! Lenin!”;
Liga Ochrony Przyrody – jej cele przybliżał nam opiekun koła,
Aleksy Mokrosiński. Bardzo mile Go wspominam, często
wyruszał z nami w plener, by pokazywać różne środowiska
przyrodnicze, zimą dokarmialiśmy zwierzynę, prowadziliśmy też zielniki, opiekowaliśmy się szkolnymi zwierzątkami
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– chomikami, świnkami morskimi; chór szkolny – pod batutą Mariana Pięgota. Bogatym repertuarem uświetnialiśmy
różne uroczystości. Śpiewałam w duecie z Anią Stanisławską,
m.in. piosenki: z filmu „Viva Maria” z Brigitte Bardot i Jeanne Moreau -idolkami ówczesnej młodzieży, szlagiery zespołu
„Filipinki”, o Walentynie Tiereszkowej, pierwszej w świecie
podniebnej miss: Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją
dobrze zna, były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma;
czy zwyciężczyni Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
w Sopocie Tamary Miansarowej: „Pust wsiegda budiet sonce”- zawsze niech będzie słońce. Kieszonkowe wpłacałam
do Szkolnej Kasy Oszczędności - zachętą do wpłat było hasło
„Dziś oszczędzasz w SKO, jutro w PKO”.
Edukacja i rozrywka telewizyjna oraz kinowa
W tamtym czasie nie wszystkie rodziny stać było na kupno
telewizora, więc schodziliśmy się u tych, którzy już takowy
posiadali. I, o dziwo, tolerowano pokaźną nieraz gromadkę
widzów, gdyż stosunki dobrosąsiedzkie były powszechne.
Oglądaliśmy bajki na dobranoc: Jacek i Agatka, Miś z okienka, Gąska Balbinka oraz filmy, między innymi: „Wojna domowa”, „Stawiam na Tolka Banana”, seriale „Czterej pancerni
i pies” - później wszystkie psy wabiły się Szarik, jak filmowy
psi bohater, i seriale produkcji amerykańskiej „Koń, który
mówi”, „Zorro” czy „Bonanza”.
Razem z dorosłymi czekaliśmy na kolejne odcinki programu publicystyczno-rozrywkowego „Tele-Echo”, pierwszego
talk-show w Polsce, na teleturniej „Wielka gra”, magazyn
kulturalny „Pegaz”, magazyn popularno-naukowy „Eureka”,
audycje przybliżające architekturę i historię sztuki, „Piórkiem i węglem”, prowadzone przez prof. Wiktora Zina, „Kabaret Starszych Panów”, czwartkowe seanse teatru sensacji
”Kobra”, festiwale piosenki w Opolu i Sopocie, serial „Stawka
większa niż życie”, „Doktor Kildare”, „Święty”, w 1969 r. oglądaliśmy transmisję z lądowania człowieka na Księżycu, oraz
wiele innych.
Do kina Ustronie (kinooperatorami byli Władysław Nowak
i Marian Kamiński, bileterką Melania Pełczyńska), po drugiej stronie rzeki, przez którą przeprawialiśmy się zimą po jej
zamarzniętej tafli, a latem łódką - wiosłował m.in. Józef Kałużny - chodziliśmy na filmy pełnometrażowe, poprzedzane
Polską Kroniką Filmową, np.: „Krzyżacy”, „O dwóch takich,
co ukradli księżyc”, „Faraon”, „Winnetou”. Mieliśmy też inne
rozrywki, zabawy, które były niedawno opisywane w kwartalniku „W Uniejowie”, więc o nich nie wspominam.
Kilka słów refleksji
Z perspektywy czasu patrząc, choć życie w kraju było nieco siermiężne, to jednak uczyliśmy się w ciekawych czasach,
w dekadzie, która przynosiła zmiany na lepsze dla mojego
pokolenia i następnych. Wybudowano nowe szkoły w ramach
akcji budowy„1000 szkół na Tysiąclecie”, wznoszono nowe
osiedla mieszkaniowe, również w Uniejowie, powstawały
nowe zakłady przemysłowe, docierały do nas światowe wzory i nowinki, widoczne stały się zmiany w kulturze, modzie
i stylu życia. W 1961 r. odbył się pierwszy w dziejach ludzkości
lot człowieka - Jurija Gagarina - w przestrzeni kosmicznej,
w 1967 r. sensacją był fakt dokonania pierwszej udanej transplantacji serca, a w 1969 r. wylądował pierwszy człowiek na
Księżycu.
Wraz z ukończeniem w 1969 r. ósmej klasy, zakończył się
pierwszy ważny rozdział w życiu moim i koleżeństwa. Generalnie nasze drogi się rozeszły, ale z niektórymi zostały
zachowane relacje koleżeńskie i przyjacielskie. Kontynuowaliśmy edukację w szkołach poza Uniejowem i budowaliśmy swoją przyszłość. Jedni znaleźli przestrzeń do życia
w miejscu urodzenia, inni w oddaleniu. Pozostały jednak
miłe wspomnienia wspólnie spędzonych lat w naszej ”podstawówce”, do których zapewne wszyscy chętnie wracamy.

Elżbieta Świerczyńska-Dopierała
w Uniejowie - nr 85 (2021)

Jan Gadzinowski

Jan Gadzinowski (ze zb. Urszuli Urbaniak)

z Wilamowa społecznym
korespondentem GUS
Już w czasie międzywojennym GUS rozpoczął
współpracę z korespondentami rolnymi. Przesyłane przez nich dane
stanowiły cenne źródło informacji o sytuacji
w rolnictwie. Po wojnie nie
zrezygnowano z tego źródła informacji, a poprzez
wydawanie „Wiadomości
Korespondenta
Rolnego”
zadbano o podnoszenie
poziomu kwalifikacji takich współpracowników.
Od drugiej połowy lat
60. do początku lat 70. XX
w. społecznym korespondentem GUS na obszarze
wiejskim naszej gminy
był Jan Gadzinowski z Wilamowa. Wielostronicowe sprawozdania wysyłał co miesiąc od wiosny do jesieni.
W tabelach były m.in.: zestawienie produkcji ziemiopłodów
(powierzchnie zasiewów i ich zbiory podane w ha), ceny tych
płodów rolnych i ceny produktów pochodzenia zwierzęcego

- masło, sery, wydajności krów mlecznych (ilość mleka), kur
niosek (ilość pozyskanych jaj) itp. Dane dotyczyły również
wynagrodzenia dniówkowych robotników rolnych, różnorodności zwierząt domowych hodowanych na własne potrzeby.
Obowiązkiem korespondenta była comiesięczna obecność
na targu w Uniejowie, na tzw. targowicy. Tu skrupulatnie spisywał ceny sprzedawanych przez rolników ziemiopłodów czy
zwierząt. Notował, ile kosztuje kwintal zboża, ziemniaków.
Poznawał ceny drobiu, królików, krów, koni, pary prosiąt itp.
Tato był bardzo dokładny, lubił swoją pracę i wykonywał ją
wzorowo. Pięknym pismem (pióro i kałamarz z atramentem)
wypełniał poszczególne rubryki, stawiając na końcu swój
wypracowany podpis. Jego statystyka była rzetelna, bezstronna, obiektywna, a więc profesjonalna z wysoką jakością
danych.
Za swą pracę nie otrzymywał wynagrodzenia. Dumny był
z przyznanych Odznak Honorowych za Współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym - srebrna przyznana 16 IX 1968
r. i złota nadana 23 XI 1972 r., którą zawsze nosił w klapie odświętnej marynarki.

Urszula Urbaniak z d. Gadzinowska

Przekazywanie danych do GUS dziś: ankiety, formularze do wypełnienia on-line, komputery, smartfony, tablety,
telefony komórkowe, samospis internetowy, infolinia spisowa, adresy e-mail, strony internetowe.

Kino "Wilamowianka” w Wilamowie
W 1964 r. przy remizie
w Wilamowie zakończono budowę sali głównej,
największej na terenie
ówczesnej Gromadzkiej
Rady Narodowej. Scena
i miejsca dla licznej widowni stworzyły nowe
możliwości organizacji
życia kulturalnego na
wsi. Odbywały się dochodowe zabawy taneczne,
swoje sztuki wystawiali
aktorzy scen łódzkich.
Systematycznie pojawiało się kino objazdowe.
Kiedy
zainteresowanie kinem wzrosło,
Wojewódzki Urząd Kina
Kierownik kina Lucjan Grabarczyk
w Łodzi otworzył w Wi(ze zb. Krystyny Grabarczyk)
lamowie Kino „Wilamowianka”, powierzając projekcje filmów Feliksowi Siekaczowi
z Czepowa Dolnego. Po nim kierownikiem kina i jednocześnie operatorem był mieszkaniec Wilamowa Lucjan Grabarczyk, który został przeszkolony w Łodzi w zakresie obsługi
aparatury kinowej.
Początkowo filmy wyświetlano tylko w Wilamowie. Zbiorowe, dopołudniowe wyjścia uczniów do kina organizowały
w Uniejowie - nr 85 (2021)
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szkoły - Czepów, Kuczki i Wilamów. Z biegiem czasu wilamowskie kino stało się również kinem objazdowym. W charakterze woźnicy zatrudniano Bogumiła Michalaka, a później
jego syna Antoniego. Do ich obowiązków należało pomaganie
kierownikowi w przygotowaniu obiektu do projekcji filmu.
Najczęściej były to wyjazdy do Felicjanowa, Rożniatowa, Kuczek, Wielenina, Ostrowska i sporadycznie do innych wsi.
Praca z kinem objazdowym nie była łatwa. Dotarcie do
tych miejscowości, często oddalonych kilka lub kilkanaście
kilometrów od Wilamowa, było dużym wyzwaniem. Na wóz
ładowano pełne „wyposażenie”: aparaturę kinową, ekran,
koce do zasłaniania okien i inne „niezbędniki”. Trzeba było
też pamiętać o zabraniu obroku-paszy dla konia.
Filmy, w/g opracowanego grafiku, późnym wieczorem
wyświetlano w miejscowych remizach lub w szkołach. Wcześniej do tych miejsc przekazywano plakaty informacyjne.
Kierownik Lucjan Grabarczyk wraz z woźnicą musieli w danym miejscu znaleźć się dużo wcześniej, by zasłonić okna,
ustawić krzesła, w nowym miejscu przetestować aparaturę.
Frekwencja na seansach była różna, zależna od pory roku
i zapowiadanego tytułu. Filmy przez cały sezon były dostarczane z Łodzi. Projekcja każdego z nich poprzedzała głośna
„Kronika Filmowa”. Najchętniej oglądano filmy przygodowe,
historyczne, westerny i komedie. Zapamiętane tytuły z tamtych lat to:.„Flip i Flap”, „Szatan z VII klasy”, „Skarb”, „Zakazane piosenki”, „Krzyżacy” i inne.
Kino dotrwało do przełomu lat 1973/1974. Ze względu na
małą opłacalność zdecydowano o jego zamknięciu.

Krystyna Grabarczyk

W WILAMOWIE BYŁA POCZTA
U rzad P ocztowo -Telekomunikacyjny
w  W ilamow ie
O poczcie w Wilamowie mówimy już tylko w czasie przeszłym. Nie dotarliśmy do dokumentów związanych z jej powstaniem. Poniższy tekst oparty jest na wspomnieniach
rodzin listonoszy, udostępnionych osobistych dokumentów
i fotografii.
Najstarsi mieszkańcy przypominają, że pocztę uruchomiono zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Mieściła się
w połowie domu, należącego obecnie do Ireny i Stanisława
Zasadów- w czasie wojny funkcjonował tu posterunek żandarmerii. W 1945 r, właścicielem posesji był Antoni Pelc. Podobnie jak do młyna, docierała tu elektryczność. Po kilku
latach od Pelca posiadłość nabył Władysław Kałużny i nadal
wynajmował poczcie połowę domu. Kiedy w 1956 r. Państwo
Zasadowie stali się właścicielami tego miejsca, nadal przez
kilka lat był to adres poczty.

Przed pierwszą powojenną siedzibą poczty - 1954 r. Listonosze od lewej:
Pajor Edward, Galoch Józef i Józef Bednarek (ze zb. Małgorzaty Grędy)

Funkcję naczelnika placówki pełnił Kochanowski (nikt
z naszych rozmówców nie pamięta jego imienia), a listonoszami byli: Józef Bednarek, Józef Galoch, Bolesław Kałużny i Edward Pajor. Po wyprowadzeniu się rodziny Kochanowskiego z Wilamowa naczelnikiem został Edward Pajor.
Z dniem 1 sierpnia 1960 r. pocztę przeniesionego do odpowiednio przygotowanych pomieszczeń w jego nowym domu,
a umowę najmu podpisał Jan Łuczak-Naczelnik Obwodowego
Urzędu Pocztowego w Łęczycy.

Przed nową siedzibą poczty (w domu Pajorów) - 1966 r. Od lewej: Edward
Pajor jako naczelnik i listonosze: Józef Galoch, Bolesław Kałużny i Józef
Bednarek (ze zb. Heleny Siekacz)
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Rok 1968. Od lewej: Edward Pajor, Bolesław Kałużny, Józef Galoch, a na dole
Józef Bednarek (fot. ze zb. Heleny Siekacz)

Urząd Pocztowy kierowany przez Edwarda Pajora wykazywał się wysokim wskaźnikiem prenumerowanych czasopism, sprzedanych znaczków pocztowych i różnych druków
płatnych. Doręczycieli cechował estetyczny wygląd osobisty
i kultura obsługi. Wszyscy posiadali wymagane kwalifikacje
zawodowe, byli bardzo zdyscyplinowani.
Pracownicy instytucji Polska Poczta-Telegraf i Telefon
byli funkcjonariuszami państwowymi. Swoją pracę nazywali
„służbą” i to był dla nich zaszczyt. Pracę na „etacie” można
było stracić tylko w przypadku ciężkich przewinień wynikających z winy pracownika. Była to praca powszechnie szanowana w oczach klientów Oprócz podstawowych obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy pracownika
obowiązywało ścisłe przestrzeganie tajemnicy wykonywanych usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz strzeżenie dobrego imienia pracownika łączności.
PPTiT jako pracodawca dbał o swoich pracowników:
oprócz uposażenia otrzymywali dodatki stażowe, premie regulaminowe, ekwiwalenty, ulgi, odznaczenia resortowe i nagrody jubileuszowe.
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny w Wilamowie swoim obszarem obejmował miejscowości: Wilamów, Wilamówka, Czepów Dolny, Czepów Górny, Stanisławów, Rożniatów,
Brzozówka, Lekaszyn, Góry Skotniki, Kuczki i kilka innych.
Naczelnik Edward Pajor zmarł 28 września 1976 r. w trakcie 3-miesięcznego urlopu - odbierał wtedy niewykorzystane
urlopy wypoczynkowe z lat poprzednich.
Od 15 października 1976r. obowiązki Naczelnika UPT Wilamów powierzono Reginie Pajor na okres próbny. Po przebytych szkoleniach i złożeniu egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną Regina Pajor otrzymała stanowisko naczelnika.
Pracowała na tym stanowisku do 1991r. po czym przeszła na
emeryturę. W czasie jej urlopów na zastępstwa kierowane były

Na pierwszym planie naczelnik poczty Regina Pajor i listonosz
Józef Bednarek (ze zb. Małgorzaty Grędy)
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W WILAMOWIE BYŁA POCZTA
tam pracownice uniejowskiej poczty: Elżbieta Bamberska, Teresa Domowicz, Wanda Wolna.
W budynku Pajorów Urząd Pocztowy funkcjonował do 1992
roku, co poświadcza umowa przedłużenia wynajmu na rok, zawarta w dniu 2 stycznia 1991 roku, podpisana przez ówczesnego Burmistrza Gminy i Miasta Mariana Pięgota.
Od 1992 r. roku zmienił się status wilamowskiej poczty.
Punkt pocztowy, bez zatrudnionych listonoszy, z 1-osobową
obsługą ulokowano w budynku OSP, w pomieszczeniu po Klubie Rolnika. Na początku prowadziła go Anna Gapsa, a po niej
od 6 listopada 1995 r. do 31 lipca 1998 r. pracowała tam Agnieszka Lewandowska z d. Bednarek. W latach 1995-96 przez kilka
miesięcy na zastępstwo przyjeżdżała Wanda Wolna. Punkt

Naczelnik Edward Pajor (ze zb. Heleny Siekacz)

Wspom n i e n i e

pocztowy w Wilamowie zlikwidowano w czasie wprowadzania
reformy administracyjnej kraju i powrotu gminy Uniejów do
województwa łódzkiego.
Od 1 sierpnia 1998 r. Poczta Polska ulokowała agencję pocztową w sklepie Grażyny i Ryszarda Troczyńskich, obecnie należącego do Firmy Krzysztof Aleksander Troczyński. Mieszkańcy Wilamowa i okolic nadal mogą korzystać tu ze wszystkich
podstawowych usług pocztowych, a po korespondencję sięgają
do skrzynek zbiorczych, ustawionych w każdej miejscowości.

Urszula Urbaniak
przy współpracy Małgorzaty Grędy z d. Bednarek
i Heleny Siekacz z d. Pajor

o n ac ze l n i ku

Pajor Edward s. Józefa i Wa-

lerii z Kaźmierczaków ur. 13
grudnia 1926r. w Wilamowie.
Jego ojciec (wójt gminy Skotniki) przywiązywał dużą wagę
do nauki dzieci, dlatego jeszcze
przed wojną Edward uczył się
języka niemieckiego. W czasie okupacji nosił przy sobie
słowniczek niemiecko-polski
wielkości pudełka od zapałek.
Bywało, że pełnił rolę tłumacza
między Polakami a Niemcami.
W dniu 17 grudnia 1949 r.
złożył egzamin dla listonoszy
wiejskich,
przeprowadzony
przez Dyrekcję Okręgu Poczt
i Telegrafów w Poznaniu i został zatrudniony w Agencji Pocztowo-Telekomunikacyjnej w Wilamowie.
Z dniem 1 marca 1950 r. przeniesiono go do służby w Obwodowym Urzędzie Pocztowym w Kaliszu na stanowisko
młodszego pocztyliona. Po roku, decyzją Dyrekcji Poczty
i Telekomunikacji w Poznaniu, wrócił od 1 kwietnia 1951 r. do
Wilamowa i od tego czasu do końca życia związany był z tą
placówką- najpierw jako doręczyciel, a potem naczelnik.
W zakresie obowiązków naczelnika było m.in.: bezpośrednia obsługa klientów urzędu (tzw. okienko), nadzór
nad listonoszami, rozdział korespondencji na poszczególne
rejony, obsługa centrali ręcznej (miejscowej centralki telefonicznej 20-30 NN),
przyjmowanie telegramów tekstowych oraz
telegraficznych przekazów
pieniężnych,
rachunkowość urzędu,
tj. sprawozdania finansowe dzienne, miesięczne (wszystkie obrachunki wykonywane
na drewnianym liczydle).
Przygotowywał
również korespondencję i zasoby pieniężne do tzw. wymiany transport odbywał się
codziennie. Po odbiór
„poczty” początkowo
tato jeździł rowerem
do Czepowa Górnego.
Paczki i listy przekazyPorządki w obejściu poczty - czyn społeczny naczelnika Edwarda Pajora
(ze zb. Heleny Siekacz)

w Uniejowie - nr 85 (2021)

31

P oc zt y

w

W i l a mow i e

wane były w zaplombowanych workach, do tego dochodziły
pliki gazet. Nigdy nie zdarzyło się, by z powodu spóźnienia
przesyłki nie zostały odebrane. Później transport zapewniały Urzędy Obwodowe.
Poza pracą w UPT Wilamów zajmował się małym gospodarstwem rolnym. Prenumerował gazety, m.in. Gromada
Rolnik Polski, Chłopska Droga, z których pobierał wiedzę nt.
nowinek rolniczych. Często otrzymywał próbki nasion. Jako
hobby traktował hodowlę pszczół (miodek na własny użytek),
jak również łowienie ryb, które stanowiły uzupełnienie jadłospisu dla rodziny.
Wieczorami namiętnie czytał książki i gazety. Poza tym
interesował go język esperanto, korzystał z podręczników
kopiowanych na powielaczu. Uczył się też języka francuskiego, powodem było częste wykorzystywanie terminów francuskich w dokumentach urzędowych.
Tato zmarł niespodziewanie 28 września 1976 roku w wieku 49 lat. Po jego śmierci funkcję naczelnika poczty, która
mieściła się w naszym domu, objęła moja mama Regina

Helena Siekacz z d. Pajor

Przedwojenny kieszonkowy słowniczek języka niemieckiego i legitymacja z
1974 r. potwierdzająca przyznanie medalu 30-lecia PL (ze zb. Heleny Siekacz)

W WILAMOWIE BYŁA POCZTA
L i stonosze P oc zt y
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Józef Bednarek - był najdłużej pracującym listonoszem i zapamiętany jako człowiek o dużym poczuciu humoru. Urodził
się w Kościelnicy 29 września 1920r. W 1951 r. odbył szkolenie kandydatów na listonoszy wiejskich i po zdaniu egzaminu został
skierowany do pracy w Wilamowie. Najczęściej obsługiwał wsie: Stanisławów, Rożniatów i Kuczki. Wśród wielu otrzymanych
odznaczeń za wzorową pracę najbardziej cenił sobie złotą odznakę Zasłużony Pracownik Łączności, przyznaną w październiku
1986 r.

Józef Galoch - przed założeniem rodziny mieszkał w Kościelnicy. Jako listonosz staż
odbył w Turku. W 1950 r. z nakazu pracy został skierowany do Wilamowa. Po wypadku na
początku lat 80. przeszedł na rentę.
Bolesław Kałużny - został zatrudniony przez naczelnika Edwarda Pajora. Przemiennie z Józefem Galochem obsługiwał najczęściej rejon Wilamowa. Nie udało się ustalić daty
jego odejścia z pracy.
Zygmunt Kowalski - dojeżdżał z Rożniatowa. Pracował krótko - brak bliższych
danych.
Henryk Kałucki - mieszkaniec Skotnik, który jako jedyny podzielił się wspomnieniem. Pracował w latach 1974-1976. Był doręczycielem w rejonie: Kuczki, Góry, Skotniki,
Grabowa, Myszki, Czepów (gorzelnia, szkoła) i Kalinówka. Poruszał się motocyklem WSK
125. Podkreśla, że praca była trudna ze względu na stan dróg gruntowych. Oprócz listów,
telegramów dostarczał emerytury, wypłaty za mleko, prasę. Zbierał również zamówienia na prenumeraty dostarczanych czasopism. W tym samym czasie doręczycielami był
również Wiesław Dudziński i Tadeusz Nykiel, a ze starszej kadry wspomniany już Józef
Bednarek.
Zdzisław Fajkowski - był najmłodszy stażem. Po zlikwidowaniu poczty w Wilamowie,
przez pewien czas, do momentu przeprowadzki do Turku, był pracownikiem uniejowskiej
poczty.

Informacje zebrała Urszula Urbaniak

„L u dzi e ,

zej dzci e z d rog i , bo listo n osz j e dzi e ...”

Tak, jak śpiewali Skaldowie, należało na drodze ustąpić miejsca listonoszowi, któremu trudno było zatrzymać sie nagle,
jadąc rowerem. Listonosze codziennie obsługiwali przydzielone im obwody, a odległości między miejscowościami były znaczne. Bez względu na pogodę, czy wiało czy padało, przemieszczali się od domu do domu. Opasłe torby, paczki przewieszone
przez ramy rowerów towarzyszyły im w pracy każdego dnia.
Znajdowały się w nich nie tylko listy i karty pocztowe, których
w tamtym czasie było dużo. Była też prasa o różnej tematyce. Ludzie chętnie prenumerowali „Gromadę Rolnik Polski”,
„Przyjaciółkę”, „Zielony Sztandar”, „Głos Robotniczy”, Chłopską Drogę”, „Filipinkę” i inne, a także „Świerszczyk” i „Płomyczek” dla dzieci.
Dziś to pozostaje już tylko wspomnieniem o ludziach, których nie ma wśród nas, o tamtej codziennej rzeczywistości.
Zmieniły się warunki pracy listonosza. Zbiorcze skrzynki
pocztowe, samochody ułatwiają im pracę. Ich torby nie są już
tak wypchane listami, bo mamy przecież pocztę e-mail. Doręczycielom pocztowym pracuje się więc szybciej, sprawniej i na
pewno wygodniej. Praca odpowiedzialna, ale ciekawa i przyjemna, dająca szerokie możliwości kontaktów z ludźmi, przynosząca wiele radości i satysfakcji.
Jadwiga Wilczyńska z d. Galoch
Córka listonosza Józefa Galocha
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Listonosze gotowi do wyjazdu w teren. Od lewej: Józef Bednarek, Bolesław
Kałużny i Józef Galoch (ze zb. Heleny Siekacz)
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Przy skrzynce pocztowej Bolesław Kałużny (ze zb. Heleny Siekacz)

Pamiątki ze zbiorów
rodzinnych córki
Małgorzaty Grędy

Ostatnie Pożegnania
W dniu 22grudnia 2020 roku odeszła w wieku 83 lat

Ś.P. Elżbieta Andrzejczak
Nauczycielka SP w Spycimierzu, Orzeszkowie i Czepowie (w latach 1981-1988
z funkcją dyrektora). Wierna czytelniczka kwartalnika „W Uniejowie”, wspierająca
działania Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Otwarta na innych, gościnna,
niekonwencjonalna w sposobie bycia, wychodząca poza konwenanse,
po prostu serdeczna Elżunia.
W dniu 28 grudnia 2020 r. żegnało ją liczne grono żałobników, a pożegnalne pieśni
wykonane przez orkiestrę dętą OSP Wielenin kołysały do wiecznego snu.

Wyrazy współczucia dla córki Magdaleny i jej Rodziny
składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
W dniu 27 grudnia 2020 roku zmarł w wieku 75 lat

Ś.P. Wojciech Tomczewski
Nauczyciel-wychowawca wielu pokoleń absolwentów SP w Uniejowie.
Z jego inicjatywy i przy jego osobistym zaangażowaniu powstały przy szkole budynki
pracowni zajęć technicznych. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, zastępca prezesa
uniejowskiego Oddziału ZNP w latach 1994-1998.
W dniu 07 stycznia 2021 r. towarzyszyliśmy Mu w ostatniej drodze.

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie oraz Córce i Synowi z Rodzinami
składają Koleżanki i Koledzy z Sekcji Emerytów przy Oddziale ZNP w Uniejowie

W dniu 14 stycznia 2021 roku odszedł w wieku 82 lat
.

Ś.P. Mieczysław Urbaniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie I i II kadencji
Naczelnik OSP w Ostrowsku w (1982-1984),
Członek Rady Nadzorczej Rejonowego BS w Malanowie (1989-1998 i 2010-2014)

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Synom z Rodzinami składa
Rada Nadzorcza i pracownicy GS „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie

W dniu 18 stycznia 2021 roku w wieku 82 lat odszedł

Ś.P. Florian Pająk
Zmarły był Słuchaczem Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Członkiem Cechu Krawieckiego, Rycerzem Kolumba
Jako parafianin szczególnie zaangażowany w działalność Rycerstwa Niepokalanej.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 04 lutego 2021 roku

Wyrazy współczucia Żonie, Synom i Córce z Rodziną
składają Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 02 marca 2021 roku w wieku 76 lat zmarła

Ś.P. Janina Pajor
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Woli Flaszczynej i Woli Przedmiejskiej.
Od września 1973 r. zatrudniona w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, gdzie
w latach 1982-2002 r. pełniła funkcję dyrektora tej placówki.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 06 marca 2021 r.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy Mężowi i Dzieciom składają
Dyrektor oraz obecni i emerytowani pracownicy
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
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ne szarości. Nagie dotąd drzewa przemieniły się w fantazyjne rzeźby, a budynki nabrały zupełnie nowego blasku.

*

Od kilku miesięcy uniejowski rynek „karmił się” wiadomościami na temat wszechobecnej pandemii. Słowo koronawirus odmieniano we wszystkich przypadkach, przypisując mu wiele, nie zawsze realnych znaczeń. Raz był on
śmiertelnym zagrożeniem, by z kolei innym razem pełnić
rolę międzynarodowego spisku przeciwko ludzkości. Tych
teorii było znacznie więcej, co mniej odpornych wpędzało
w uzasadnione obawy i niepewność co do wiarygodności
oficjalnych informacji. Żadnych wątpliwości nie budziły za
to nekrologi, które coraz częściej i liczniej wypełniały tablicę przy dzwonnicy. To miejsce, jak mało które, w ostatnich miesiącach mocno przykuwało uwagę i spojrzenia
mieszkańców miasteczka. Często gromadziło się przy nim
po kilka osób szukających potwierdzenia bądź zaprzeczenia
zasłyszanych gdzieś wiadomości.
• Aż strach czytać te nekrologi. - Odezwała się starsza
pani.
• Prawie nie ma dnia, żeby nie było jakiegoś pogrzebu. Dodał ktoś z boku.
• Jesienią to raz było osiem nekrologów jednego dnia.
Cała tablica!
• Dużo ludzi odchodzi w takim wieku, że aż strach pomyśleć.
• Pewnie przez tego wirusa to ludzie nie chodzą do lekarzy, bo się boją, a potem są takie efekty.
• Żeby tylko te szczepienia pomogły, to może będzie jeszcze jakaś nadzieja.
Trwająca od prawie roku pandemia nie zamierzała ustąpić. Codzienne komunikaty o liczbie nowych zarażeń nie
napawały optymizmem. Przedłużające się obostrzenia
dotykające niektóre sektory gospodarki boleśnie uderzały także w uniejowskich przedsiębiorców, którzy z coraz
większym niepokojem spoglądają w przyszłość. To dla
miasta duży problem, bowiem dobrze rozwijająca się działalność turystyczna została nagle zahamowana, a liczne
obiekty zamiast przyjmować gości świecą pustkami. Czy
to się zmieni w najbliższym czasie? Dziś nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad, mających na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się koronawirusa: dystans, dezynfekcja,
maseczka. W tej chwili to jedyny sposób na zatrzymanie
wroga publicznego numer jeden.
*

Tegoroczny styczeń podobnie jak w ostatnich kilku latach był łagodny i w niczym nie ujawniał swojego zimowego charakteru. Mało kto przejmował się medialnymi
informacjami o „bestii ze wschodu” i „zimie stulecia”. Tym
razem jednak zima uderzyła niespodziewanie, przynosząc
z początkiem lutego obfite opady śniegu, a słupki rtęci
w termometrach spadły nagle ponad dwadzieścia stopni
poniżej zera. Mieszkańcy Uniejowa dzielnie zmagali się
z zasypanymi śniegiem chodnikami. W ruch poszły dawno
nieużywane łopaty.
• Poprawią sobie ludzie w tym roku kondycję. - Żartował
Mirek, przyglądając się jak właściciele nieruchomości
walczą ze zwałami śniegu na chodnikach.
• Raz na parę lat przyda się taka zaprawa. - Dodał Jurek. Szkoda, że na Boże Narodzenie nie było takiego śniegu.
• Nic się nie martw, możesz jeszcze mieć śnieg na Święta
… Wielkanocne.
• Teraz to wszystko jest możliwe. Żeby tylko drogowcy
dali sobie z tym radę.
Pomimo silnych mrozów i kłopotów za zasypanymi
śniegiem ulicami i chodnikami dostrzec można było w tym
zjawisku także walory estetyczne. Miasto dawno już nie
wyglądało tak bajkowo. Biały puch skrywał wszechobec-
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W drugiej połowie lutego zima nagle odpuściła. Śnieg
stopniał, a słońce przyjemnie ogrzewało zmarzniętą ziemię.
Kilka takich dni wlało w serca nadzieję na rychłe nadejście
wiosny. Niestety aura szybko ochłodziła te nastroje, choć
już nie tak dokuczliwie jak wcześniej. Początek marca też nie
przyniósł znaczących zmian, za to dni stały się już wyraźnie
dłuższe. Prace przy bulwarach nabrały tempa, zmieniając
obraz nadwarciańskich brzegów, a przebudowany niedawno
skwer przy kładce na dobre wtopił się w krajobraz miasta.
Coś zaczęło się dziać na placu przy cmentarzu, gdzie powstać
ma nowoczesne miejskie targowisko.
• Byłem dziś na cmentarzu i przy okazji zobaczyłem, że coraz więcej dzieje się na przyszłym targowisku. - Powiedział Paweł. - Jak dobrze pójdzie, to za parę miesięcy wybierzemy się tam na zakupy.
• Oby to było jak najszybciej. - Odezwała się Ania. - Za
mostem jest trochę za daleko i jakoś tak nie po drodze,
nie ma tam tego klimatu.
• Zgadzam się z Tobą. Miejsce przy cmentarzu ma wiele zalet. W czwartki będzie targowiskiem, a w pozostałe dni
parkingiem.
• To idealne rozwiązanie. Poza tym, dotychczas to miejsce
nie wyglądało najlepiej, a po przebudowie na pewno zyska na estetyce i może stać się kolejną wizytówką Uniejowa.
• Już mi trochę brakuje tych czwartkowych spacerów na
targ. - Wtrąciła się Zuzia, odrywając wzrok od swojego
smatfona.
• Rzeczywiście jest w tym coś wyjątkowego. - Dodała
Ania. - Nie chodzi tylko o zakupy, ale to też okazja do
spotkania znajomych czy dowiedzenia się czegoś nowego.
Magia targowiska przyciąga nie tylko zakupami, ale także swoją atmosferą, która zdaje się być mieszaniną relacji
handlowo-towarzyskich, mieszczących się w ramach specyficznego folkloru miejskiego. W dobie wszechobecnego Internetu i zaniku relacji międzyludzkich stanowi chyba jeden
z ostatnich bastionów normalności, o którą coraz trudniej
we współczesnym świecie. Rola targowiska wykracza zatem
daleko poza powszechnie przyjęte ramy, więc warto je pielęgnować i zapewnić mu właściwe warunki do funkcjonowania.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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

Takich dekoracji spotykaliśmy wiele podczas tegorocznej, śnieżnej zimy
(fot. Andrzej Zwoliński)
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W Czepowie dbają o zwierzęta
Tegoroczna zima, śnieżna i mroźna sprawiła, że uczestnicy w czepowskiej placówce dokarmiają oraz obserwują ptaki.
Udało nam się nam jak do tej pory uchwycić na zdjęciach trzy gatunki sikorek (bogatkę, modraszkę i ubogą), grubodzioba,
dzwońca, kowalika, kosa i całe stada bażantów. Nasz park odwiedzają też zające, sarny, wiewiórki.

Sikorka bogatka i modra

Kos

Sikorka uboga

Sikorka bogatka

Dzięki wsparciu myśliwych z Koła Łowieckiego „Gęgawa” z Uniejowa pomoc zwierzakom jest bardzo efektywna
i profesjonalna. Myśliwi na czele z prezesem p. Witoldem Ochapskim zaopatrzyli nas w karmę dla zwierząt, podsypy dla
bażantów oraz karmniki. Pomogło to systematycznie dbać o odwiedzające nas zwierzęta.

Uczestnicy zajęć w PŚDS w Czepowie wraz z opiekunkami
Katarzyną Kwiatosińską i Jolantą Pietrzak

Wróciły żurawie
Żurawie, nazywane ptakami lutego, zgodnie z kalendarzem ptasich przylotów już pod koniec lutego dotarły na teren naszej gminy. Należą do tych odważnych wiosennych przybyszów, które pojawiają się u nas, kiedy na polach i łąkach leżą jeszcze warstewki
śniegu.
Gniazda budują w mniej dostępnych mokradłach i zaroślach, jednak coraz śmielej, w celu żerowania, lądują bliżej zabudowań
na polach uprawnych i łęgach. Są wszystkożerne, ale dominującym jest pokarm roślinny (w tym nasiona), uzupełniany gryzoniami, owadami i mięczakami. W poszukiwania pożywienia na obszarach rolniczych poszerzają swoje terytorium nawet do 120 ha.
Miałam szczęście spotkać je w drodze z Uniejowa do Wilamowa. Z głośnym, charakterystycznym, trąbiącym głosem (zw.
klangorem) przeleciały nad moim samochodem
i po chwili wylądowały na łące około 100 m od
drogi.
Nie mogłam nie wykorzystać takiej okazji, by
obserwować ich zachowanie. Te wysokie, o wyjątkowej urodzie ptaki są niezwykle płochliwe i nieufne. Raz po raz podnosiły swoją małą główkę
osadzoną na długiej smukłej szyi i po chwilowej,
czujnej obserwacji otoczenia dalej szukały pożywienia. Wyglądały bardzo godnie, kiedy wolno,
uważnie stawiały swoje długie nogi.
Nie chciałam ich spłoszyć, więc tym razem
musi wystarczyć zdjęcie z takiej odległości.
Przejeżdżam często tą trasą, a one mają pewnie
w tym miejscu stałe pory żerowania. Może uda mi
się „zapolować” z aparatem fotograficznym w ręku.
Żuraw podrywający się do lotu...to byłaby fotka!
Urszula Urbaniak

Tak było - Tak jest

Kościół parafialny w Wilamowie wzniesiony w 1894 roku z białych łupków skał wapiennych
i czerwonych cegieł. Stan z przełomu XIX i XX wieku (ze zb. Filipa Tomaszewskiego)

Obecny wygląd kościoła parafialnego w Wilamowie i teren wokół niego zagospodarowany zielenią
- 10 marca 2021 rok (fot. Urszula Urbaniak)

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

