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W Numerze
W tym roku przypadła 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, w Uniejowie, jak zwykle, obchodzona różnorodnie
i z należną godnością. Dokumentujemy te uroczystości, a Andrzej Zwoliński w swoim tekście pokazuje, jak wiele pracy
i starań kosztuje przygotowanie jednego tylko wydarzenia.
Wpisując się w rocznicowe obchody publikujemy kolejne biografie , nawiązujące do strasznych, wojennych czasów.
Zbieramy je, myśląc nie tylko o publikacji w kwartalniku, ale także w kolejnym tomie „Zapamiętanych z Brückstädt”.
Zanim jednak nowe wydanie tego zbioru wspomnień trafi do rąk czytelników, ukaże się od dawna wyczekiwana nowa
monografia historii Uniejowa i miejscowości naszej gminy. Prace nad nią są już w stadium końcowym, o czym z radością informujemy.
Oferta turystyczna Uzdrowiska Termalnego Uniejów rośnie z roku na rok. W ciągu kilku ostatnich miesięcy wzbogaciła się o nowe baseny na Termach, a teraz o nowoczesny i naprawdę duży Aparthotel. Ciekawe rzeczy dzieją się
w Spycimierzu. Trwają badania etnologów i geografów nad fenomenem kwietnych dywanów, a płynące z nich wnioski
napawają dumą. Mogli się o tym przekonać goście III Seminarium Spycimierskiego.
Zwracamy Państwa uwagę na postać ks. prof. Józefa Umińskiego. Polecamy również ciekawe wspomnienia
Tomasza Olczyka m.in. o pekaesach. Starszym to słowo mówi wiele, młodszym pewnie nic. A szkoda, bo to „kawał”
niedawnej historii komunikacji w Polsce.
Sporo miejsca poświęcamy aktualnościom – tegoroczne lato było obfite w wydarzenia.
Zespół Redakcyjny

Renowacja łuku tęczowego w kolegiacie

Z początkiem października rozpoczęto w kolegiacie prace konserwatorskie przy odsłonięciu malowidła L. Zdziarskiego
z 1904 roku, na którym utrwalono procesyjne przeniesienie relikwii bł. Bogumiła z kościoła św. Wojciecha do kolegiaty wydarzenie miało miejsce 29 stycznia 1668 roku.

Usuwanie warstw wtórnych pokazuje, że zachowała się znaczna część obrazu, co pomoże w odrestaurowaniu całości.
Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia 2019 roku.
W Uniejowie
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Aparthotel Termy Uniejów już otwarty

Do dyspozycji gości hotelowych basen, siłownia, strefa SPA, sauny

Jedna z czterech sal konferencyjnych, które można łączyć z sobą

Fot. Michał Kubacki - uniejow.net.pl

Fragment restauracji z przestrzenią jadalną

Do wyboru bogato wyposażone pokoje i apartamenty

Informacja o nowym obiekcie hotelowym na s. 3

Tak było - Tak jest

Uniejów, rok 1937. We wrześniu 1939 roku ta ściana rynku zamieniła się w ruinę
(z arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Uniejów, wrzesień 2019. Obecny widok miejsca (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

Już działa. Największy kompleks hotelowo-konferencyjny w Uniejowie od początku września przyjmuje gości. Aparthotel Termy Uniejów to 172-apartamentowy kompleks z basenem, saunami i częścią
konferencyjno-restauracyjną w standardzie czterech
gwiazdek.

sprawią, że pobyt w Aparthotelu będzie niezapomniany.
Oferta Aparthotel Termy Uniejów to również bogata
oferta organizacji imprez okolicznościowych, bankietów, spotkań firmowych i biznesowych czy spotkań rodzinnych. Menu oraz oprawa wydarzenia ustalane są
w sposób indywidualny, tak by każde wydarzenie w pełni odpowiadało wymaganiom gości odwiedzających to
wyjątkowe miejsce. W szerokiej ofercie hotelu znajdą się
niemal nieograniczone możliwości, pozwalające na organizację wszelkich wydarzeń.
Szefem kuchni „AQUA Restaurant”, która w październiku będzie otwarta również dla gości z zewnątrz jest
ściągnięty specjalnie z Krakowa Jan Nawrocki. W autorskim menu będą m.in. potrawy z sezonowanej wołowiny
i wieprzowiny, w tym ,,Sezonowana wieprzowina z ogniska’’ i wiele innych potraw, w których będą wykorzystane
lokalne produkty

Aparthotel Termy Uniejów już otwarty

Budowę największego w Uniejowie hotelu rozpoczęto
w marcu 2018 roku. Na powierzchni 1,5 hektara, w najlepszej możliwej lokalizacji w uzdrowisku, w strefie uzdrowiskowej A i w bliskim sąsiedztwie kompleksu termalno-basenowego (ok. 200 m), powstał obiekt w standardzie
czterogwiazdkowego hotelu z 344 miejscami noclegowymi w układzie konferencyjnym. Pierwszą grupę ponad
300 osób kompleks przyjął 5 września br.
Hotel z 4 salami konferencyjnymi, z możliwością przyjęcia w nich nawet 400 osób to pierwszy taki obiekt
w Uzdrowisku Termalnym Uniejów. Dzięki obiektowi
o tej powierzchni w Uniejowie można organizować duże
konferencje, szkolenia i imprezy. Łączna powierzchnia
części restauracyjno- konferencyjnej to około 1850 m2.
Wszystkie sale konferencyjne wyposażone są w rzutniki
multimedialne, flipcharty oraz wskaźniki laserowe. Posiadają one także inteligentny system zarządzania sterujący
obrazem, nagłośnieniem, oświetleniem i klimatyzacją.
Pomysł na budowę Aparthotelu „Termy Uniejów” pojawił się w 2015 roku podczas budowy ostatnich 2 bloków
termalnych, których pomysłodawcą i realizatorem była
Spółka „Termy Uniejów”. Spółka wybudowała Osiedle
Termalne, stanowiące wizytówkę uzdrowiska w zakresie
wykorzystania wody termalnej w prywatnych mieszkaniach. Kolejnym pomysłem było wybudowanie Aparthotelu Termy Uniejów.
Obiekt został wybudowany w całości ze środków prywatnych inwestorów, jednak zarobiła na tym także spółka Termy Uniejów, która była pomysłodawcą i zajęła się
realizacją projektu. Dzięki temu Termy zarobiły 10 % marży z inwestycji, która kosztowała ponad 50 milionów złotych netto. Całość realizacji pokryły środki prywatnych
inwestorów, którzy zakupili apartamenty jeszcze przed
budową. Inwestycja ta da właścicielom od 7-7,5 % rocznego zwrotu. Jak mówił podczas spotkania z mediami, Marcin Pamfil - prezes Termy Uniejów sp. z o.o., inwestorzy
mogą liczyć także na premie, w sytuacji, kiedy obłożenie
w hotelu będzie wyższe niż zakładane. Planowany zwrot
tej inwestycji dla nabywców zakładany jest na około 12
lat. Oznacza to, że po tym czasie właściciele apartamentów będą już mogli czerpać zyski z inwestycji.
Otwarcie nowego obiektu to także szansa na nowe
miejsca pracy w Uniejowie. Docelowo otwarcie Aparthotelu Termy Uniejów to zatrudnienie min. 80 osób, przez
firmę, która jest operatorem hotelu, jak i firm zewnętrznych. Całkowicie prywatnym obiektem zarządza operator, którym została firma Ventury Sp. z o.o..
W obiekcie Aparthotel Termy Uniejów goście będą mogli wybrać spośród oferty bogato wyposażonych pokoi
oraz apartamentów. Do wyboru będą m.in. pokoje typu
Studio i Superior z wygodnym, dużym łóżkiem king-size oraz apartamenty. Poza tym w łazienkach goście będą
mieli dostęp do wody termalnej. Nowoczesny design
i kompleksowe wyposażenie oraz 24-godzinna obsługa
w Uniejowie - nr 78 (2019)

Na zdjęciu od prawej: Marcin Pamfil - Prezes Term Uniejów, Edyta Majewska Dyrektor Generalna Aparthotelu „Termy Uniejów” i Jan Nawrocki - szef kuchni
„AQUA Restaurant” (fot. autora)

Mieszcząca 200 osób przestrzeń jadalna dostosowana
została do potrzeb gości. Poza ofertą standardową, w restauracji organizowane są eventy okolicznościowe, takie
jak wesela, chrzciny, bankiety itd. W menu znajdą się potrawy skomponowane ze składników najwyższej jakości
oraz świeżych produktów regionalnych.
Goście, którzy cenią sobie aktywność fizyczną, połączoną z odpoczynkiem godnym najlepszych salonów
SPA, pokochają przestronny, hotelowy basen z wydzieloną strefą wypoczynku. W ciepłe dni do dyspozycji gości będzie również obszerny taras, sprzyjający kąpielom
słonecznym. W strefie SPA oddana zostanie także siłownia oraz dwa rodzaje saun. Sauna sucha, zwana również
fińską, zbudowana jest z wyselekcjonowanych gatunków
drzew i doskonale sprawdza się między innymi po wysiłku fizycznym. Sauna mokra natomiast wpływa relaksująco na samopoczucie, pielęgnuje cerę, odpręża i wspomaga
w odzyskaniu formy fizycznej.
Nie będą się nudzić również najmłodsi goście Aparthotelu Termy Uniejów. Zabawa na świeżym powietrzu to
nieodłączna część pobytu w hotelu Termy Uniejów. Rozbudowana zewnętrzna strefa gier kreatywnych pozwoli
na rozwój wyobraźni i dostarczy najmłodszym gościom
wielu niezapomnianych wrażeń. Kolejną atrakcją będzie
Mini Golf i rozbudowany zewnętrzny plac zabaw. We
wnętrzach luksusowego hotelu znajdzie się również kolorowa Bawialnia, czyli miejsce pełne różnorodnych zabawek, gier i przyjaznego wyobraźni designu.

Michał Kubacki (uniejow.net.pl)
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III Seminarium Spycimierskie

czas którego w pierwszej części zostały wręczone tytuły
honorowe członków Stowarzyszenia Spycimierskie Boże
Ciało. Następnie, Goście zaprezentowali prelekcje: Prezes
Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało, p. Maria Pełka opowiedziała o ważnych postaciach dla kultywowania i ochrony tradycji układania kwietnych dywanów, dr
Arkadiusz Jełowiecki przedstawił relację z badań zespołu
etnograficznego, a dr hab. Bogdan Włodarczyk zaprezentował efekty badań zespołu społeczno – geograficznego.
Warto przy tym dodać, że wyniki ekspertyz i rekomendacje sformułowane przez zespoły badawcze, stanowią
niezbędną podstawę do rozpoczęcia przez depozytariuszy
prac nad programem ochrony dziedzictwa.
Również zagraniczni goście włączyli się aktywnie
w spotkanie i opowiedzieli o swoich tradycjach oraz zagrożeniach wobec tradycji sypania kwietnych dywanów
i dobrych praktykach w ochronie.
Ostatnia część spotkania poświęcona była premierze
filmu „Spycimierskie Boże Ciało”, który powstał przy
okazji tegorocznych obchodów oraz prelekcji Janusza Tatarkiewicza p.t. Dokumentacja filmowa jako forma ochrony dziedzictwa niematerialnego.
Sobotnie spotkanie miało charakter otwarty, oznaczało
to, że wszyscy zainteresowani mogli wziąć w nim udział.

W pierwszy weekend października odbyło się III
Seminarium Spycimierskie, które dotyczyło zagadnień
związanych z tradycją układania kwietnych dywanów.
Seminarium jest częścią projektu „Procesja Bożego
Ciała z tradycja kwietnych dywanów w Spycimierzu –
ochrona i wzmocnienie tradycji” w ramach programu
„Kultura ludowa i tradycyjna”. Projekt został stworzony z myślą o upowszechnieniu oraz ochronie unikatowej
w skali naszego kraju tradycji układania kwietnych dywanów na uroczystość Bożego Ciała.
Dwudniowy program seminarium przebiegł bardzo
atrakcyjnie. Nie zabrakło specjalistów, naukowców oraz
gości zagranicznych. W tym roku odwiedziły nas delegacje z Włoch (Stowarzyszenie InfiorItalia) oraz Litwy.
Pierwszego dnia (4 października) odbyło się spotkanie
przy „okrągłym stole”, które było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie m.in.: współpracy międzynarodowej, promocji oraz omówieniu zagadnienia w kontekście
krajowych i światowych list dziedzictwa niematerialnego
oraz warsztaty nt. roli konsultacji społecznych.
Na drugi dzień (5 października) przewidziano przedpołudniowe warsztaty skierowane do mieszkańców Spycimierza i uczniów tamtejszej szkoły, które przeprowadzili
goście uniwersyteccy: dr hab. Katarzyna Smyk, dr hab.
Bogdan Włodarczyk, dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska oraz dr Beata Krakowiak.
Po południu odbyło się właściwe III Seminarium, pod-

Projekt realizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie został dofinansowany ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Agnieszka Owczarek
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w Uniejowie - nr 78 (2019)

Prelekcja n.t. relacji z badań zespołu społeczno-geograficznego (2019)
- dr hab. Bogdan Włodarczyk. Foto A. Zielonka

Burmistrz Miasta Uniejów Józef Kaczmarek. Foto A. Zielonka

Reprezentant włoskiej delegacji Prezes Infioritalii Andrea Melilli.
Foto A. Zielonka

Warsztaty n.t. Adaptacja przykładów dobrych praktyk w ochronie kwietnych
dywanów z innych krajów. Foto A. Zielonka

Warsztay dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Spycimierzu. Foto A. Zielonka

w Uniejowie - nr 78 (2019)
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80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

WRZESIEŃ 1939 ROKU W UNIEJOWIE

swoje mienie i uciekali z miasta” – wspominał jeden z nich,
Stefan Karnicki. Wśród zabitych było ok. 30 mieszkańców wsi
Marchwacz z rejonu kaliskiego. Zginął także 13 letni uniejowski harcerz Kazimierz Mokrzycki. Jego śmierć była dla najmłodszych uniejowian brutalnym zderzeniem się z wojenną
rzeczywistością. Niemcy nie zdołali jednak osiągnąć celu
taktycznego, nie zniszczyli mostu, jedynie silnie uszkodzili
jego konstrukcję. Lotnicy Luftwaffe w swoich raportach ataki
na ludność, tłumaczyli tym, że wśród uciekinierów ukrywali
się żołnierze z bronią przeciwlotniczą.

W przededniu wojny

Uniejów w 1939 r. był niewielkim miastem, pozbawionym
wojska i urządzeń wojskowych. Liczył 3815 mieszkańców,
którzy zajmowali się głównie rolnictwem, handlem i rzemiosłem. Jednakże położenie miasta nad Wartą, możliwość
przeprawy przez rzekę, gdzie krzyżowały się szlaki komunikacyjne, sprawiły, że w zbliżającej się wojnie miał znaczenie
strategiczne. W ramach opracowanego wiosną 1939 r. planu
obronnego „Zachód” Uniejów znalazł się na skraju obszaru
operacyjnego armii „Poznań” (dowódca gen dyw. Tadeusz
Kutrzeba), w ramach tzw. przedmościa „Koło”. Głównym
zadaniem dla wojska w rejonie Uniejowa było utrzymanie
przeprawy przez Wartę. Ostatnim akordem czasów pokoju w Uniejowie, a zarazem pierwszym znakiem wojny, było
uroczyste pożegnanie rezerwistów, wzywanych do jednostek
wojskowych w ramach powszechnej mobilizacji. W dniu 31
sierpnia, późnym popołudniem, przed magistratem przy ul.
Bogumiła pożegnali ich burmistrz Juliusz Ponsyliusz i przedstawiciele miejscowego oddziału Związku Strzeleckiego.

5 września

W mieście o świcie zameldowały się pozostałe oddziały 60
pp. dowodzone przez ppłk. M. Frydrycha. W stronę Uniejowa od strony Sieradza szybkim marszem podążała niemiecka
30 DP. Ze względu na forsowny marsz żołnierzom polskim
dokuczały otarcia i rany stóp. Pułkowa służba medyczna
doraźnie pomagała im rozdając przetopiony łój, zakupiony
u uniejowskich rzeźników. Budynek poczty przy ul. Bogumiła stał się siedzibą dowództwa 60 pułku. Realizując powierzone zadanie, ppłk M. Frydrych obsadził wojskiem most
i jego przedpole o szerokości 11 km (do ujścia Neru). W wyniku
intensywnych nalotów most uległ uszkodzeniom (był „załamany i opadły do rzeki”), wciąż jednak mógł pełnić funkcję
przeprawy. Było to zasługą polskich saperów.
Piąty września 1939 r. to również dzień najintensywniejszych nalotów lotnictwa niemieckiego. Żołnierze polscy
efekty nalotów postrzegali dramatycznie: „Pod Uniejowem
(…) mogliśmy już na własne oczy przekonać się o metodach
walki hitlerowskiej Luftwaffe. Na przestrzeni około 1 km niemieccy lotnicy zaatakowali kolumnę ludności cywilnej. Na
prawo i lewo od szosy, w rowach trupy spalonych ludzi, w tym
i dzieci, koni, wozów, całego dobytku. Widok wstrząsający.
Żołnierze przechodząc zaciskali zęby i pięści”.

1 września

Tego dnia nie rozpoczął się nowy rok szkolny, dzieci nie
poszły do szkoły. Z drżeniem serca ludzie czekali co przyniosą kolejne dni.

2 września

Od soboty, 2 września, przez Uniejów wędrowali coraz
liczniej cywilni uciekinierzy z Wielkopolski, ewakuujący się
masowo i żywiołowo. Fala uchodźców działała przygnębiająco na uniejowian. Cywilni mieszkańcy, działając w poczuciu
patriotycznego obowiązku, oczekując na przybycie wojska,
pilnowali mostów i słupów telegraficznych.

3 września

6 września

W Uniejowie pojawił się pierwszy pododdział wojska polskiego – 2 kompania 25 batalionu saperów dowodzona przez
por. Lucjana Maciejewskiego. Generał T. Kutrzeba, dowódca
Armii Poznań, świadomy niebezpieczeństwa ze strony niemieckiej VIII armii, mogącej odciąć jego oddziały od Warszawy, planował przeciwdziałanie siłami 17 i 25 DP i uderzenie
na Niemców w rejonie Kalisza lub Sieradza. Plan ten został
odrzucony przez Naczelnego Wodza.

Wieczorem i nocą trwało starcie 2 batalionu 60 pp (mjr
Edward Rukszan) z niemiecką kolumną zmotoryzowaną (6
batalion ckm zmot., podległy 30 DP) w rejonie Balina. Straty
własne wyniosły 8 poległych, 11 rannych. Straty niemieckie
60 poległych, 15 rannych. W sztabie niemieckiej 30 DP sytuację uznano za „poważną”. W walkach pod Balinem Polacy
zdobyli broń i sprzęt wojskowy. Jednak najcenniejszą zdobyczą okazała się mapa znaleziona przy niemieckim oficerze
z planami działań wojsk niemieckich. „warta więcej niż dziesięć meldunków lotniczych”. Wykorzystano ją w opracowaniu planu bitwy nad Bzurą.
Nadal toczyły się walki w powietrzu. Tego dnia w centrum
kraju Polacy odnieśli 10 podniebnych zwycięstw nad silami
przeciwnika. Jeden z niemieckich myśliwców zaatakował
inny niemiecki samolot, obserwacyjny Henschel Hs 126, ciężko go uszkadzając. Ta bratobójcza walka dwóch samolotów
z czarnymi krzyżami na skrzydłach zapisała się w pamięci
świadków w rejonie Uniejowa. Opowiadano o niej długo po
zakończeniu wojny.

4 września

Do Uniejowa dotarł 2 pluton 31 kompanii czołgów rozpoznawczych (ppor. Czesław Trzeciak), nie zastał w mieście
pododdziałów polskich, nie zaobserwowano też żadnych ruchów wojsk nieprzyjacielskich. W godzinach południowych,
przewożony z Turku częściami za pomocą autobusów 2 batalion 60 pp (mjr Edward Rukszan) przystąpił do organizacji obrony przeprawy mostowej w Uniejowie. Wkrótce rozpoczęło się intensywne bombardowanie stanowisk polskiej
piechoty oraz samego miasta. Prowadzili je lotnicy z niemieckiej 4 Floty Powietrznej (gen. lotnictwa Alexander Löhr).
Pomiędzy godzinami 13.30 a 15.25 bombowce Dornier Do 17
osłaniane przez myśliwce Messerschmitt atakowały kolumny głównie cywili, przemieszczające się pomiędzy Turkiem
a Uniejowem, przeprawę mostową i samo miasto. Wynikiem
nalotów były znaczne straty wśród ludności cywilnej, zarówno mieszkańców miasta i okolicy, jak i uciekinierów, a także żołnierzy oraz zniszczone zabudowania. Tragiczny efekt
nalotów był dla uniejowian wstrząsem: „Samoloty obniżając
lot, z karabinów maszynowych, kosiły bezbronnych uciekinierów, przemieszczających się szosą w kierunku Łęczycy.
Padali ludzie, konie, krowy. Wywracały się wozy z całym
dobytkiem. Po tym nalocie mieszkańcy Uniejowa zostawiali

Noc z 6 na 7 września

Sytuacja obu stron w ok. Uniejowa: Polacy – 2 batalion 60
pp walczył pod Balinem, 1 batalion 60 pp ubezpieczał most,
reszta 25 dywizji (w tym 56 pp) wędrowała ku przeprawie
w Uniejowie z rejonu Turku.
Niemcy: planowane uderzenie na Uniejów siłami m.in.
46 pp z 30 DP, w odwodzie w rejonie Miłkowic stała 221 DP.
Krwawe walki na ulicy Sienkiewicza oraz w Balinie, Szarowie, Niewieszu. Niemcy w akcie zemsty palili wsie i mordowali ludność cywilną.
Nocą z 6 na 7 września uniejowski Rynek był pełen polskich żołnierzy z oddziału ppłk. M. Frydrycha. Zwycięski bój
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2 batalionu znakomicie podniósł morale sił polskich, nadwyrężone marszami bez kontaktu bojowego z nieprzyjacielem.
Uwagę Polaków zwracały leżące w narożniku Rynku ciała poległych kilka godzin wcześniej lotników niemieckich z „młodych, wysokich blondynów, dobrze umundurowanych”. Kilku
ciężko rannych Niemców zmarło w prowizorycznym punkcie
sanitarnym w budynku szkoły.

wspartego 1 baterią 6 Dywizjonu Artylerii Konnej im. gen.
Romana Sołtyka (dywizjonem dowodził ppłk Stanisław Pochopień, a baterią kpt. Mieczysław Płodowski), trwające od
1 w nocy do 8 rano, przyniosło ułanom sukces. Rozbili oddział rozpoznawczy 221 DP, zadając nieprzyjacielowi ciężkie
straty. O świcie toczyły się walki z siłami niemieckimi skoncentrowanymi na cmentarzu. Polakom udało się opanować
cmentarz (ppor. Z. Ekkert wygrał wtedy pojedynek oko w oko
z niemieckim oficerem). Zaciekle broniący się Niemcy ponieśli tam duże straty, do niewoli dostało się zaledwie kilku
ciężko rannych.

7 września

Przez Uniejów forsownym marszem przemaszerowały
dwie kolumny Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, za nimi oddziały 25 DP, kierując się na Dąbie. Przeprawa została zakończona do południa. Za wycofującymi się wojskami polskimi
ok. godz. 20 do Uniejowa wkroczyli Niemcy. Tego dnia o świcie niemieccy kolarze (wojsko poruszające się na rowerach)
z oddziału rozpoznawczego 30 DP wjechali wprost pod lufy
żołnierzy polskiej 3 kompanii 60 pp (kpt. Bolesław Majewski).
Ogień maszynowy zdziesiątkował Niemców, którzy stracili
tam około 80 poległych, samochód, kilka motocykli i kilkadziesiąt rowerów. Niemiecki nacisk zaczął jednak przynosić
rezultaty. Ogień z broni maszynowej przy wsparciu artylerii
spowodował straty wśród Polaków. Wiele pracy miały służby
medyczne pułku, punkty opatrunkowe tworzono na skrzyżowaniach dróg, ponieważ zabudowania „były pod silnym
ogniem”. Najciężej rannych odesłano samochodami aż do
Kutna, gdzie znajdował się szpital. W zbiorowych mogiłach
na miejscowym cmentarzu pochowano co najmniej 70 ofiar
cywilnych nalotów w dn. 4 i 7 września. Świadkowie zbrodni popełnionych we wsiach leżących na południowy-wschód
i południe od Uniejowa ten wieczór zapamiętali jako „czarny
czwartek”.

10 września

O świcie dantejskie sceny rozgrywały się na Rynku: Niemcy z oddziału rozpoznawczego 221 DP ustawili naprzeciw
kościoła karabiny maszynowe i po otwarciu drzwi świątyni
wrzucili do jej wnętrza świece dymne, zmuszając zakładników do ucieczki na zewnątrz. Kiedy ci wybiegali poza mur
kościelny, otwarto ogień z karabinów, zabijając kilku więźniów. Z reszty zakładników uformowali kolumnę i otoczyli
silną eskortą. W tym samym czasie na Rynku organizowała się do walki odwodowa kompania piechoty. Polski ostrzał
wywołał popłoch wśród niemieckich żołnierzy, sytuację
próbowali wykorzystać zakładnicy, rzucając się do ucieczki.
Żołnierze Wehrmachtu zaczęli strzelać do rozbiegających się
mężczyzn, wielu zabito. Poszukując zbiegłych, Niemcy przeszukiwali domy, wrzucając do korytarzy i piwnic granaty
i inne środki zapalające. Wtedy zniszczona została zachodnia
część Rynku (od dzwonnicy w stronę ul Bł. Bogumiła). Łącznie Niemcy z 221 DP zabili na Rynku co najmniej 14 niewinnych cywilów. Kolumnę pozostałych przy życiu zakładników
popędzono w kierunku Krępy. Tych, którzy opóźniali marsz,
rozstrzeliwano po drodze. Likwidacja ostatnich punktów
oporu niemieckiego zakończyła się ok. 8 rano. Miasto było
zniszczone, paliły się kościół i bożnica.
Około godziny 12 Uniejów został zaatakowany przez niemiecki 350 pp, Pułkownik S. Liszko planował dalszą obronę
Uniejowa, ale gen. S. Grzmot – Skotnicki, koncentrując się na
planowanym dalszym ataku z rejonu Wartkowice – Gostków,
nakazał opuścić miasto. Około godz. 16 płk S. Liszko opuścił
Uniejów.

8 września

Stojący w Uniejowie żołnierze 46 pp w kilku miejscach
gminy dokonali masakry ludności cywilnej. Niemcy dopuszczali się aktów terroru, zbrodni i wandalizmu. Aresztowanych uniejowian i pojmanych mieszkańców okolicznych
wsi zgromadzono na Rynku. Było tam około 400 osób. Kobiety i dzieci zamknięto najpierw w budynku szkoły i placu
przykościelnym, jednak wkrótce wypuszczono. Mężczyzn
zamknięto jako zakładników w kościele. Trafili tam także przetrzymywani jeńcy z 29 pp. Stłoczeni w ograniczonej
przestrzeni kościoła więźniowie cierpieli fizycznie i psychicznie. Kierujący akcją dowódca 46 pp, płk Walther Wittke, wygłosił do Polaków przemówienie, w którym stwierdził:
„Polska już Polską nie będzie. Damy wam Grunwald, damy
wam Psie Pole”. Pośród uwięzionych była także kilkudziesięcioosobowa grupa mężczyzn ze wsi Lipnica, pojmanych dzień
wcześniej w pobliżu drogi z Porczyn do Poddębic i okrężną
drogą przez Niewiesz, Biernacice i Orzeszków morderczym
marszem doprowadzonych do Uniejowa. Dramatyczny charakter przybrały wydarzenia we wsi Czekaj, gdzie w piątek,
8 września, żołnierze 46 pp dokonali zbrodni wojennej, mordując strzałami bądź podpalając w stodole 18 cywilów i niszcząc większość zabudowań wsi. Ta zbrodnia była rezultatem
rozkazów dowództwa, które nakazywały: „jeżeli strzały
padną we wsi położonej na tyłach frontu i nie uda się ustalić, z którego domu strzelano, spalić należy całą wieś, jeśli
nie zostali w niej zakwaterowani żołnierze”. W leżącej w sąsiedztwie Czekaja Woli Przedmiejskiej podwładni płk. Wittke
rozstrzelali 18 miejscowych rolników, których zwłoki pochowano na miejscu egzekucji, a po 2 tygodniach przeniesiono na
cmentarz w Uniejowie.

Rozpoczęła się w Uniejowie okupacja hitlerowska, trwająca 5 lat, 4 miesiące i 8 dni. Było to 1957 dni, w czasie których Niemcy nie oszczędzili uniejowianom niemal żadnego
z narzędzi okrutnej polityki wobec narodu polskiego.
Bilans walk, rozmiary strat oraz zniszczeń są trudne do
oszacowania. Przyjmuje się, że we wrześniu 1939 r. zginęło
około 300 mieszkańców ziemi uniejowskiej, 130 walczyło
w wojnie obronnej 1939r.

Tomasz Wójcik
Użyte skróty:
BK – brygada kawalerii
ckm – ciężkie karabiny maszynowe
dak – dywizjon artylerii konnej
DP – dywizja piechoty
GO – grupa operacyjna
pal – pułk artylerii lekkiej
part – pułk artylerii
plot - przeciwlotniczy
pp – pułk piechoty
puł – pułk ułanów
zmot. – zmotoryzowany

Noc z 9 na 10 września

Początek bitwy na Bzurą. Tej nocy pod Uniejowem ostrzelany został szwadron kolarzy Podolskiej BK. Odważne natarcie 6 Pułku Ułanów Kaniowskich (płk Stefan Liszko),
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Karol Kuglarz (1914 – 1995) żołnierz
września

1 mps a właściwie jego resztki, bo pozostało około 150
żołnierzy zdatnych do walki, zgrupowany był w rejonie
Suchego Dworu, blisko Babich Dołów na północ od Gdyni Oksywia.
W jednej z bitew w lesie ojciec został lekko ranny. Kula
oberwała brzeg hełmu, kawałek ucha i przeszła przez
mundur na ramieniu. W bitewnym zgiełku zauważył to
dopiero, kiedy poczuł, że jest mokry na plecach i ramieniu. Okazało się, że od własnej krwi.
Blisko 37 lat później w ramach służby zasadniczej
w 1966 roku, jako marynarz zostałem skierowany z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce na Oksywie
w celu odbycia szkolenia.
Przyparte do morza w Babich Dołach resztki obrońców poddały się 19 września. Dowódca Lądowej Obrony
Wybrzeża płk Dąbek zastrzelił się, choć miał możliwość
ucieczki samolotem do Szwecji. Ojciec poszedł do niewoli,
jak opowiadał, tuż za dowódcą 1 mps ppłk Pruszkowskim,
a jakiś niemiecki oficer to sfotografował. Po latach pracując jako fotograf dla czasopisma „Ziemia Rodzinna”, otrzymałem egzemplarz autorski pisma i tam było to zdjęcie.
To było dla naszej rodziny czymś niesamowitym, jednak
ojciec już tego nie zobaczył.

Karol Kuglarz od 1949 roku aż do śmierci w 1995 roku
był mieszkańcem Ostrowska. Urodził się 7 sierpnia 1914
r. w Przyborowie w powiecie Żywiec, we wsi leżącej tuż
przy granicy ze Słowacją w Beskidzie Żywieckim, między
Pilskiem, a Babią Górą. Jego ojciec Marcin Kuglarz (1884 –
1919) osierocił go wcześnie. Jako poddany Austro-Węgier
był żołnierzem w I Wojnie Światowej. Nabawił się chorób, tkwiąc w okopach w Serbii w błocie, mrozach i upałach. Wychowaniem i zapewnieniem środków do życia
trójki dzieci zajmowała się matka – Agata Kuglarz (1890
– 1982). Gospodarowała na bardzo małym, rozczłonkowanym gospodarstwie w górach. Była bieda. Wielu górali
emigrowało do Ameryki, m. in. przyrodni brat Marcina
Józef Kleca. Właśnie od rodziny z USA otrzymałem jedyne zdjęcie dziadka Marcina.
Ojciec ukończył siedmioklasową Szkołę Podstawową
w Przyborowie. W końcowej klasie uczył się też języka
niemieckiego, co później okazało się bardzo przydatne.
Jako nastolatek pracował w piekarni w Wadowicach,
w której chleb kupowali Wojtyłowie. Potem w Przyborowie terminował jako stolarz.
Jesienią 1937 r. dostał powołanie do
wojska. Zaczął służbę
w 45 Pułku Piechoty
Strzelców Kresowych
w Równem na Wołyniu. Ze względu na
zbliżającą się wojnę,
jego służba wojskowa została wydłużona ponad okres służby zasadniczej. 9 V
1939 r. przeniesiono
go z terenów wschodnich na wybrzeże do
1 Morskiego Pułku
Strzelców [dalej mps –
przyp. Red] w Wejherowie. Dowódcą pułku
Karol Kuglarz - Równe 1938 rok (ze zb. był ppłk. Kazimierz
Henryka Kuglarza)
Pruszkowski (1897 –
1969). Do tych jednostek [dwóch Morskich Batalionów
Strzelców – przyp. Red.] wybierano żołnierzy o najlepszych cechach. Wiosną ojciec przyjechał na szare, smutne,
nadmorskie tereny. Pierwszy raz w życiu oglądał morze.
Dowództwo w trybie interwencyjnym przygotowywało
obronę naszego małego skrawka wybrzeża.
1 września 1939 roku 15 000 żołnierzy polskich t.j. 1
i 2 mps, jednostki terytorialne oraz Marynarka Wojenna
stanęło naprzeciw prawie trzykrotnej przewagi nieprzyjaciela.
Ojciec rozpoczął wojnę 1 września 1939 r. około godziny 15:00, będąc dowódcą czujki na granicy. Oddział
Niemców przekraczał granicę na moście ponad rzeką.
Wystrzelili do nich po magazynku 3x5 naboi, po czym nastąpił odwrót do oddziału. Odwrót wojsk polskich trwał
cały czas z licznymi kontratakami.
Od 1 do 7 września 1 mps walczył na północy w lasach
w okolicach Wejherowa, a potem Redy. Od 8 do 12 września nasze oddziały w ciężkich walkach i nocnych kontratakach wycofywały się na Kępę Oksywską. Był to niewielki obszar na północ od Gdyni, przylegający do zatoki
Puckiej. Teren był dość dobrze umocniony z zasiekami
i schronami. Obrona Kępy Oksywskiej trwała w dniach
13 – 19 września do upadłego. Żołnierze byli wyczerpani
fizycznie i psychicznie.

Babie Doły-Oksywie, 19 września 1939 roku. Karol Kuglarz w drugim szeregu z rękoma na głowie. W pierwszym szeregu ppłk Pruszkowski (fot. arch.
armii niemieckiej)

Wybrzeże po kapitulacji broniło się na Helu, oderwanym od lądu poprzez wysadzenie głowic torpedowych.
Do początku października 1939 r. Dowódcą Obrony Wybrzeża był kontradmirał Józef Unrug (1884 – 1973), który
pochodził z rodziny niemieckiej. W niewoli kontradmirał
zawsze żądał polskiego tłumacza, mimo że doskonale znał
język niemiecki. Jego prochy zostały niedawno przeniesione na Cmentarz Wojenny Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.
Po kapitulacji ojciec znalazł się w obozie jenieckim,
gdzieś niedaleko rejonu walk. Jeńcy byli bardzo głodni,
Niemcy źle ich traktowali. Ojciec opowiadał, jak jeden ze
strażników uderzył kolbą karabinu pewnego marynarza
w stopniu bosmana, który spóźnił się na obiad. Ten nie
wytrzymał, miał gdzieś ukryty nóż marynarski, którym
na miejscu zabił tego Niemca. Bosmana od razu pojmano
i gdzieś zabrano, nikt go już więcej nie widział, ale szykany ze strony Niemców zelżały.
Któregoś wieczoru, kiedy ojciec wyszedł na dwór, ktoś
zawołał cicho zza namiotu. Ojciec podszedł, a niemiecki
żołnierz wsunął mu za pazuchę dwa bochenki chleba, nakazał ciszę i zniknął. Po podziale między jeńców w namiocie każdemu przypadło w udziale po dwie kromki.
Potem jeńcy byli przewożeni do kolejnych obozów
jenieckich coraz dalej – do Rzeszy. Między innymi do
Szlezwiku, bardzo blisko granicy z Danią. Tam próbowano ucieczek, bo do granicy z Danią było bardzo blisko.
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Po udanej ucieczce kilku oficerów, którzy w mundurach
niemieckich i wojskowym niemieckim aucie wyjechali
z obozu salutowani przez strażników, ojciec wraz z grupą
kolegów również spróbował, ale granica z zasiekami była
pilnie strzeżona. Wpadli. Za karę spędzili całą dobę wisząc
przykuci łańcuchami do ściany. Potem przenieśli ich do
obozu jenieckiego niedaleko Hanoweru, głęboko na terytorium Niemiec i ucieczka za granicę nie była już możliwa.
Po jakimś czasie jeńcy ze stalagów mogli przenieść się
do pracy u gospodarzy niemieckich. W ten sposób ojciec
trafił do gospodarstwa rolnego. Właściciel był na froncie,
a gospodarstwem zarządzała jego matka - starsza, bardzo
porządna kobieta. Traktowała ojca bardzo dobrze. Nie
chodził głodny.
Z opowiadań rodziców wiem, że jadali bardzo jednostajnie. Królował rodzaj kapuśniaku z wkładką z boczku.
Ojciec pracował na roli. Konie były pomocnikami. Według karty pracy trwało to od 1942 do 1945 roku. Któregoś
razu gospodarz przyjechał na przepustkę, ale był bardzo
smutny. Okazało się, że przenoszą go na front wschodni.
Do ojca powiedział: „Karol, jak ja bym się chciał z tobą
zamienić miejscami!”. Ojciec więcej go nie zobaczył.
W tej samej wsi również w gospodarstwie rolnym pracowała moja mama – Sabina Miśkiewicz (1921 – 1989).
Mamę wywieziono z Ostrowska na roboty przymusowe do
Niemiec w 1942 roku. Trafiła najgorzej jak można
było. Gospodarz inwalida wojenny, nerwus, był
stale zły i niezadowolony. A gospodarstwo było
wielkie. Mama jako drobna dziewczyna pracowała ponad siły. Po długim czasie, na skutek
kłótni między robotnikami, mamę przeniesiono
do innego gospodarstwa. Było znacznie mniejsze,
zarządzane przez samotną pannę, która potraktowała mamę jak koleżankę, dała ubrania i samodzielny, czysty pokoik. Warunki były o wiele
lepsze niż u poprzedniego gospodarza. Mama
była tam do końca wojny. I właśnie tam moi rodzice się poznali. Ojciec grał na harmonii na niele -

USA, gdzie była rodzina ojca, czy wracać do Polski i zobaczyć bliskich ojca – matkę i rodzeństwo. W kwietniu 1946
roku szwedzkim statkiem rodzice przypłynęli do Szczecina. Mama była w ciąży (ze mną) i bardzo źle znosiła morską podróż. Wtedy po raz pierwszy „byłem” w Szczecinie.
W 1960 roku tu zamieszkałem, ponieważ tu osiedliły się
dwie siostry mamy wraz z mężami. Tutaj zacząłem naukę
w szkole średniej i studiowałem.
Ojciec spędził w niewoli 6,5 roku. Po powrocie do Polski i odwiedzeniu rodzin rodzice zamieszkali w górach
u babci Agaty. Tam ja spędziłem pierwsze miesiące życia.
Ponieważ ciężko było utrzymać się na niewielkim
gospodarstwie, rodzice wraz ze mną wyjechali na Dolny Śląsk. Ojciec pracował w fabryce mebli jako stolarz.
W końcu 1948 roku zwolnił się z fabryki i w 1949 roku
przyjechali do Ostrowska, gdzie dziadek Józef Miśkiewicz
gospodarował sam w domu. Tu ojciec zaczął pracować
jako stolarz.
W tamtych czasach w Ostrowsku było kilku stolarzy
i cieśli: Władysław Nowacki, Stanisław Nowacki, Władysław Maj. Natomiast w Kuczkach była grupa murarzy.
Aby utrzymać rodzinę, ojciec pracował ciężko w warsztacie i na roli. Prace były wykonywane ręcznie. Dopiero jak
wieś zelektryfikowano, pojawiły się maszyny. Życie na
wsi w tym czasie opisałem w nr 77 „W Uniejowie”.

Ostrowsko 1974 rok. Sabina i Karol Kuglarzowie z dziećmi: Leszkiem (z lewej), Wandą i Henrykiem (fot. Zbigniew Andrzejewski)
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się
wiele
znajomości i małżeństw.
Na początku 1945
roku tereny,
gdzie pracowali rodzice zostały
wyzwolone
przez wojska brytyjskie i kaNiemcy 1945 rok. Pamiątka ślubu Sabiny i Karola Kugla- n a dyj s k i e .
Nastała
rzów (ze zb. autora)
wolność
i zaczynanie życia od nowa. W kwietniu 1945 roku rodzice
pobrali się, razem z kilkoma innymi parami. Do ślubu jechali samochodem 1 Dywizji Pancernej generała Maczka.
Po zakończeniu wojny zaczął się dylemat, wyjechać do
w Uniejowie - nr 78 (2019)

W domu z rodzicami i dziadkiem mieszkała nas trójka
rodzeństwa ja (ur. 1946 r.), Leszek (ur. 1950 r.) i Wanda (ur.
1956 r.). Dorastaliśmy i z czasem pozakładaliśmy własne
rodziny.
W domu rodzinnym została siostra Wanda wraz z mężem Januszem i nasi rodzice. Mama chorowała długo
i zmarła w 1989 roku. Ojciec został emerytem. Miał więcej czasu na ryby, na wyjazdy w góry i do Szczecina. Doczekał się sześciorga wnuków. Za pracę w Niemczech od
1939 – 1945 r. dostał, aż około 2000 zł odszkodowania.
Mama nie doczekała odszkodowania od fundacji „Pojednanie”. Ojciec Karol zmarł siódmego maja 1995 roku i został pochowany na cmentarzu w Uniejowie.
Historię krótkiej wrześniowej kampanii ojca i długiej
niewoli oraz trochę mojej historii opowiedziałem na podstawie relacji rodziców i rodzeństwa oraz lektury m. in.
książki „Polskie Siły Zbrojne w II Wojnie Światowej. Tom
I Kampania wrześniowa 1939. Część 5 Marynarka Wojenna i Obrona Polskiego Wybrzeża” wyd. Instytutu Historycznego im. Gen. Sikorskiego. Londyn 1962.

Henryk Kuglarz
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W hołdzie Ojcu i pokoleniu, które przeminęło

Stanisław Poniński (ze zbiorów Tomasz Ponińskiego)

Stanisław Poniński - żołnierz września
(1914-1987)
Mój ojciec,
Stanisław Poniński, urodził się
w Dominikowicach w 1914 roku,
w roku wybuchu
Wielkiej
Wojny.
Wychowywał się
w rodzinie wielodzietnej, dzieląc
dom z ośmiorgiem rodzeństwa.
Gdy miał 18 lat,
został osierocony
przez ojca i musiał
zająć się prowadzeniem gospodarstwa i opieką
nad
młodszym
rodzeńst wem,
z którego najmłodsza siostra
miała 6 lat.
W 1937 roku
powołano go do
służby wojskowej
w 56 pułku piechoty w Krotoszynie. Wiosną 1938 roku trafił
do Batalionu Stołecznego. Był to elitarny oddział rekrutowany z żołnierzy o określonych cechach zewnętrznych i nienagannym charakterze. Wystawiał Kompanię reprezentacyjną
Wojska Polskiego dla uświetnienia uroczystości państwowych, przyjmowania gości zagranicznych, pełnienia wart
honorowych przed najważniejszymi urzędami państwowymi i wojskowymi, a szczególnie przed Grobem Nieznanego
Żołnierza.
Służba w takiej jednostce była dla mojego ojca- chłopaka z małej wioski powodem do dumy i okazją do zetknięcia
się z kulturą wielkiego miasta. Z rozbawieniem wspominał
swoją „karierę” aktorską, gdy zdarzyło mu się grać żołnierza
ze Szkoły Podchorążych w „Nocy Listopadowej” Stanisława
Wyspiańskiego- oczywiście jako statysta.
W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany z przydziałem do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, należącego do 25
DP Armii Poznań. Wybuch wojny zastał go na umocnionych
pozycjach na przedpolach Kalisza, gdzie zadaniem 29 pp
była obrona miasta przed niemieckim najeźdźcą. W związku
z ogólną sytuacjach na frontach, gdzie Armia Łódź i Pomorze
w ciężkich bojach cofały się, a Armii Poznań groziło odsłonięcie skrzydeł i odcięcie drogi na wschód, dowódca armii
gen. Tadeusz Kutrzeba podjął 3 września decyzję o odwrocie
armii na Warszawę. I tak 7 września o świcie ojciec wraz ze
swym pułkiem znalazł się na uniejowskim moście, z którego
widok zamroził jego serce. W odległości 4 km łuny rozświetlały niebo. Tam płonęły Dominikowice i Balin, tam płonął
jego dom i zagroda, tam była zagrożona jego rodzina- matka
i młodsze rodzeństwo. A on w rękach miał karabin i w pierwszym odruchu chciał biec, by ich ratować.
W tym samym czasie bój w Dominikowicach i Balinie toczył 60 pp 25 DP osłaniając przeprawę części Armii Poznań
przez most w Uniejowie. Dzień wcześniej 6 września przed
wieczorem II batalion tego pułku rozbił na szosie w Balinie
oddział niemieckiej piechoty zmotoryzowanej. Po zakończeniu przeprawy przez Wartę most został zniszczony, a pułk
odskoczył na Łęczycę. Do opuszczonych przez polskich żoł10

nierzy wiosek wkroczył Wehrmacht, dokonując pacyfikacji,
wypalając ocalałe fragmenty budynków, rozstrzeliwując napotkane osoby cywilne. Tak zginęli: brat ojca 17-letni Kazio,
jego rówieśnicy-Felek i Klimka Białkowie ze swym ojcem
i wielu innych mieszkańców.
Los zrządził iż dwa dni później 25 DP atakując Łęczycę starł
się z 46pp 30DP niemieckiej, tym samym, który rozstrzelał
mieszkańców Dominikowic, Czekaja i innych miejscowości.
Ojciec stanął „oko w oko” z mordercami swego brata. Jak
opowiadał, obsługując granatnik, nie strzelał wprost do pojedynczych żołnierzy. Jego zadaniem była lokalizacja, namierzanie i niszczenie umocnionych punktów obrony i gniazd
karabinów maszynowych. Po bitwie łęczyckiej 46 pp przestał
istnieć jako zorganizowana jednostka. Jednak Niemcy ściągnęli w rejon walk nowe, niewyczerpane bojem dywizje. Po
trzech dniach ciężkich walk, okupionych wielką daniną krwi,
gen. Kutrzeba podjął decyzję o przerwaniu walki, oderwaniu
się od nieprzyjaciela, zajęciu nowych pozycji w rejonie Sochaczewa, by tam po przekroczeniu Bzury poprzez Puszczę
Kampinoską otworzyć sobie drogę na Warszawę. O poziomie
strat i wyczerpaniu sił niemieckich świadczy fakt, iż tej samej nocy wycofali się ze swych bronionych pozycji w celu dokonania uzupełnień i reorganizacji.
Odwrót ojca z jego pułkiem wiódł przez Łęczycę i Witonię
w kierunku Młodzieszyna. W dniu 15 września w miejscu postoju lotnictwo niemieckie dokonało ciężkiego bombardowania. Ojciec został ranny i stracił kontakt ze swoim oddziałem.
Po opatrzeniu ran z grupą innych żołnierzy przesuwali się ku
Bzurze. W jakiejś wiosce 17 września zostali zagarnięci przez
kolumnę czołgów. Nie mając żadnych szans na obronę, oddali
się do niewoli.
Po kilku tygodniach spędzonych w kutnowskim obozie,
o głodzie i chłodzie, w związku z niewygojoną raną ojciec został zwolniony do domu. Do domu, z którego zostały tylko
gołe mury. A zima tego roku była szczególnie mroźna- jak
wszystkie okupacyjne zimy. Czy możemy sobie wyobrazić
Wartę zamarzniętą i zasypaną śniegiem tak, że furmanki
jeździły po niej jak po drodze.
Rzeczywistość okupacyjna to wysiedlenia rodzin z ich
domostw, wyzucie z dobytku, niewolnicza praca, niepewność jutra. Dlatego też wyzwolenie przez Armię Czerwoną
było przyjmowane z wdzięcznością i nadzieją na lepsze jutro,
choć nie bez obaw. Wiosną 1945 roku ojciec został powołany
do służby wojskowej w II Armii Wojska Polskiego, by po kilku
miesiącach powrócić, żegnając się ostatecznie z mundurem
i karabinem.
Rozpoczynał się nowy rozdział życia w warunkach, które
młodszemu pokoleniu trudno sobie wyobrazić. Los ten dzielił ojciec ze wszystkimi mieszkańcami wioski i chyba dlatego
okazywał się być do zniesienia. Do ciężkich warunków materialnych dochodziła jeszcze indoktrynacja ideologiczna i fałszowanie historii najnowszej, co było szczególnie przykre
i bolące dla człowieka uczciwego i takiego, co się władzy nie
łasił. Jak sobie przypominam, świadomość historyczną mojego pokolenia kształtował kapitan Kloss ze „Stawki większej
niż życie” czy bohaterowie z filmu „Czterej pancerni i pies”.
Mimo przekazu domowego „prawda” z ekranu telewizyjnego
czy kinowego była zdecydowanie atrakcyjniejsza.
Kiedy jesienią 1987 roku ojciec umierał, na Wschodzie rodziła się jutrzenka odwilży, która miała przynieść zasadnicze zmiany w naszym życiu politycznym, społecznym,
gospodarczym. Zaczęła przebijać się prawda o faktach historycznych, czego przykładem było odsłonięcie okoliczności
i sprawców zbrodni katyńskiej. Fakty te były przyjmowane
przez ojca z niedowierzaniem, ale także satysfakcją i nadzieją, że wartości, którym był wierny -prawda-ofiarność-honor-uczciwość, za które On i wielu z Jego pokolenia płaciło
życiem, zdrowiem , wykluczeniem staną się normą w naszym
życiu społecznym.

Syn Tomasz Poniński

w Uniejowie - nr 78 (2019)
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Pamięć
Przy okazji każdych świąt, obchodów
patriotycznych wspominamy bohaterów, oddajemy im szacunek i dziękujemy
kombatantom, którzy przeżyli ostatnie
bitwy na frontach II wojny światowej
i w okupowanym kraju. Niestety, z każdym dniem ubywa uczestników i świadków tych wydarzeń. Uniejowskie koło
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
powstałe po transformacji w 1990 roku,
liczyło 200 członków i osób podopiecznych. Dziś żyje tylko troje kombatantów
i piętnaście osób podopiecznych. Wszyscy w podeszłym wieku, schorowani
i z lukami w pamięci.
Od paru lat też, uroczystości patriotyczno-religijne w naszym mieście nie
gromadzą już kombatantów, nie ma ich
w asyście sztandaru, na którym z taką
dumą (od1993 r., kiedy sztandar został
zakupiony), prezentowali orła w koronie
i wypisane złotymi literami, hasło: „Bóg
Honor Ojczyzna”.
Na szczęście, pieczołowicie przechowywany sztandar cały czas jest obecny,
a asysta kombatantów ma młodych następców- uczniów ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, którzy pokazują go
przy każdej ważnej okazji społeczeństwu.
Patriotyczna młodzież kontynuuje tym
samym ideę pradziadków, kultywując
wartości, w obronie których oni oddawali
swoje życie i zdrowie.
Sztandar ZK RP i BWP widzieliśmy 11
listopada 2018 roku podczas niedawnych,
uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, na uroczystościach majowych z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja i w 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej.
Szkolny patronat nad sztandarem jest
bardzo cennym gestem. Należą się podziękowania nauczycielom, opiekunom
młodzieży, wszystkim osobom, które
dbają o to by pamięć
o poświęceniu polskich bohaterów
trwała i była wzorcem dla kolejnych pokoleń. Podziękowania należą się również,
dyr. MGOiK w Uniejowie p. Robertowi
Palce, który po likwidacji Koła, przejął
wszystkie obowiązki i formalności związane ze sprawami nielicznej już grupy
kombatantów.

Rok 1993 - prezentacja nowego Sztandaru. Od lewej: Stasiak Henryk, NN, NN, Stasiak Roman, Tomczak
Czesław, Pastuszak Stanisław, Tadeusz Ratajczyk (fot. Arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

17 września 2008 roku. Przy sztandarze ostatnia asysta kombatantów podczas uroczystości na uniejowskim Palcu Dębów Katyńskich - Stanisław Burski (z lewej) i Michał Emche (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Małgorzata Wojtasiak
17 marca 2019 roku. Sztandar kombatantów w asyście
młodzieży obecny podczas uroczystości upamiętniającej
płk. pil. Szczepana Ścibiora(fot. Małgorzata Charuba)

w Uniejowie - nr 78 (2019)
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Osiemdziesiąt lat temu 8 września 1939 roku zapisał się w historii wsi Czekaj jako najtragiczniejszy. Tego dnia hitlerowscy zbrodniarze zamordowali tu 18 niewinnych osób i spalili jej większą część. Przypomina o tym odsłonięty trzydzieści lat temu pomnik z napisem „W Hołdzie Zamordowanym Przez Żołnierzy Wehrmachtu Mieszkańcom Wsi Gminy
Uniejów”. Zanim wybrzmią przed nim słowa apelu pamięci, nim utonie on w biało-czerwonych kwiatach, potomkowie
i spadkobiercy ofiar, jak co roku od wielu lat, składają im swój własny hołd.

Czekaj – osiemdziesiąt lat pamięci
Początek sierpnia to najwyższa pora by zacząć myśleć
o przygotowaniach do wrześniowej uroczystości. Wbrew pozorom pracy wcale nie jest mało. Najlepiej wie o tym sołtys,
bo to on musi skoordynować działania wielu instytucji, organizacji i osób. Tego roku już na początku pojawia się problem:
rocznica wypada w niedzielę, tę samą w którą zaplanowano
dożynki powiatowe. To z kolei rodzi następne kłopoty. Zapada więc decyzja, że uroczystość odbędzie się w sobotę 7
września. Wymaga to z kolei wcześniejszego przybycia ułanów, których obecność w Czekaju stała się już tradycją. Na
szczęście ułani przyjmują wyzwanie. Przez pewien czas pod
dużym znakiem zapytania stoi za to udział orkiestry. Znów
nałożyły się terminy. Orkiestra jednak nie zawodzi, w ostatniej chwili potwierdza swą obecność. Ktoś z góry chyba nad
tym czuwa, bo i ksiądz proboszcz potwierdza gotowość do
odprawienia mszy przy pomniku.
W międzyczasie odbywa się spotkanie grupy mieszkańców, którzy ustalają harmonogram prac i podział obowiązków. Od tej chwili przygotowania nabierają widocznego
tempa. Rozpoczynają się prace porządkowe przy pomniku.
Trzeba przyciąć otaczający go żywopłot. Niestety odsłonięte
suche gałązki nie wyglądają dobrze. Co robić? Ktoś rzuca pomysł, aby wykorzystać siatkę maskującą. Ale skąd ją wziąć?
Może od kogoś pożyczyć. W ruch idą telefony. Po paru rozmowach pojawia się nadzieja. Następnego dnia rozpoczyna
się rozkładanie siatki. Jedną pożyczyli harcerze z Uniejowa,
drugą harcerze ze Stemplewa. Jest dobrze. Ale trzeba jeszcze zawiesić dużą biało-czerwona flagę. Okazuje się jednak,
że to co miało być flagą jest ogromnym proporcem. Znów
w ruch idą niezastąpione w takich sytuacjach telefony. Opłaciło się. Jest flaga, ale ma pięć czy sześć metrów szerokości
i trzy metry wysokości. Jak ją zawiesić? I znów pomysłowość
mieszkańców nie zawodzi. Sprawne ręce i maszyna do szycia czynią cuda. Ktoś przywozi solidną linkę, ktoś inny daje
metalowe rurki. Można odetchnąć z ulgą, jest dobrze. Trzeba
jeszcze umyć pomnik i kostkę na placu przed pomnikiem, ale
i to już nie jest problemem. Wysokociśnieniowa myjka ułatwia zdanie i wszystko lśni czystością.
Sobota. Od rana trwają ostatnie przygotowania. Ale co
z pogodą? Będzie padać czy nie? Prognozy mówią o deszczu.

Jako pierwsza kwiaty składa delegacja rodziny. Od lewej: Mirosław Fijałkowski,
Zofia Kotłowska, Janusz Kotłowski (fot. Małgorzata Charuba)
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Rozpoczyna się ustawianie ołtarza. Są świeże kwiaty, ale
czegoś brakuje. Ktoś wsiada w samochód i po paru minutach
wraca ze śnieżnobiałym obrusem. Teraz jest OK. Pozostaje
tylko rozstawić krzesła i namiot nad ołtarzem na wypadek
deszczu. Oczy co chwilę spoglądają nerwowo w niebo. Wytrzyma czy nie?
Kiedy rozpoczyna się uroczystość zaczyna padać. Zdaje się, że to niebo płacze nad tragicznym losem ofiar sprzed
osiemdziesięciu lat. Moknie Harcersko-Starażacka Orkiestra OSP-ZHP Uniejów, ale mimo to nie przestaje grać. Nad
głowami licznie przybyłych gości, delegacji i mieszkańców,
roztacza się las parasoli. Ksiądz infułat Andrzej Ziemieśkiewicz z pomocą wikariusza ks. Piotra Dębowskiego odprawia
mszę polową. Na chwilę niebo się przejaśnia. Tomasz Wójcik
– znawca historii regionu przedstawia nowe fakty, i wskazuje z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za tę niebywałą
zbrodnię dokonaną na mieszkańcach wsi Czekaj. Znów pada,
gdy ułan Zdzisław Pilarski z Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15
Pułku Ułanów Poznańskich odczytuje Apel Pamięci. Wymienia m.in. nazwiska tragicznie zamordowanych w Czekaju,
w dniu 8 września 1939 roku: Wincenty Antoniak, Władysław
Antoniak, Bronisław Fijałkowski, Henryk Fijałkowski, Józef
Fijałkowski, Tomasz Glinka, Władysław Kamiński, Antonina Kowalska, Marianna Kowalska, Stanisław Kowalski, Feliks Kurzawa, Franciszek Piechowski, Roman Piechowski,
Jan Zwoliński, Kazimierz Zwoliński, Władysław Zwoliński.
Nazwiska dwóch ofiar pozostają nieznane.
Choć szare niebo wciąż nie skąpi swych łez, rozpoczyna
się składanie wieńców pod pomnikiem. Jest delegacja rodzin
ofiar oraz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Są delegacje samorządu Gminy Uniejów z burmistrzem Józefem
Kaczmarkiem na czele, parafii, sołtysów, oświaty, ochotniczych straży pożarnych, firm, organizacji i stowarzyszeń.
Wszyscy w skupieniu oddają hołd ofiarom tamtego tragicznego dnia z przekonaniem: nigdy więcej wojny!
Uroczystość dobiegła końca. Opustoszał plac przed pomnikiem, a deszcz rozpadał się na dobre. Kilka osób szybko
demontuje nagłośnienie. Trzeba jeszcze załadować na pick-upa krzesła oraz stolik, który pełnił rolę ołtarza. Resztę
uprzątnie się za kilka dni. Wszyscy oddychają z ulgą: najważniejsze, że uroczystość się udała.

Andrzej Zwoliński

Mieszkańcy Czekaja. Od lewej: Łukasz Mazur, Anna Fijałkowska (sołtys wsi),
Andrzej Zwoliński (fot. Małgorzata Charuba)

w Uniejowie - nr 78 (2019)
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Obchody Gminne - 2 września 2019

Corocznie w takiej uroczystości rocznicowej uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie im. Bohaterów Września 1939 roku (fot. Małgorzata Charuba)

Po Mszy św. w intencji Ojczyzny i ofiar II wojny światowej uczestnicy uroczystości przemieszczają się na uniejowski Rynek (fot. Małgorzata Charuba)

Tę część uroczystości przy pomniku Bohaterów Września 1939 roku, z apelem poległych, poprowadził Robert Palka dyr. M-GOK w Uniejowie. Swoje wystąpienie
inaugurujące nowy rok szkolny skierował do zebranych dyrektor szkoły Piotr Kozłowski (fot. Małgorzata Charuba)

Kwiaty przy pomniku Bohaterów Września 1939 roku złożyli także uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie, a za nimi harcerze z Hufce ZHP Uniejów
(fot. Małgorzata Charuba)

w Uniejowie - nr 78 (2019)
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Piknik sołtysów
W dniu 18 sierpnia br., w Ostrowsku, już po raz osiemnasty mieszkańcy sołectw z gminy Uniejów spotkali się
na Pikniku Sołtysów.
Jego organizatorami byli: Burmistrz Miasta Uniejów
Józef Kaczmarek, Prezes P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
Marcin Pamfil, Radny Rady Miejskiej Łukasz Nita, Sołtys Jadwiga Urbaniak wraz z Radą Sołecką i Mieszańcami
wsi Ostrowsko, Prezes Zarządu Jednostki OSP Ostrowsko
Marian Nita, Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku, Zarząd MGLKS Termy Uniejów / Ostrowsko oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.
Turniej zaszczycili swoją obecnością Józef Kaczmarek –
Burmistrz Miasta Uniejów, Katarzyna Wieczorek, reprezentująca Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński - Prorektor
do spraw naukowych Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.
W zawodach wystartowały siedmioosobowe drużyny
z siedmiu sołectw, tj. Ostrowsko, Felicjanów, Kuczki, Lekaszyn, Pęgów, Wielenin oraz Wielenin Kolonia. Do rywalizacji stanęła również drużyna Radnych Gminy Uniejów na czele z Przewodniczącym Rady – Mirosławem
Madajskim.

Zespoły rywalizowały w dziesięciu konkurencjach.
Pierwszą dyscypliną było zaprezentowanie wypieków,
wcześniej specjalnie przygotowanych na tę okazję. Było
również przenoszenie piłki na widłach, slalom z zasłoniętymi oczyma (pokonywany zgodnie ze wskazówkami
sołtysa), zbieranie ziemniaków, kręgle z butelek wody
mineralnej, rzut styropianowym młotem, strzelanie goli
w kaloszach, przenoszenie sołtysów w kocu oraz ciągnięcie wozu na czas.
Najmłodsi członkowie drużyn poszukiwali ukrytych
w piasku złotych monet, premiowana była najwyższa
wartość odnalezionych nominałów.
Walki turniejowe były bardzo emocjonujące, a doping
licznie przybyłych na piknik kibiców - ogromny. Jednym
słowem – wszyscy bardzo dobrze się bawili. Przerwy między poszczególnymi konkurencjami umilała Kapela „Spod
Baszty” z Uniejowa oraz zespół Włościanki z Wielenina.
Zwycięzcą tegorocznego Pikniku została drużyna sołecka z Ostrowska. Drugie miejsce zajęło sołectwo Pęgów, a trzecie sołectwo Kuczki. Najlepsze drużyny otrzymały odpowiednio - 2000, 1500, 1000, a pozostałe po
500 „ziaren zboża”.
Niedzielne popołudnie, spędzone na pikniku, wszyscy
zaliczyli jako bardzo udane.

Małgorzata Charuba

Plon niesiemy plon
Plon niesiemy plon, w gospodarza dom, aby dobrze plonowało, po sto korcy
z kopy dało... Była i jest to najważniejsza pieśń dożynkowa, która w różnych
odmianach zachowała się na terenie całej Polski.
Do II wojny światowej dożynki obchodzono głównie we dworach. Dla uboższych mieszkańców wsi, których oprócz służby zatrudniano w okresie żniw, była
to jakby premia za dobrą robotę. Na koniec żniw zazwyczaj żeńcy chwytali najlepszego kosiarza i związanego, obarczonego snopkiem zboża prowadzili do dworu „jako złodzieja”. Na czele pochodu szły najlepsze żniwiarki, a niesienie wianka
w kształcie zamkniętej korony należało zawsze do młodych dziewcząt.
Właściciel dworu czekał na ganku. Wykupywał schwytanych „złodziei”. Przyjmował wianek od przodownic i ofiarowywał zapłatę, którą one dzieliły między wszystkich żniwiarzy. Po oddaniu wieńca odbywała się zabawa z przyśpiewkami i różnymi zabawnymi wyścigami np. w workach.
We wsiach, w których nie było dworów, organizacją dożynek zajmowały się Koła Młodzieży Wiejskiej, a wieniec
wręczano proboszczowi albo najpoważniejszemu gospodarzowi.
Nie zachowały się dokumenty, które mówiłyby, jak dawniej organizowano dożynki na naszym terenie. Z ustnych
przekazów wiadomo, że prawdopodobnie pierwsze powojenne dożynki odbyły się dopiero w 1962 roku w Wilamowie.
Kolejne były kilka razy w Orzeszkowie i Uniejowie, w Woli Przedmiejskiej, Rożniatowie, Ostrowsku, a ostatnie w
Spycimierzu w 1978 roku. Ich organizatorami były Gromadzkie Rady Narodowe, Kółka Rolnicze, Gminna Spółdzielnia
„SCH” i agronomowie.
Po kilkuletniej przerwie postanowiono powrócić w naszej gminie do pięknej tradycji organizowania Święta Plonów.
W 1986 roku ich gospodarzem był Wielenin- wieś i Kolonia. W następnych latach tego zaszczytu dostępowały kolejne
wsie, a pierwsza polowa msza św., bezpośrednio po korowodzie wieńcowym, celebrowana przez ks. Stanisława Smolarskiego, odbyła się w 1990 roku w Orzeszkowie.
Najważniejszym momentem każdej takiej uroczystości było zawsze wniesienie przez starostów bochna chleba, wypieczonego z nowej mąki. Na ukazanie się starostów wszyscy czekali z ciekawością, bo bywało, że ich nazwiska utrzymywano w tajemnicy.
Kolejni organizatorzy naszych dożynek gminnych starają się o to, by wypadły one jak najbardziej okazale, ciekawie,
uroczyście. Bierzmy udział w tym święcie rolników, bo swoją obecnością możemy podziękować im za przysłowiowy
„bochen chleba”, którego nie powinno zabraknąć na naszych stołach.
Urszula Urbaniak
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Z bochnami chleba,
czyli o gminnych dożynkach

Na pikniku sołtysów

W sobotę 31 sierpnia 2019 roku w Spycimierzu odbyły się uroczystości dożynkowe podsumowujące ostatnie
zbiory rolników z terenu Gminy Uniejów.

Pierwszą konkurencją było zaprezentowanie wypieków (arch. UM w Uniejowie)

Mszę świętą dziękczynną za ukończenie żniw i w intencji rolników sprawowali
proboszcz parafii Spycimierz - ks. Dariusz Ziemniak oraz ks. Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz (fot. Michał Kubacki)

Drużyna Felicjanowa w konkurencji przenoszenia sołtysa w kocu (arch. UM w
Uniejowie)

Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy szkole, gdzie odbyła się część obrzędowa (fot. Michał Kubacki)
Starostami tegorocznych dożynek gminnych byli Anna Ilska ze Spycimierza
i Roman Sękowski z Woli Przedmiejskiej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: poseł RP Piotr Polak, radna sejmiku wojewódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, burmistrz
Uniejowa Józef Kaczmarek, starosta poddębicki Małgorzata Komajda, wicestarosta Piotr Majer. Oglądano występy Chóru ,,Kantylena”, Zespołu „Włościanki”, Kapeli ze Wsi Wilamów, Orkiestry Dętej OSP Spycimierz i Kapeli Ludowej
z Orzku. Gwiazdą wieczoru był JAMPER, a podczas zabawy tanecznej na zakończenie imprezy wystąpił duet ,,Colloseum”.

Od lewej: Stanisław Pełka sołtys Spycimierza, starostowie dożynek i Józef
Kaczmarek burmistrz Uniejowa (fot. Michał Kubacki)

w Uniejowie - nr 78 (2019)
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Wszystkie drużyny zostały nagrodzone (arch. UM w Uniejowie)

Czas między konkurencjami umilała kapela „Spod Baszty” występująca w nowym składzie (arch. UM w Uniejowie)

XV Średniowieczny Turniej Rycerski

Tańce dworskie prezentował zespół z Uniejowskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie”. Dużą atrakcją był pokaz drużyny konnej „Kawalerii
Dwudziestego Wieku” (fot. UM w Uniejowie)

IX Królestwo Lilii

Na zakończenie pierwszego turniejowego dnia uczestnicy wraz z turystami i mieszkańcami Uniejowa przeszli w wieczornym marszu z pochodniami do uniejowskiej
kolegiaty, gdzie ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz odprawił krótką symboliczną ceremonię oraz odśpiewano wspólnie „Bogurodzicę” oraz zaprezentowano hermę
z czaszką świętego Bogumiła (fot. UM w Uniejowie)

VI Festiwal Lawendy w Uniejowie

Wszytko dookoła w kolorach, zapachach i smakach lawendy. Taki klimat inspirował w pracy twórczej malarkę Julitę Polipowską. (fot. Michał Kubacki)

16

w Uniejowie - nr 78 (2019)

raldyki, liliowy wystrój świątyni odnosił się również do
jej wezwania (tj. Najświętszej Maryi Panny). Kwiatem
lilii, najczęściej też określana jest Matka Boska. Warto
przypomnieć, że trzy lilie, umieszczone w herbie Uniejowa, swoją symboliką nawiązują do dawnej przynależności do arcybiskupów gnieźnieńskich.
W bieżącym roku obydwa opisywane wydarzenia miały część wspólną. W sobotę odbył się wieczorny przemarsz orszaku rycerskiego sprzed Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich w stronę kolegiaty. Szczególnego charakteru nadały mu płonące pochodnie niesione również przez
wielu mieszkańców i turystów. W świątyni ks. infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz poprowadził krótką modlitwę. Po
niej brać rycerska odśpiewała „Bogurodzicę”. W dalszej
części Jędrzej Kałużny – członek Uniejowskiego Bractwa
Rycerskiego i animator Zamku w Uniejowie przedstawił
pokrótce historię lilii widniejących w uniejowskim herbie oraz zaprezentował uczestnikom uroczystości hermę
z czaszką świętego Bogumiła. Na zakończenie zaprosił
wszystkich do dalszego uczestnictwa w drugim dniu Turnieju.

IX Królestwo Lilii
i XV Średniowieczny Turniej
Rycerski
W dniach 6 i 7 lipca br. w naszym mieście dużo mówiło się o liliach oraz o XV Turnieju Rycerskim. Lilie królowały w miejscowej kolegiacie, a za sprawą rycerzy, dam
dworu, giermków oraz jarmarcznych straganów można
było przenieść się w średniowieczny klimat.
Turniej rozpoczął się od otwarcia Jarmarku Średniowiecznego i zmagań rycerzy podczas walk pieszych. Potem, przyszła pora na pokazy sokolnicze prowadzonych
przez dwóch doświadczonych sokolników z grupy „Vancos” oraz pokazy drużyny konnej „Kawalerii Dwudziestego Wieku”. Były też tańce średniowieczne wykonywane
przez członków Uniejowskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie” oraz opowieści miłośników historii średniowiecza, dotyczących historycznych
strojów.
Publiczność, angażowana do gier i zabaw plebejskich,
świetnie wchodziła w role. Pod koniec dnia, jak co roku,
zachwycała inscenizacja bitwy o uniejowski zamek.
Dla odpornych uczestników imprezy atrakcją były
emocjonujące „spotkania w cztery oczy i igraszki z katem”
oraz prezentacja rzemiosła katowskiego (mającego na celu
okrutne wymuszenie zeznań i wykonywanie kar).
W czasie, gdy wokół uniejowskiego zamku licznie zgromadzona publiczność pasjonowała się średniowiecznymi zwyczajami, odwiedzający kolegiatę zachwycali się
liliowymi kompozycjami, wykonanymi pod kierunkiem
Siostry Jolanty. Warto zaznaczyć, iż w ramach IX Festiwalu „Królestwo Lilii”, naszą świątynię zdobiło 1600 lilii.
Szczególną uwagę przykuwał usytuowany w odrestaurowanym prezbiterium liliowy dywan, eksponujący herb
miasta oraz replikę pierwszej, pochodzącej z XIV w. pieczęci Uniejowa.
Znawcy tematu podkreśli, że oprócz nawiązania do he-

Małgorzata Charuba

Przemarsz z pochodniami do uniejowskiej kolegiaty. (fot. UM w Uniejowie)

VI Festiwal Lawendy
w Uniejowie

Wszyscy chętni mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach jogi, warsztatach antystresowych, florystycznych
oraz motywacyjnych. Na dzieci czekała strefa animacji
oraz warsztaty malowania koszulek.
Podczas specjalnych zajęć pszczelarz Mieczysław Łabędzki opowiadał o tym, jak powstaje plaster miodu i jak
wygląda cykl życia pszczół. Uczestnicy festiwalu mogli
również spróbować m.in. chłodnika z botwiny (podczas
pokazu live cooking przygotowała go Urszula Czyżak szef kuchni hotelu.
W trakcie festiwalu w hotelowym ogrodzie wystąpił
akordeonista Konrad Salwiński oraz zespół ludowy Włościanki, a w restauracji   można było obejrzeć występ zespołu Club de Paris oraz recital fortepianowo-saksofonowy Jakuba Czecha i Patrycjusza Parnowskiego.
Zwieńczeniem festiwalu było rozstrzygnięcie konkursu
na najbardziej lawendowy strój.
Jednym słowem, cały czas było bardzo lawendowo.

W sobotę, 27 lipca br. do Medical Spa Hotel **** Lawendowe Termy w Uniejowie, otoczonego czterema tysiącami lawendowych nasadzeń, przybyło wyjątkowo
dużo gości. Wzięli oni udział w szóstej już edycji Festiwalu Lawendy.
Przy hotelu zatopionym we fioletowej plantacji tradycyjnie pojawiły się stoiska. Oferowano na nich lawendowe delikatesy (miody, konfitury, słodycze, syropy), lawendowe rękodzieła (woreczki z lawendą, fusetki,
wianki, bukiety, świece), kosmetyki naturalne, sporządzane w oparciu o lawendę (olejki, destylaty lawendowe,
kremy, mydła czy sole do kąpieli). Swoje prace malarskie
i rękodzieło nawiązujące tematyką do lawendy prezentowali lokalni artyści. Na stoiskach można też było kupić
typowo regionalne produkty (wędliny oraz sery). Na festiwalu nie zabrakło też uniejowskich kosmetyków, które
produkowane są na bazie wody termalnej i cechują się
wyjątkowymi właściwościami.
w Uniejowie - nr 78 (2019)
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Pamięci ks. Profesor a Józefa Umińskiego
W maju br. minęło 65 lat od śmierci ks. prof. Józefa Umińskiego, brata uniejowskiej lekarki - dr Ireny Bojakowskiej,
którego ciało zostało pochowane obok matki Franciszki w rodzinnym grobowcu na uniejowskim cmentarzu. Za życia
ks. profesor wielokrotnie bywał w Uniejowie, w domu siostry Ireny, gdzie ostatnie lata spędzała tu ich matka.
Zatrzymując się przy jego grobie, pomyślmy z dumą o wielkim dla historii Kościoła kapłanie, który na miejsce wiecznego spoczynku wybrał uniejowską nekropolię. Za życia wyraził wolę pochowania go koło swej matki, jak mówił „w piasku uniejowskim”.

Ks. profesor Józef Umiński
(1888-1954)
Ks. Józef Umiński
urodził się 10 listopada 1888 roku we wsi
Pieńki w parafii Rogowo jako trzecie z kolei
dziecko
Władysława
i Franciszki z d.
Bertram. Lata 18941898 spędził z rodzicami w Ameryce.
Uczęszczał do szkoły
w Chicago i tam dobrze poznał język angielski.
Po powrocie do kraju rodzice zamieszkali
w Rypinie, a edukacją
Józefa zajęła się babka, posyłając go w roku
szkolnym 1904/1905 do
Ks. prof. Józef Umiński (arch. TPU)
szkoły realnej w Gostyninie, z której został wydalony za udział w strajku szkolnym. Z tego powodu dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Płocku.
W roku 1907 wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego. Wysokie wyniki w nauce sprawiły, że zakwalifikowano
go na dalsze studia z zakresu historii. Kończąc seminarium
zdobył tytuł bakałarza-nauczyciela szkoły parafialnej. Święcenia kapłańskie 22 czerwca 1913 roku otrzymał z rąk biskupa
Antoniego Nowowiejskiego.
Przez rok (1913-1914) jako Jerzyński pod przybranym nazwiskiem (tak czynili niemal wszyscy studenci przybywający
z zaboru rosyjskiego) studiował na Uniwersytecie Angelicum
w Rzymie. Wolne chwile od wykładów spędzał na kwerenUniejów - przed domem dr.
Ireny Bojakowskiej na ul.
Dąbskiej. Od lewej: ks. profesor Józef Umiński, jego
matka Franciszka i jej brat
przyrodni ks. Stanisław
May.
Z przodu od lewej Barbara May, która całą wojnę
spędziła u boku dr. Ireny
Bojakowskiej.
Zamężna
z Borysem Baszkirowem,
poznanym w Uniejowie,
studiującym medycynę razem z Wacławem Bojakowskim - synem dr. Klemensa
Bojakowskiego. Nieznana
tożsamość kobiety z prawej strony (ze zb. Stanisława Maya).
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dach w Bibliotece Watykańskiej. Był jednocześnie słuchaczem szkoły paleologii i dyplomatyki przy Archiwum Watykańskim, a po roku przeniósł się na Uniwersytet do Fryburga
Szwajcarskiego.
W 1914 roku, w czasie wakacji w kraju, zastaje go wybuch
wojny światowej. Władze niemieckie nie pozwoliły na powrót
do Fryburga. Skierowano go do pracy w diecezji. Był wikariuszem w Pałukach, a następnie posługiwał w parafii Zakrzewo
i kościele filialnym w Kępie Polskiej. Po dwuletniej pracy parafialnej otrzymał zgodę na kontynuowanie studiów historycznych- tym razem na Uniwersytecie w Monachium, które
ukończył ze stopniem doktora filozofii.
W roku 1918 wrócił do kraju i 7 września został wykładowcą historii Kościoła w Seminarium duchownym w Płocku,
a także nauczycielem historii powszechnej w seminarium
niższym. Ponadto wykładał w Seminarium Nauczycielskim
i Liceum im. St. Małachowskiego w Płocku.
W tym też czasie związał się z Towarzystwem Naukowym
Płockim. Przez kilka miesięcy redagował Miesięcznik Pasterski Płocki. Nieustannie przeprowadzał kwerendy w archiwach i bibliotekach naukowych. Obiektywnie naświetlał
jasne i ciemne fakty Kościoła, czym potrafił zainteresować
alumnów. Był wymagającym wykładowcą, ale sam też świecił
przykładem gruntownego przygotowania się do wykładów.
W październiku 1922 roku rozpoczął pracę naukową i wychowawczą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pełniąc
również urząd dziekana Wydziału Teologicznego w roku
akademickim1923/24.
W grudniu 1924 roku habilitował się na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. W 1925 roku na polecenie biskupa Nowowiejskiego gromadził i opracowywał materiały historyczne niezbędne w staraniach o beatyfikację kardynała Stanisława Hozjusza. Na potrzeby tej misji wiele podróżował do
archiwów w kraju i do archiwów rzymskich.
Z dniem 17 lipca 1927 roku objął stanowisko rektora Seminarium Duchownego w Płocku, mianowany przez biskupa
Nowowiejskiego. Szybko przyszła jednak kolejna propozycjaobjęcie katedry historii Kościoła na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Za zgodą biskupa zrzekł się kanonii katedralnej w Płocku i rektorstwa w tamtejszym seminarium.
Władysław Umiński
i Franciszka z Bertramów z sześciorgiem
dzieci: z tyłu od lewej: Tadeusz, Halina, Józef (ks. prof.)
i Monika. Siedzą od
lewej: Jan i Irena- dr.
Bojakowska uniejowska lekarka (ze zb.
Stanisława Maya)
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W wrześniu 1930 roku przeniósł się do Lwowa i w ramach
Wydziału Teologicznego U.J.K. rozpoczyna organizowanie
Zakładu Historii Kościoła w Polsce i na Rusi. Zostaje czynnym członkiem Towarzystwa Naukowego Lwowskiego (maj
1934 r.), a z początkiem roku akademickiego 1936/37 obejmuje
funkcję dziekana Wydziału Teologicznego.
Ks. prof. Józef Umiński jest autorem wielu prac. Wdzięczność seminariów duchownych zyskał jako autor dwutomowego podręcznika akademickiego Historia Kościoła, wydanego we Lwowie w 1934 roku. W 1937 roku, w uznaniu zasług dla
Kościoła, został odznaczony godnością prałata papieskiego.
Latem 1938 roku brał udział w międzynarodowym kongresie
historyków w Zurychu. Przy tej okazji zwiedził Szwajcarię,
Francję, Niemcy.
Jego twórczą i wychowawczą pracę przerwała druga
wojna światowa. 7 listopada 1939 roku przekroczył granice
i zamieszkał w Warszawie, pozostawiając we Lwowie swoje
bogate zbiory naukowe. W roku 1943 przeniósł się do Kielc
i w tamtejszym seminarium prowadził wykłady z historii
Kościoła.
Po zakończeniu działań wojennych w latach 1945-1947 pozostawał w Warszawie, wykładając historię Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedy do
Warszawy powrócił ks. Zdzisław Obertyński (historyk Kościoła), ks. Umiński opuścił stolicę. Chciał wrócić do diecezji płockiej i objąć niewielką parafię, by móc dalej pracować
naukowo. Kiedy to z różnych względów stało się niemożliwe,
wyjechał na Dolny Śląsk. Kilka miesięcy posługiwał w parafii
Solice-Zdrój koło Wałbrzycha, a następnie od lutego 1948 do
1952 roku był wykładowcą we Wrocławskim Seminarium Duchownym. W 1949 roku Ministerstwo Oświaty przesłało mu
dekret o jego przejściu na emeryturę, a jako powód podano
stan nieczynny profesora „poza przepisami prawem normy”,
czyli to, że nie zajmował żadnej katedry. Przyjął to z pokorą,
ale i z rozgoryczeniem.

Ostatnie dwa lata życia Wielki Człowiek Kościoła spędził
u sióstr służebniczek przy ul. Czarnoleskiej, gdzie był kapelanem. Jego wypowiedź z tego okresu: Emerytury ani poborów
żadnych nie dostaję, ale na utrzymanie mi starcza, a nawet jeszcze innym od czasu do czasu pomagam.
Zmarł we Wrocławiu 1 maja 1954 roku, a w ostatnich tygodniach życia doświadczał cierpienia na skutek paraliżu spowodowanego wylewem krwi. Przeżył 66 lat, w tym 41 w kapłaństwie.
Zgodnie z jego życzeniem eksportę do kościoła parafialnego ojców redemptorystów prowadził jego krewny-diakon Jan
Umiński. Chciał to uczynić ks. Kazimierz Lagosz, ówczesny
rządca archidiecezji wrocławskiej, ale stanowczo sprzeciwiła się temu siostra zmarłego- dr Irena Bojakowska, prosząc
o uszanowanie woli zmarłego. Po uroczystościach pogrzebowych we Wrocławiu, na których był obecny ks. K. Lagosz, ciało śp. ps. Profesora Józefa Umińskiego przewieziono do Uniejowa i pochowano w grobie rodzinnym obok matki.
Uroczystości pogrzebowe w Uniejowie odbyły się 5 maja.
Mszę św. Odprawił sufragan płocki ks.bp Piotr Dudziec. On
też wygłosił mowę żałobną, a kondukt pogrzebowy na uniejowski cmentarz poprowadził ordynariusz włocławski ks. bp
Antoni Pawłowski.
W pogrzebie wzięli również udział: ks. prof. Władysław
Smereka - przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ks. prof. Marian Rechowicz i ks. prof. Mieczysław Żywczyński
- przedstawiciele Uniwersytetu Lubelskiego. Kapitułę wrocławską reprezentowali ks. Kanonicy - Piotr Jaroszek i Wacław Szetelnicki.
Pamięć o ks. prof. Józefie Umińskim - autorze Historii Kościoła i innych dzieł, wzorowego kapłana, wykładowcy pozostaje żywa na kartach historii Kościoła. Pamięć o nim przekazujmy i my kolejnym pokoleniom.

Urszula Urbaniak

Grób ks. Umińskiego i Ireny
Bojakowskiej
na cmentarzu
w Uniejowie
(fot. Małgorzata
Charuba)

Kondukt pogrzebowy w drodze na uniejowski cmentarz (arch. TPU)

Podczas mszy pogrzebowej w uniejowskiej świątyni (arch. TPU)
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
„ [...] życie to szalona, cudowna podróż.
Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój,
a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, żeby cieszyć się tą
przejażdżką przez życie. Każdą jej chwilą.”
Regina Brett

Inauguracja roku akademickiego 2019/20

Anna Mroczek - dyrektor RCPS w Łodzi: Sytuacja
seniorów zależy od działań Samorządu lokalnego.
W Uniejowie widać, że ta grupa ma warunki do rozwoju swojej różnorodnej aktywności...

Tradycyjnie w Sali Rycerskiej zamku zainaugurowano rok akademicki
2019/20. Słuchaczami Uniejowskiego UTW są obecnie 264 osoby, a wśród
nich 213 kobiet i 51 mężczyzn, w tym 42 małżeństwa. W/g wieku dominują
kolejno roczniki: 1955, 1949, 1956, 1953 i 1948.
Jak co roku, słuchacze szeroko zadeklarowali udział w zajęciach ruchowych. Mogą się tu realizować w trzech grupach aerobicu na sali, w trzech
grupach jogi, dwóch grupach aerobicu wodnego, jednej nauki pływania,
trzech grupach dowolnego korzystania z basenu, dwóch grupach na kręgielni
i w sekcji nordic walking.
Uruchomiono trzy grupy angielskiego na różnych poziomach, jedną jęSebastian Romanowski - przew. Rady Powiatu: To
zyka niemieckiego i trzy grupy zajęć komputerowych. Zaplanowano zajęcia
budujące, że taka ilość seniorów z naszego powiatu
warsztatowe z rękodzieła, wspólnego śpiewania, zajęcia w grupie teatralnej
postawiła na aktywność w trosce o swoje zdrowie.
i klubie filmowym. Zwiedzaniem uniejowskiego zamku z przewodnikiem rozJest o Was głośno i poza powiatem...
poczną się wędrówki turystyczne po najbliższej nam okolicy. Nie zabraknie
wykładów i innych spotkań.
W uroczystości uczestniczyli m.in: Anna Mroczek dyr. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Magdalena Raźniak reprezentująca Iwonę
Wieczorek dyr. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Sebastian
Romanowski przew. Rady Powiatu Poddębickiego, Janusz Kosmalski wiceburmistrz Uniejowa, Mirosław Madajski przew. Rady Miasta w Uniejowie.
W wystąpieniu prezes UTW Urszuli Urbaniak usłyszeliśmy: „(...) Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie otwarcie się samorządu Uniejowa na takie potrzeby
seniorów. Uniejowską współpracę na linii Samorząd- seniorzy podaje się jako
Mirosław Madajski - przew. Rady Gminy Uniejów:
dobry przykład. Jesteśmy widoczni na zewnątrz. Stąd trzeci rok z rzędu dofiWyrażam podziw dla rozwoju Uniejowskiego UTW.
W imieniu Burmistrza i Samorządu Gminy deklaruję
nansowanie do zajęć ruchowych przez Łódzką Federację Sportu ze środków
otwartość na dalszą współpracę.
Urzędu Marszałkowskiego. Również swoje projekty edukacyjne w postaci
wykładów, warsztatów, wycieczek kieruje do nas Uniwersytet
Łódzki i Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca. (...)Mamy też swoją
dwuosobową reprezentację w obecnej kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i przedstawiciela w Radzie Społecznej
Seniorów przy Marszałku Woj. Łódzkiego. Tam możemy wymieniać się dobrymi praktykami i podnosić problemy senioralne. (...)Przyjmujemy z otwartością nowych słuchaczy. Zarówno
im, jak i dotychczasowym słuchaczom życzę jak najlepszego dla
siebie wyboru zajęć - w każdym wieku można skutecznie uczyć
się, rozwijać, czynić postępy, czerpać w pełni z życia(...)”.
Po tym i innych wystąpieniach odbyło się wręczenie legitymacji 34 nowym Słuchaczom, wysłuchano dedykacji muzycznej w wykonaniu uczniów, a na koniec wykładu inauguracyjnego pt. „Zamek w Uniejowie - perła architektury” wygłoszonego Magdalena Raźniak (z lewej) przekazała życzenia w imieniu Iwony
przez archeologa Radosława Hermana.
Wieczorek - dyr. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Urszula Urbaniak

Słuchacze Uniejowskiego UTW to wielki kapitał społeczny...Od prawej
Urszula Urbaniak prezes UTW i Robert Palka dyrektor M-GOK w Uniejowie
(fot. Agnieszka Owczarek)

Wykłady i warsztaty
w I semestrze roku 2019/20

20

w Uniejowie - nr 78 (2019)

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/20

Sala Rycerska zamku pomieściła gości i słuchaczy

Fot. UM w Uniejowie i www.net.pl

Nowi słuchacze z legitymacjami w ręku, a między nimi goście i Zarząd UTW
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Uniejowski Głos Seniora
Senioriada w Uniejowie 28 października 2019

Reprezentacja Uniejowskiego UTW - podczas kibicowania i w czasie występu (fot. Agnieszka Owczarek)

Trzeci rok z rzędu słuchacze Uniejowskiego UTW uczestniczą w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie
Forum 4 Czerwca w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
ASOS 2014-2020.
W tegorocznej edycji 2019 pod hasłem „Mądre życie Seniora” poza Uniejowem biorą udział Seniorzy z Drzewicy,
Miedznej Drewnianej, Przyłęka, Niemojowic, Ujazdu, Rokicin, Inowłodza, Opoczna, Łasku, Łowicza.
Wszystkie grupy projektowe spotkały się 28 września na integracyjnej Senioriadzie w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Uniejowie.
„Mądre życie Seniora” - nasza mądrość wyraża się w naszej aktywności fizycznej, umysłowej, które są najlepszym
sposobem na utrzymanie dobrej formy. Tym sposobem z roku na rok zmieniamy wizerunek osoby starszej- słowo senior
brzmi dumnie. W wieku dojrzałym można zmienić swoje nawyki, przyzwyczajenia. Można się bawić, tryskać energią,
radością- najważniejsze, by wychodzić z domu i spotykać się z rówieśnikami.
Dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca za wszystkie edukacyjne zajęcia pobudzające naszą aktywność, poszerzające naszą wiedzę, za podjęty trud zorganizowania tego wydarzenia. Udało nam się stworzyć niezapomnianą imprezę. Mam nadzieję, że jego uczestnicy będą dobrze wspominać gościnny Uniejów.
Urszula Urbaniak

Pamiątkowe zdjęcie grup uczestniczących w senioriadzie (fot. Agnieszka Owczarek)
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Prace nad nową monografią Uniejowa zbliżają się do finiszu
W listach do redakcji naszego kwartalnika często pytają Państwo o postęp prac przy najnowszej monografii dziejów Uniejowa. Wychodząc naprzeciw prośbom możemy z radością poinformować, że
prace nad książką postępują planowo i zbliżają się do końca. Już wiemy, że – ze względu na dużą ilość tekstu –
będzie to wydawnictwo dwutomowe, a nie jedno, jak pierwotnie zakładaliśmy. Roboczy tytuł książki brzmi:
„Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”. Możemy także zaprezentować spis treści tomu I.
O dalszych krokach będziemy Państwa informować w kolejnych numerach „W Uniejowie”. Przypominamy
także, że przyjmujemy przedpłaty i darowizny na rzecz monografii.

UNIEJÓW
I REGION SPYCIMIERSKO-UNIEJOWSKI
POPRZEZ WIEKI
SPIS TREŚCI
WYK AZ SKRÓTÓW
PRZEDMOWA – TPU
WSTĘP – Redakcja
ROZDZIAŁ I
K ASZTELANIA SPYCIMIERSK A I KSZTAŁTOWANIE
SIĘ UNIEJOWSKIEGO REGIONU OSADNICZEGO DO
KOŃCA XVI WIEKU
Część 1: REGION SPYCIMIERSKI WE WCZESNYM
ŚREDNIOWIECZU – Jan Szymczak
1. Pradzieje
2. Znaczenie Spycimierza dla rozwoju regionu uniejowskiego
3. Kościelna przynależność administracyjna regionu
uniejowskiego
Część 2: UNIEJÓW – PIERWSZE CZTERY WIEKI MIASTA (DO SCHYŁKU XVI W.) – Jan Szymczak
1. Początki Uniejowa
2. Lokacja miasta Uniejowa
3. Najazd krzyżacki w 1331 r. i odbudowa miasta
4. Rozplanowanie przestrzenne miasta
5. Ludność i władze miasta
6. Rzemiosło i cechy
7. Młyny
8. Rolnictwo, hodowla, ogrodnictwo
9. Szkolnictwo, oświata i opieka społeczna
10. Zamek uniejowski
11. Zmierz świetności Uniejowa w XVI w.
Cz. 3: WIEJSKIE ZAPLECZE UNIEJOWA W ŚREDNIOWIECZU – Alicja Szymczakowa
1. Brzozówka
2. Czepów
3. Człopy
4. Gąsiory
5. Gorzew
6. Grodzisko
7. Jaszczurów
8. Kawęczyn
9. Kościelnica
10. Kozanki Wielkie
11. Kuczki
12. Lekaszyn

13. Lubieżnia
14. Ładawy
15. Łęg Baliński
16. Malczewski
17. Orzeszków
18. Ostrowsko
19. Pęgów
20. Rożniatów
21. Skotniki
22. Spycimierz
23. Ubysław
24. Wielenin
25. Wieścice
26. Wilamów
27. Wilamówka
28. Wola Przedmiejska
29. Zaborów
30. Zieleń
ROZDZIAŁ II
UNIEJÓW I JEGO ZAPLECZE GOSPODARCZE W XVII-XVIII W. – Hanka Żerek-Kleszcz
Część 1: DZIEJE MIASTA W XVII-XVIII W.
1. Miasto
2. Ludzie
3. Władza
Część 2: WSIE REGIONU UNIEJOWSKIEGO W XVII-XVIII W.
1. Wsie szlacheckie
2. Wsie klucza uniejowskiego
ROZDZIAŁ III
LATA ZABORÓW 1793-1918. WIELKI KRYZYS – Jarosław Kita
Część 1. Zmiany przynależności administracyjnej
Część 2. Sieć osadnicza regionu uniejowskiego
Część 3. Uniejów i region uniejowski w latach 17931870
Część 4. Osada i gmina Uniejów w latach 1870-1914
Część 5. Życie religijne w Uniejowie i w parafiach regionu uniejowskiego
Część 6. Udział w ruchu niepodległościowym i aktywność polityczna
Część 7. Uniejów i region uniejowski w latach Wielkiej
Wojny (1914-1918)
BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI, MAP, TABEL
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INDEKS NAZW OSOBOWYCH
– Anna Kowalska-Pietrzak

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa d z i ę k u j e wszystkim, którzy poprzez wpłaty w formie
darowizn lub przedpłat przyczynili się do gromadzenia środków na nasze nowe wydawnictwo.
Konto specjalne jest nadal otwarte: 92 9263 0000 0209 1734 2002 0105 - z dopiskiem
darowizna lub przedpłata na monografię
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Wspomnienie z dzieciństwa

Ciężarówką i Pekaesem
Pochodzę z rodziny
robotniczej.
Moi rodzice zawsze
pracowali fizycznie,
jako robotnicy. Mój
ojciec, przed II Wojną Światową, tak jak
większość młodych
ludzi bez wykształcenia i bez zawodu,
pracował dorywczo
w różnych miejscach.
Jak sam mówił, nie
było lekko. Raz kopali
rowy, innym razem
pomagał przy murarce. Jako posiłek
służyła mu bułka kupowana w piekarni
Tomasz Olczyk z ojcem Henrykiem (ze zb. Tomaw Rynku i końcówki
sza Olczyka)
(okrawki z wędlin)
kupowane też w Rynku od rzeźnika. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował w młynie. Ta praca dawała przynajmniej
szansę na przeżycie, można było pomóc rodzinie, mąki było
pod dostatkiem. Praca w młynie uchroniła ojca przed wywózką na roboty do Niemiec.
Mama w tym czasie była jeszcze dzieckiem i razem z siostrą i babcią mieszkała na Kościelnicy. Praca jak praca, trochę
w polu, trochę u niemieckiej rodziny jako pomoc domowa.
Po zakończeniu wojny, gdy kraj podnosił się ze zniszczeń,
ówczesne władze uruchomiły państwową fabrykę w Uniejowie, Zakłady Przemysłu Pończoszniczego „Sandra”. Nie pamiętam liczb, ale pracę znalazło tam około stu osób, może sto
kilkadziesiąt, w tym moi rodzice, dla których była to szansa
na stabilizację zawodową i ekonomiczną. Zniknął problem
prac dorywczych. Przyszła co prawda ciężka praca, ale za to
stałe wynagrodzenie, gwarantujące bezpieczne przeżycie.
Mama pracowała na produkcji skarpet jako stopkarka. Praca była zmianowa, na akord. Obsługiwała dwie a nawet trzy
maszyny, w pyle i chałasie. Pragnienie gasiła czarną kawą
popijaną z butelki po piwie. Ojciec pracował w magazynie
wyrobów gotowych.
Zakład produkował skarpety, przede wszystkim dla wojska, stąd kolory-czarny, stalowy i zielony (khaki). W fabryce
pracowało wielu naszych znajomych, sąsiadów. Często pracowały małżeństwa. Wiele osób dojeżdżało do pracy z przedmieścia, tak zwanych Bud (ul. H. Sienkiewicza), czy Kościelnicy a nawet z Ostrowska.
Często odwiedzałem rodziców w fabryce, pamiętam parterowy budynek z wejściem od ulicy Bł. Bogumiła. Obok była
brama wjazdowa. Po wejściu do budynku, za drzwiami po
lewej stronie była półokrągła portiernia, po prawej wyjście
na podwórze, dalej w lewo korytarz prowadzący do wnętrza
fabryki. Tuż przy portierni, na przeciwległej scianie wisiała
tablica z metalowymi, okrągłymi numerkami pracowników.
Numerki służyły do rejestracji obecności w pracy. Z tego
korytarza po lewej stronie można było dostać się do palarni,
jedyne miejsce w fabryce, gdzie można było palić papierosy.
Dalej była mała sala produkcji cholewek, jeszcze dalej w głę24

bi pokój kierownika i pokój biurowy, gdzie pracowały panie
księgowe. Pamiętam solidne drewniane biurka, szafy na segregatory zamykane na drewniane żaluzje, oraz ogromne,
drewniane liczydła na biurkach, na których panie księgowe
coś zawzięcie liczyły. Było to miejsce, gdzie rodzice odbierali
swoje wypłaty. Ręcznie wypisywana kartka – pasek od wypłaty i pieniądze wypłacane
w gotówce.
Dalej, za zakrętem w prawo były drzwi
od głównej hali
pr o d u kc y j n e j .
Dobiegał stamtąd dokuczliwy
chałas. Mama
pokazywała mi,
na czym polega
jej praca. W hali
stały rzędy maszyn dziewiarskich, napędzanych
jakimiś
pasami, w powietrzu unosił
się pył. Kobiety
przy maszynach Krystyna Madajska przy obsłudze maszyn (arch. TPU,
ubrane
były ze zb. Krystyny Chajdas)
w
granatowe
fartuchy i chustki na głowach, uwijały się przy maszynach,
czasem rozmawiały ze sobą, przekrzykując pracę maszyn.
Między nimi przechodził majster, gotowy w każdej chwili do
usunięcia awarii maszyny. Przecież od sprawności maszyn
i umiejętności robotnic zależało wykonanie planu, zabezpieczenie potrzeb wojska i oczywiście przyszła wypłata.
W fabryce były jeszcze inne ciekawe pomieszczenia, takie
jak mała elektrownia. Stał tam agregat prądotwórczy, bardzo
przydatny. W mieście często brakowało prądu, a fabryka musiała pracować. Były też warsztaty mechaniczne, odlewnia
kółek z parafiny, spory plac i pewnie jeszcze inne pomieszczenia, o których nie wiedziałem lub ich nie pamiętam. Były
też magazyny. Jeden magazyn przędzy używanej do produkcji oraz magazyn gotowych skarpet. Przędza była dowożona
z Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie były główne zakłady i odwrotnie do Aleksandrowa jechały wyprodukowane skarpety.

W takich skrzyniach przywożono z Aleksandrowa przędzę zwiniętą w kopsach.
Na tle skrzyń pracownice biura: Janina Józefowicz (stoi), Teresa Marciniak (z
prawej) i Aleksandra Ścibior. Mała Romka Józefowicz to córka Janiny (arch.
TPU, ze zb. Teresy Marciniak)
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Mój ojciec pracował w magazynie skarpet. Właśnie ta jego
praca pozwalała mi na wspaniałe przeżycia związane z podróżami ciężarówką z Uniejowa do Aleksandrowa Łódzkiego
i powrotnej podróży autobusem PKS-u.
Kiedy już magazyn był pełen, z Aleksandrowa Łódzkiego
do fabryki w Uniejowie przyjeżdżała ciężarówka wyładowana
szpulkami z przędzą. Wtedy ojciec zabierał mnie do swojej
pracy. Czekałem na portierni, albo na placu przed magazynem. Po wyładowaniu przędzy, ojciec zaczynał ładowanie paczek ze skarpetami. Gdy skrzynia ciężarówki była wypełniona paczkami aż po samą plandekę, wtedy z ojcem siadaliśmy
na takiej paczce skarpet, jako konwojenci i kierowca ruszał
w trasę. Była to wspaniała przygoda, siedzieliśmy wygodnie
na miękkich paczkach, a ojciec opowiadał mi różne ciekawe
historie ze swojego życia. Z tyłu było widać uciekającą drogę,
pola, wioski. Jedliśmy bułki z kiełbasą, popijaliśmy oranżadą
z butelki, z Uniejowskiej Wytwórni Wód Gazowanych (takbyła taka).
Po dotarciu do Aleksandrowa ojciec zdawał towar i jeśli
mieliśmy jeszcze trochę czasu pokazywał mi fabrykę. Pamiętam maszyny do nawijania przędzy, która później wędrowała
do Uniejowa, farbiarnię, formiarnię z metalowymi nogami
ogrzewanymi parą do formowania pończoch, pamiętam klimat tych pomieszczeń, zapachy, przyjacielskie rozmowy ojca
z pracownikami.
Na koniec przychodziła pora powrotu do domu. Kierowca
podrzucał nas ciężarówką na przystanek PKS-u i tam rozpoczynała się druga część przygody. Pamiętam ten przystanek,
była tam też pętla tramwajowa linii tramwajowych z Łodzi.
Wsiadaliśmy do autobusu Jelcz, jeśli były miejsca siedzące,
siadałem koło okna. Ojciec opowiadał mi o mijanych miejscowościach. Po kolejnej takiej wyprawie znałem na pamięć
i umiałem wymienić wszystkie nazwy przystanków mijanych

po drodze. Kiedy nie było miejsc siedzących, a zdarzało się to
dość często, staliśmy pośrodku autobusu, pomiędzy fotelami. Trzęsło niemożliwie, drogi były pełne dziur. Ojciec dał
mi wtedy ważną radę. Gdy trzęsie, nie stój na piętach, ale na
palcach i uginaj nogi w kolanach. Rada okazała się skuteczna,
nogi nie bolały. Czas mijał szybko, gdy autobus minął Niewiesz a w Balinie skręcił w prawo, wiadomo było, że do domu
blisko. Jeszcze mostek nad strumykiem, domy na Budach,
mleczarnia i widoczna z daleka dzwonnica kościoła zwiastowała finał podróży. Podróży wspaniałej, zapisanej w pamięci
jako obrazy szczęśliwego dzieciństwa.

Tomasz Olczyk
Gdynia 16.07.2019r.

Widok ogólny wystawy maszyn dziewiarskich w muzeum w Opatówku. Fotografia z albumu „Maszyny z Sandry” wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół
Aleksandrowa Łódzkiego.

Rok 1953.Stoją od lewej: Stanislawa Piąstka, Teresa Szymczak, Jadwiga Chajdas, Maria Tylki, Wanda Tarcz, Helena Wolak, Maria Reska, Alicja Jaśkiewicz, NN,NN,NN,
Barbara Kukuła, Maria Maj, Eugenia Tylki, Helena Szewczyk, Janina Feliksiak, Aleksandra Woźniak, Teresa Gibaszek, Antoniak, Olczyk, NN. Wśród siedzących od
lewej: Stanisława Kaliszewska, Janina Marciniak, Wanda Andrzejczak, Bogumiła Mokros, NN, Genowefa Olczyk (w chustce), Anna Andrzejczak, Zofia Gajdecka, Krystyna Czyżo, Janina Wojdak ( arch. TPU, ze zb. Jadwigi Chajdas)
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PKS - trzy litery i setki kilometrów
Ludzie mają to do siebie, że lubią a czasami muszą podróżować. Najprostsze podróżowanie odbywa
się na własnych nogach.
Tak chodziliśmy do szkoły, dziadkowie do kościoła,
rodzice do pracy. Dalsze
i szybsze wycieczki były
możliwe rowerami, o ile
ktoś taki pojazd posiadał.
Wujowie jeździli wozami
lub w zimie saniami konnymi. Bogatsi mieli bryczki. Pamiętam, jak do ślubu w uniejowskim kościele zajeżdżało z fasonem kilkanaście bryczek.
Były też taksówki, no w zasadzie w Uniejowie za mojego dzieciństwa była jedna.
Gorzej, gdy trzeba było pojechać gdzieś dalej. Z opowiadań
ojca pamiętam, jak kupcy jeździli do Łodzi wozami konnymi,
podobnie rzemieślnicy dowozili swoje wyroby na jarmarki
w okolicznych miejscowościach. Technika jednak, w tym wypadku, na szczęście idzie naprzód i transport konny powoli
ustępował przed transportem samochodowym.
W Uniejowie, na placu przy Remizie Strażackiej był usytuowany przystanek Państwowej Komunikacji Samochodowej, czyli popularnego PKS-u. W zasadzie pamiętam trzy, czy
cztery słupki przystankowe przy ulicach Kilińskiego i Ogrodowej. Nie było jeszcze wtedy okrągłego budyneczku z kasami.
PKS obsługiwał linie przewozów osobowych na trasie Łódź
– Poznań autobusami marki Jelcz i trasę do Warszawy autobusami Leyland. Z Uniejowa można było dojechać niebieskim
autobusem do Poddębic, Łodzi, Zduńskiej Woli, Sieradza, Łęczycy, Warszawy, Turku, Konina i Poznania. Były też trasy do
Wilamowa i na stację kolejową w Kłudnej. Pewnie też jeszcze
inne, ale tego nie pamiętam.

Stąd w Uniejowie odjedziesz BUS-em czy PKS-em (fot. Andrzej Zwoliński)

Jako dziecko, bawiąc się na placu przy Remizie, mogłem
przyglądać się przyjeżdżającym i odjeżdżającym pekaesom.
Czasem sam miałem okazję na podróż, gdy wracałem z ojcem
z Aleksandrowa Łódzkiego lub z mamą jechaliśmy do ciotki
do Łodzi.
Często w tych autobusach panował ogromny ścisk, wiele
ludzi podróżowało w trudnych warunkach, ale podróżowało. Był to jedyny sposób na dojazd do szkół w Poddębicach,
Łodzi, Turku czy Poznaniu. Jedyny sposób na dotarcie do
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lekarzy specjalistów, czy szpitali w miastach powiatowych
i wojewódzkich. Jedyny sposób na dotarcie do stacji kolejowych w Kłudnej, w Kraskach i Poddębicach –Pradze. Nie
sposób dziś przecenić zalet uruchomienia takich połączeń.
Uniejów otworzył się na świat, ludzie mogli w miarę szybko
przemieszczać się po bliższej i dalszej okolicy w swoich prywatnych czy służbowych sprawach. Z perspektywy wielkich
miast, gdzie komunikacja autobusowa, tramwajowa, trolejbusowa czy kolejowa jest codziennością, nie docenia się jej
znaczenia. Dopiero, gdy mając kilkanaście lat, gdy stoi się na
mrozie, na małomiasteczkowym lub wiejskim przystanku
oczekując na przyjazd autobusu, czuje się potrzebę takiego
rozwiązania.
Doświadczałem tego osobiście, dojeżdżając do Technikum
w Zduńskiej Woli. Najpierw z wielką torbą z zapasami na dwa
tygodnie trzeba było dostać się do środka autobusu. Często
przyjeżdżał do Uniejowa z trasy wyładowany po brzegi. Wejście do niego graniczyło z cudem. Bywało, ze kierowca mając
pełen pojazd i widząc tłum na przystanku, nie zatrzymywał
się, przejeżdżał obok i dopiero na sąsiedniej ulicy wysadzał
miejscowych pasażerów. Gdy udało się jednak dostać do
środka, a pierwszeństwo mieli zawsze pasażerowie z biletami miesięcznymi, trzeba było wykupić bilet. Spawa była prosta, gdy w autobusie był luz. Wtedy konduktor (bileter) chodził między fotelami i sprzedawał bilety. Miał ze sobą teczkę
– segregator, w niej wydrukowane papierowe bilety. Po zainkasowaniu opłaty, specjalnym dziurkaczem wycinał otwory
w odpowiednich miejscach, oznaczając trasę, godzinę i jeszcze jakieś tam znaki. Gdy natomiast był tłok i konduktor nie
mógł przemieszczać się po autobusie, siedział obok kierowcy,
a pasażerowie podawali sobie pieniądze mówiąc jaki bilet
chcą kupić. Pieniądze wędrowały z rąk do rąk, każdy kolejny
pasażer powtarzał nazwę miejsca docelowego i na powrót bilet krążył do osoby, która go zamówiła. O dziwo, nic nikomu
nie zginęło, pieniądze i bilety docierały do właściwych osób.
Niektórzy próbowali jeździć na gapę, ale to często kończyło
się mandatem w przypadku kontroli tak zwanych kanarów,
czyli kontrolerów wsiadających po drodze do autobusu.
Przez kilkanaście lat mojego życia w Uniejowie wiele razy
korzystałem z PKS-u. Nie zawsze było wygodnie, nie zawsze
udało się zabrać w trasę, ale były też dobre dni, gdy mogłem
dojechać tam, gdzie chciałem. Były też inne przyjemności,
jak choćby rajd ulicami Uniejowa, gdy kierowca kończył trasę
i miał nocować w Uniejowie. Woził nas wokół rynku a zapłatą
były śpiewane przez nas piosenki.
Korzystając z komunikacji pekaesowej pamiętam duży
dworzec PKS-u w Łodzi. Duży budynek, wiele kas, wiele stanowisk, na które wjeżdżały autobusy. Ogromne ilości ludzi
podróżujących w sobie wiadomych kierunkach. W Uniejowie
były tylko betonowe słupki z metalowym znakiem PKS. Czekaliśmy na transport na powietrzu, bez względu na pogodę.
Kiedy wreszcie, nie pamiętam roku, wybudowano okrągły budyneczek przystanku na placu przy Remizie, gdzie była
poczekalnia i zostały uruchomione kasy, sytuacja podróżnych bardzo się poprawiła. Budynek miał też inne przeznaczenie, oczywiście nie planowane przez firmę PKS. Było to
nasze, młodzieżowe miejsce wieczornych spotkań.
Po latach, po transformacji ustrojowej, gdy przyjechałem
do Uniejowa i dowiedziałem się, że nie ma już PKS-u, że miejsce państwowego przedsiębiorstwa zajął prywatny biznes
a zamiast niebieskich „ogórków” kursują busy, rozumiałem
konieczność zmian, a jednak zrobiło się żal. To był kawał historii, naszej historii.
Czy PKS wróci, czy jest potrzebny, czy zda egzamin w dzisiejszych czasach? Zobaczymy.

Tomasz Olczyk
Gdynia 17.07.2019
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X Indiańskie Lato - Święto im.
Alei Sat-Okha
W dniach 10 -11 sierpnia br. na placu przy kompleksie
termalnym zagościła indiańska wioska. Zasiedlili ją miłośnicy kultury Indian Ameryki Północnej, którzy licznie
przybyli do Uniejowa. Po raz kolejny zebranej publiczności przybliżyli tajniki kultury indiańskiej. Były pokazy tańca Pow Wow,
konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Był wykład nt. oryginalnych
strojów noszonych przez Indian. Najmłodsi popróbowali swoich sił w łowieniu rybek, strzelaniu z łuku, rzucaniu na róg, „polowaniu na bizona”
oraz wziąć udział w „wyścigu żółwi”.
Co bardziej dociekliwi mogli zajrzeć do
prawdziwego tipi.
Za sprawą inscenizacji bitwy pt.
„Konfederacja Tomahawki i Muszkiety” była także możliwość przeniesienia
się w klimat osiemnastowiecznej Ameryki Północnej oraz obejrzenia repliki
broni typowej dla Dzikiego Zachodu.
Drużyna „Ravens” z Łodzi pokazała
indiańską grę lacross. Trio „Los Companieros” zaprezentowało muzykę an-

Na F e st iwa lu P iwa
w U n i e j ow i e
Weekend 2-4 sierpnia w Uniejowie, w Browarze Wiatr
upłynął pod znakiem Festiwalu Piwa – Beer Fest 2019.
W tym czasie lokal odwiedziło ponad 1000 osób. Każda
z nich mogła skorzystać z licznych atrakcji. Jedną z nich
było bicie rekordu. Po raz pierwszy w historii Browaru
i pierwszy raz w historii Polski, 187 uczestników w białych koszulkach ustawiło się na specjalnie wydzielonej
przestrzeni przedstawiającej wzór butelki i wytrwało
minutę w tejże konfiguracji. Nad
prawidłowym przebiegiem ustanowienia tegoż wyczynu czuwał sędzia
z Biura Rekordów.
W trakcie festiwalu można było
zwiedzić z piwowarem obiekt oraz
posłuchać ciekawych historii związanych z wytwarzaniem chmielowego trunku. Smakosze mogli delektować się smakami oferowanych piw.
Na scenie Browaru wystąpił
miejscowy zespół GDP SQUAD oraz
uniejowska Kapela „Spod Baszty”.
O dużą dawkę humoru zadbały
wrocławski kabaret „Chyba” (laureat najważniejszych nagród na
wszystkich festiwalach kabaretowych w Polsce) oraz grupa Stand-up.
Nie zabrakło też piwnej olimpiady na wesoło (poprowadził ją znany
w Uniejowie - nr 78 (2019)
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dyjską, a Zespół „Ahaju Fusion Boliwia” wykonał utwory
muzyczne typowe dla Ameryki Południowej.
Całość dopełniały liczne kramy z wyrobami rękodzielniczymi, gdzie można było kupić unikatowe i oryginalne
pamiątki. Wybór był bardzo duży.

Małgorzata Charuba

Członkowie Konfederacji Tomahawki i Muszkiety prezentują się widzom Indiańskiego Lata. Fot. Michał Kubacki uniejów.net.pl

standupper Piotr „Guma” Gomulec). Jej kategorie - rzut
kapslem do celu, przeciąganie liny czy bieg w workach
oraz rywalizacje z tym związane, dostarczyły dużej dawki
emocji i świetnej zabawy. Zwycięscy otrzymali różne nagrody i dyplomy.
Organizatorzy uznali imprezę jako bardzo udaną. Dziękując za obecność zaprosili gości na koleją edycję festiwalu za rok.

Małgorzata Charuba

Wiktoria Wiatr - Dałek oraz Izabella Spławska-Wiatr oraz sędzia z Biura Rekordów prezentują certyfikat festiwalowego rekordu. Fot. Z archiwum Browaru
Wiatr Uniejów

Wytańczone sukcesy
Oli Gliszczyńskiej
Okres wakacyjny to okazja to wypoczynku, spacerów, spotkań i rozmów z dawno niewidzianymi osobami.
W czasie jednej z takich wędrówek dane mi było spotkać
Annę Gliszczyńską (z d. Górczyńską), rodowitą uniejowiankę oraz jej córkę Aleksandrę (obecnie zamieszkujące w Łodzi i bardzo często goszczące w naszym mieście).
Konwersacja szybko zeszła na temat Oli. A było o czym
rozmawiać.
Utalentowana trzynastoletnia Aleksandra trenuje od
2015r. Przez wiele lat była czynną zawodniczką Związku
Tańca Sportowego, tańczyła w łódzkim zespole Pędziwiatry.
Na swoim koncie ma wysokie osiągnięcia, toteż naszym zaszczytem jest o nich napisać.
Z długiej listy sukcesów wybraliśmy indywidualne,
które szczególnie cieszyły w bieżącym roku.
W 77. numerze naszego kwartalnika informowaliśmy
o udziale Oli Gliszczyńskiej i jej sukcesie indywidualnym
oraz zespołowym w Zawodach Pucharu Świata w Tańcu Sportowym International Dance Federation , jakie w
marcu br. odbyły się w Uniejowie.
Aleksandra zajęła wówczas trzy I miejsca w kategoriach – free dance formaction youth, formacja juniorzy
dance show oraz fantasty show, dwa II miejsca w kategoriach free Dance duo youth oraz Dance show duety kadeci.
Zajęła również trzy III miejsca w kategorii Dance show
duo youth, free Dance youth solo oraz fantasty show Eliminacje Mistrzostw Świata kadeci solo.

Wystawa malarstwa
Angeliki Ponińskiej

Ola Gliszczyńska w trakcie jednego z konkursowych tanecznych pokazów.
Fot. Z archiwum Anny Gliszczyńskiej.

W kwietniowych eliminacjach Mistrzostw Polski – Puchar Warmii i Mazur Ola zdobyła I miejsce w kategorii
Dance show duety kadeci.W maju br. na Mistrzostwach
Świata w Puli (Chorwacja) z zespołem Pędziwiatry wywalczyła II miejsce, a indywidualnie również VII miejsce
w kategorii Fantazy show solo kadeci.
Obecnie Aleksandra tańczy w Akademii Tańca Move
one, założonej przez trenerów i formację występującą na
opisywanych wyżej Mistrzostwach Świata.
Gratulujemy jej i zespołowi dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy dalszych sukcesów. Z przyjemnością
będziemy o nich pisać.

Małgorzata Charuba

popołudniowych, obrazy Pani Ponińskiej można było
podziwiać w scenerii parkowej. Były wyeksponowane
wzdłuż alejki prowadzącej do zamku. Bardzo wielu przechodniów zwracało na nie swoją uwagę.

W

sobotę 10 sierpnia br., w Domu Pracy Twórczej
miała miejsce wystawa prac malarskich (pochodzącej
z Dąbia) Angeliki Ponińskiej. Wernisaż i pierwsza plenerowa wystawa prac była efektem
współpracy autorki z Burmistrzem
Uniejowa – Józefem Kaczmarkiem
oraz Dyrektorem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie - Robertem Palką.
Prezentowane prace autorki (portrety, pejzaże, sceny rodzajowe
i martwa natura), malowane farbami olejnymi, powstały w ciągu kilku
ostatnich miesięcy. Warto podkreślić, iż inspirację do swojej twórczości czerpie ona od takich malarzy, jak
Aleksander Gierymski oraz Wacław
Sobieraj (z przyjemnością na marginesie odnotowujemy, że ten ostatni
jest uniejowianinem).
W wernisażu wzięli udział członkowie najbliższej rodziny, znajomi
Pani Angeliki oraz sympatycy malarstwa. Następnego dnia w godzinach
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Małgorzata Charuba
Angelika Ponińska prezentuje swoje prace malarskie na plenerowej wystawie.
Fot. Z archiwum Urzędu Miasta Uniejów.
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„Straż bez granic” w Rożniatowie
W dn. 15 sierpnia, w Rożniatowie po raz pierwszy
odbyło się nietypowe spotkanie pn. „Straż bez granic”.
Wzięły w nim udział trzy jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych-z Rożniatowa, Chwalborzyc oraz z Domanina.
Jak wiemy, działają one na terenie różnych gmin, powiatów i województw. Na uroczystość przybyli: Prezes Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – dh Tadeusz
Chmielewski, radny Rady Powiatu Poddębickiego Piotr
Kozłowski (jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej
w Uniejowie i były Prezes OSP Brzeziny), radny Rady
Miejskiej w Uniejowie i sołtys Pęgowa – Roman Dudkowski. Obecni byli także dh Małgorzata Jaskuła, Honorowi Członkowie OSP Rożniatów – druhowie Marian Koziński i Bogdan Pietrzak, Prezes KGW „Rożniatowianki”
wraz z Członkiniami Koła oraz mieszkańcy sołectw z terenu działania jednostki (Rożniatowa i Rożniatowa Kolonii, Dąbrowy i części Kozanek). Było dużo przyjezdnych
gości oraz sympatyków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Całość dopełniały - Poczet Sztandarowy i Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza miejscowej jednostki OSP, wraz z jej
opiekunem.
Spotkanie zainicjowane było przez Prezesa Wiesława
Pawłowskiego. Poza charakterem integracyjnym stało
się ono okazją do zwrócenia uwagi na istniejący od lat
problem ograniczania działalności ochotniczej straży
pożarnej poprzez „obszarowanie” terenu, na którym poszczególne jednostki mają prawo udzielać pomocy (z szerszą wypowiedzią dh Prezesa Pawłowskiego na ten temat
można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Uniejów).
Ważnym punktem programu uroczystości było złożenie ślubowania przez 13 adeptów Młodzieżowej Drużyny
Strażackiej. Wato podkreślić, iż drużyna ta, za sprawą jej
struktury, jest bardzo wyjątkowa i pierwsza w historii
miejscowej jednostki (nie wyklucza się, że jest jedyną taką
w historii Polskiego Związku OSP RP w Polsce). Składa
się bowiem aż z czterech par bliźniaczych. Dwie z tych par
pochodzą z jednej rodziny i mają tę samą babcię. Jest nią
Pani Bożena Antczak, która (jak poinformował organizator) wychowała w swoim życiu aż 14-stu strażaków. Po

Poczet Sztandarowy OSP Rożniatów gotowy na rozpoczęcie uroczystości.
Fot. Ryszard Troczyński

odebraniu legitymacji zaprzysiężeni młodzi strażacy m.in.
zaprezentowali się w musztrze paradnej, którą poprowadziła dh Małgorzata Jaskuła.
W dalszej części spotkania wiele ciepłych słów wypowiedziano na temat wozu bojowego STAR 266, będącego w posiadaniu jednostki OSP. Jubilat, jak wielokrotnie
podkreślano, nigdy nie zawiódł. Nieprzerwanie służył
Ojczyźnie przez 40 lat. Przez 22 lata służył w Wojsku Polskim, potem na kolejne 18 lat trafił do Rożniatowa. Cały
ten czas, uczestnicząc w różnych akcjach ratowniczych,
pod czujnym okiem miejscowych druhów strażaków
dzielnie spełnia swoją rolę.
Po zakończeniu części oficjalnej, prowadzonej przez dyrektora MGOK w Uniejowie, Roberta Palkę, Prezes OPS
Rożniatów - dh Pawłowski zaprosił wszystkich na pyszną
zupę, przygotowaną przez Rożniatowianki oraz na kiełbaski z grilla i zimne napoje, ufundowane przez Stanisława
Katuszę z Białej Góry i Prezesa „Term Uniejów” – Marcina
Pamfila.
Impreza „Straż bez granic” i związane z nim spotkanie
integracyjne odbiło się pozytywnym echem w całej okolicy, zostało bardzo dobrze ocenione przez wszystkich jej
uczestników.

Małgorzata Charuba

Prezes OSP Rożniatów - Wiesław Pawłowski (pierwszy od lewej) oraz druhna Małgorzata Jaskuła (pierwsza od prawej) z Młodzieżową Drużyną Strażacką.
Fot. Z archiwum Urzędu Miasta Uniejów.
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VI Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi
W Uniejowie, w dn. 14 lipca 2019 roku, rozegrano zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Jak dotychczas,
ich pomysłodawcą i organizatorem był Mariusz Pęcherzewski. Trofeum w zawodach stanowił Puchar Burmistrza Miasta Uniejów. Imprezę rozpoczął efektowny przejazd bryczek ulicami miasta. Przy uniejowskiej kolegiacie
zaprzęgi poświęcił zaprzęgów ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz.
Na parkurze oficjalnego otwarcia imprezy dokonali: Mariusz Pęcherzewski, Janusz Kosmalski – Zastępca
Burmistrza Uniejowa oraz Tomasz Wójcik – Radny Rady
Miejskiej w Uniejowie. Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwali: Krzysztof Rembowski- sędzia główny,
Józef Śląski- sędzia toru oraz Dagmara Małecka (jednocześnie zapewniająca obsługę komputerową zawodów
oraz cyfrowy pomiar czasu). Nad bezpieczeństwem i dobrostanem zwierząt biorących udział w zawodach czuwał
Urzędowy Lekarz Weterynarii – Józef Raczkowski.
W VI zawodach wzięło udział 47 zaprzęgów. Wykonały
one łącznie 56 przejazdów w 6 kategoriach turniejowych.
Liczyła się szybkość, precyzja i prawidłowość jazdy zaprzęgów.
Na zakończenie imprezy zwycięzcom wręczone zostały nagrody. Jedna z nich, za pierwsze miejsce, w kategorii
Dorośli Pary Koni, trafiła do zawodnika- Mariusza Pęcherzewskiego i luzaka Wojciecha Pęcherzewskiego (zwycięskie konie to Bazyl i Blanco). Warto podkreślić, że zespół
ten utrzymał pozycję lidera, zdobytą w 2018r.
W kolejnym etapie imprezy nastąpiła dekoracja koni
oraz widowiskowa runda honorowa zaprzęgów. OrganiXIV Gminny Festiwal Strażackich
Orkiestr Dętych
W dniu 20 lipca br. odbył się XIV Gminny Festiwal
Strażackich Orkiestr Dętych w Spycimierzu. Jego organizatorami byli - Uzdrowisko Termalne Uniejów, ZOMG
ZOSP RP w Uniejowie, P.G. K. „TERMY UNIEJÓW” Spółka z o. o. w Uniejowie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Uniejowie. Na plac przy strażnicy OSP, po raz
czternasty, przybyły orkiestry ZHP-OSP Uniejów, OSP
Wielenin oraz OSP Spycimierza.
Otwarcia festiwalu i powitania gości dokonał Robert
Palka – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Imprezę swoją obecnością uświetnili - Janusz Kosmalski – Wiceburmistrz Miasta Uniejów,
Tadeusz Chmielewski – Prezes Oddziału Powiatowego
Związku OSP w Poddębicach oraz Wiceprezes Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie, Jolanta Ilska– Radna Rady Miejskiej w Uniejowie, Marek
Jabłoński – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów VI kadencji i wieloletni Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Uniejowie oraz Marian Pięgot – były Burmistrz
Uniejowa i kapelmistrz Orkiestry Dętej ZHP Uniejów.
Zespoły muzyczne zaprezentowały swoje umiejętności
oraz bogaty dorobek. Były wykonania własnych aranżacji znanych utworów wywodzących się z bardzo różnych
gatunków muzycznych. Wśród nich znalazły się nie tylko melodie marszowe, ale także szeroki wachlarz klasyki,
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Zwycięski zaprzęg koni (Bazyl i Blanco) oraz Mariusz Pęcherzewski (kategoria
Dorośli Pary Koni) w trakcie rundy honorowej. Na drugim planie - Sławomir
Goszczyk – sympatyk zawodów i miłośnik koni.
Fot. Z archiwum Urzędu Miasta Uniejów.

zatorzy podziękowali wszystkim za obecność i zaprosili
na kolejne zawody w 2020r. Ci zapewnili, że nie zawiodą.

Małgorzata Charuba

utworów rozrywkowych i popularnych motywów z filmowych ścieżek dźwiękowych, polskich i zagranicznych
szlagierów. Były też wspólnie zagrane różne melodie.
Na festiwalu, jak zawsze, nie zabrakło wiernych słuchaczy, ich gromkich braw i udziału w różnych konkursach, jak również dowodów na to, że występy orkiestr
dętych są w tej miejscowości wyjątkowym wydarzeniem.
Spycimierz przez kilka godzin rozbrzmiewał dźwiękami
różnych instrumentów muzycznych oraz odgłosami radosnego spędzania wolnego czasu. Do późnych godzin wieczornych trwała także zabawa taneczna.

Małgorzata Charuba

Przed publicznością Młodzieżowa Orkiestra ZHP-OSP Uniejów z kapelmistrzem
Jakubem Pięgotem Fot. Michał Kubacki uniejów.net.pl

w Uniejowie - nr 78 (2019)

Szkoła Przysposobienia Rolniczego
w Uniejowie

Ponad pół wieku temu, w 1966 roku, powstała w Uniejowie Szkoła Przysposobienia Rolniczego, funkcjonująca do czerwca 1970 roku. Były to lata, gdy spora grupa
młodych ludzi kończyła edukację na szkole podstawowej.
I to właśnie do nich skierowano propozycję kształcenia
w kierunku rolniczym. Większość uczniów pochodziła
z gospodarstw rolnych, ale nie tylko. Byli też tacy, którzy
uczyli się zawodu u uniejowskich majstrów-rzemieślników, a przedmioty ogólnokształcące uzupełniali w SPR.
By uruchomić szkołę, w wakacje 1966 roku, grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie ruszyła
w teren do odległych wiosek, ale również w miasteczko,
w celach rekrutacyjnych. Skutecznie, jak się okazało, bo
pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w SPR odbyło
się 09 września 1966 roku. Naukę rozpoczęło 32 uczniów
z miejscowości: Człopy, Felicjanów, Gąsiory, Kościelnica,
Orzeszków, Psiarki, Spycimierz, Uniejów, Wielenin, Wola
Przedmiejska, Zieleń. Do drugiej klasy promowano 20
uczniów, a po dwóch latach świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 16-cioro wytrwałych.
Następny rocznik miał poważne kłopoty z frekwencją i z tego powodu wielu nie mogło być klasyfikowanych. Zajęcia zawieszono, a nieliczni kontynuowali naukę
w SPR w Niewieszu. Kolejny nabór był w 1968 roku, a od
03 września w I klasie naukę rozpoczęło tylko 15 uczniów.
Zajęcia odbywano najpierw w budynku szkolnym, potem
w P.G.R.N w Kościelnicy (tu plusem było, że zajęcia były
do południa) i ponownie w szkole.
Pierwszym kierownikiem szkoły był Henryk Brzeski.
W skład kadry nauczycielskiej wchodzili: Mikolajczyk-j. polski, Aniela Kroszczyńska-j. rosyjski, Wiesława Felisiak- wiad. o Polsce i świecie współczesnym, Marian
Pięgot-wych. fiz. i zajęcia muzyczne, Aleksy Mokrosiński- chemia, Wojciech Tomczewski-zaj. praktyczne,
Henryk Brzeski- matematyka i fizyka. Przedmioty zawodowe-uprawa, hodowla, organizacja gospodarstw,
mechanizacja rolnictwa wykładał Kazimierz Dana.
W dalszych latach następowały zmiany kadrowe. Kierownikiem został Aleksy Mokrosiński. Wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych byli również: Katarzyna
Jastrzębska, Krzysztof Lewicki i Malewicz,a przedmioty
ogólne prowadziły też: Józefa Bednarek, Leokadia Maciejewska, Jadwiga Naszyńska, Zofia Ucińska.
Zajęcia odbywały się codziennie od godz. 14.00 do
18.00-19.00. Szkoła borykała się z różnymi problemami,
dziś dla nas dość abstrakcyjnymi. Brakowało podręczników, pomocy dydaktycznych. Problemem była również
niska frekwencja spowodowana udziałem uczniów w pracach polowych i innymi. Ale komu dzisiaj chciałoby się
piechotą wędrować do szkoły ze Spycimierza, Człop, czy

Orzeszkowa? A zimy były bardzo srogie. Z dalszych wiosek nie było połączeń PKS. Dojeżdżano rowerami.
Pierwszy rocznik wspomina poletka demonstracyjne,
które każdy uczeń prowadził we własnym gospodarstwie.
Na trzech poletkach (każde o powierzchni 1 ar) uprawiał
tę samą roślinę. Na jednym bez nawożenia, na drugim
z nawożeniem stosowanym tradycyjnie w gospodarstwie,
a na trzecim z nawożeniem zalecanym przez aktualną
wiedzę rolniczą. Poletka, każde opalikowane i z tabliczką informacyjną, były usytuowane w pobliżu dróg i budziły duże zainteresowanie okolicznych rolników. Pokaz
osiągnięć uprawowych odbył się jesienią w Felicjanowie,
a imponujące były okazy buraków cukrowych, ziemniaków, kapusty...
Ten sam rocznik hodował również króliki rasy białej-duńskiej, a drugi rocznik kurczaki. Zwierzęta do hodowli otrzymywano za pół ceny od Polskiego Związku Hodowców Królików i z Wylęgarni Drobiu w Poddębicach.
Uczeń prowadził dzienniczek kontroli, co tydzień dokonywał ważenia, a największe przyrosty były nagradzane.
Nie było odważnych do oszukiwania, bo nauczyciele wyrywkowo prowadzili kontrolę tych przyrostów.
Wśród zajęć ruchowych, do których czasem podchodzono niechętnie, wspominamy zacięte mecze w „zbijaka” (dwa ognie), podczas których dziewczęta walczyły
na równi z chłopakami. Niektórzy zostawali po lekcjach,
by pograć w tenisa stołowego. Bywało, że personel szkoły wieczorem miał kłopoty z zamknięciem budynku ze
względu na przeciągające się sety. Do dziś podziwiamy
też wyrozumiałość i odporność nauczyciela muzyki, gdy
uczyliśmy się gry na mandolinie i akordeonie.
Dużym problemem dla uczniów z każdego rocznika
było godzenie nauki z pracą zawodową. Mechanizacja wsi
raczkowała. Dopiero w Kółkach Rolniczych pojawiły się
pierwsze ciągniki i maszyny rolnicze. Większość prac wykonywana była konno i ręcznie. Z tych powodów prawie
połowa uczniów nie zostawała absolwentami. Następną
przyczyną tego stanu były zaległości programowe w zakresie szkoły podstawowej. Działała również selekcja negatywna- jeśli miałeś kłopoty w nauce, zostawałeś w gospodarstwie. Z ostatniego rocznika, przyjętego do szkoły
w 1968 roku, absolwentami zostało tylko 8 osób.
Miło wspominamy wycieczki. Pierwszy rocznik spędził tydzień na zwiedzaniu Wrocławia. Ostatni też zwiedził Wrocław, był również w Szklarskiej Porębie i w Karpaczu. Dla wielu ta przygoda to pierwszy wyjazd poza
granice gminy.
Większość absolwentów pozostała w gospodarstwie
rodziców. Nieliczni zdobyli matury czy dyplomy wyższych uczelni. Niewątpliwie dzięki tej szkole poszerzyli
swoje horyzonty, byli bardziej aktywni i gospodarni. Ci,
którym pozwala zdrowie, pomagają teraz swoim następcom w gospodarstwach i nadal aktywnie działają w lokalnych społecznościach.

Absolwent-inżynier

Od redakcji: Krótkie funkcjonowanie Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Uniejowie zostało w środowisku lokalnym zapomniane. Nie udało nam się dotrzeć do dokumentów czy fotografii. Dziękujemy autorowi (nazwisko znane redakcji) powyższego wspomnienia i zachęcamy innych absolwentów do nadsyłania
swoich, do przypomnienia historii tej szkoły. Wspomnienia to bezcenna wartość.
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Spotkanie autorskie
z Agatą Kołakowską
„Od kiedy tylko pamiętam, lubiłam pisać. Ale lubi się
także lody pistacjowe, czy ten cudowny moment, kiedy
po zimie przychodzi kwiecista wiosna. Zatem pisanie to
jednak coś więcej. To nieodłączny element mnie samej.
Taki sam, jak to, że mam niebieski kolor oczu czy jasne
wlosy”.
We wtorek 23 września gościliśmy w Uniejowie
Agatę Kołakowską – dziennikarkę i autorkę powieści dla
kobiet, która przyjechała do nas z Wrocławia. Spotkanie
autorskie zorganizowała Biblioteka Miejska w Uniejowie.
Pisarka opowiedziała najpierw o swojej pasji i dojrzewaniu do pisarstwa, w czym niewątpliwie pomogły studia
dziennikarskie, szlifujące warsztat autorki. Przypomniała
również o swoich pierwszych próbach pisarskich, których
owocem była debiutancka powieść Patrycja (2009), będąca w jakimś stopniu literacką biografią, bo inspirowana
własnym życiem.
Specjalnością Agaty Kołakowskiej są powieści pisane
z myślą dla kobiet. Jej historie poruszają tematy aktualne i ważne (niepełnosprawność, homoseksualizm itp.),
wzruszają, bawią i skłaniają do refleksji. Wspólnym mianownikiem jest psychologiczna głębia – autorka poprzez
swoich bohaterów i historie w jakich ich stawia,
odkrywa i zgłębia zakamarki ludzkiego umysłu.
Pokazuje, jak dana sytuacja wpływa na umysł
i psychikę człowieka.
W swojej twórczości chętnie podejmuje zagadnienia związane ze sztuką, a jej bohaterami
są często artyści. Dlaczego? „Wynika to przede
wszystkim z mojego zamiłowania do psychologii oraz sztuki. Ukazuję bohaterów w trudnych sytuacjach, a jeśli bohaterem jest artysta,
a więc z definicji osoba o szczególnej wrażliwości, wówczas mam szersze spektrum działania
i pole do popisu twórczego” – mówiła pisarka.
Pani Kołakowska przyznała również, że
w procesie twórczym przede wszystkim kieruje
się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Mimo to, sięga czasem do fachowej literatury, a nawet konsultacji specjalistów takich jak:
lekarze czy psychoterapeuci. Co więcej jedna
z powieści „Pokrewne dusze” była napisana we
współpracy z psychoterapeutą, co bez wątpienia
jest wartością dodaną historii.
Pisarka podkreśliła, że pisząc, zawsze myśli
o czytelniku, a jej książki mają charakter zadaniowy: „Staram się tworzyć historie, które mają
coś dać drugiemu człowiekowi, zostawić w nim
jakiś ślad, uwrażliwić. Nie tylko na drugiego
człowieka, ale i na siebie, bo często pomagamy innym zapominając całkowicie o sobie”.
Na potwierdzenie p. Kołakowska przywołała
wzruszającą historię listu od czytelniczki, przebywającej w szpitalu, dla której powieść „Płótno” miała wręcz wymiar terapeutyczny, bo
przywróciła nadzieję.
Jedno z zadawanych przez uczestników pytań
dotyczyło źródeł inspiracji. Autorka przyznała,
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że natchnienie przychodzi czasem w zupełnie przypadkowych sytuacjach. I tak np. dla książki „Niechciana prawda” inspiracją był krótki wpis znaleziony na blogu internetowym, a dla najnowszej powieści „Lista obecności”
żart uczestnika jednego ze spotkań autorskich. Kto wie,
być może i uniejowskie spotkane stanie się bodźcem do
powstania kolejnej powieści…
Po prezentacji i rozmowie z pisarką można było zakupić książki autorki. Na zakończenie ustawiła się kilkunastoosobowa kolejka po autografy i pamiątkowe zdjęcie.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Miejsko –
Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie ze środków
finansowych Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.
Agata Kołakowska – Wrocławianka z urodzenia i zamiłowania. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację
społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów współpracowała z Polskim Radiem Wrocław. Od
kiedy tylko pamięta, nosiła się z myślą napisania książki
dla kobiet, która doda im otuchy i odwagi w wyrażaniu
siebie. Lubi koty (szczególnie swojego), piątkowe wieczory i czerwone wytrawne wino. Autorka powieści obyczajowych; do tej pory ukazały się: „Patrycja”, „Przyjaciółki”,
„Siódmy rok”, „Niechciana prawda”, „Płótno”, „Wszystko
co minęło” i „Zaciszny Zakątek”, „Lista obecności”.

Agnieszka Owczarek

Spotkanie z autorką (z lewej) poprowadziła dyrektor biblioteki Beata Szymczak
(fot. arch. Biblioteki)

Uczestniczki spotkania z zaciekawieniem przysłuchują się wypowiedziom
Agaty Kołakowskiej. foto - z archiwum Urzędu Miasta Uniejów
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Oszczędzanie w SP Wielenin
Październik jest najważniejszym miesiącem w całym
rocznym okresie działania SKO. To oficjalnie miesiąc
oszczędzania, którego kulminacją jest 31 października,
czyli Dzień Oszczędzania. Z tego powodu, chcę podzielić
się kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi oszczędzania,
SKO i innymi rzeczami związanymi z oszczędzaniem,
o których rzadko się wspomina, a pełnią kluczową rolę
w naszym życiu, mogą przynieść korzyści wszystkim.
Po pierwsze, uczy ono odpowiedzialnego i mądrego dysponowania pieniędzmi. Wielu ludzi obecnie ma
z tym ogromy problem, co może prowadzić do bardzo
poważnych kłopotów. Dzięki oszczędzaniu nie tylko ich
unikamy, ale możemy uzyskać pewnego rodzaju zysk!
W związku z zyskiem, dzięki SKO i oszczędzaniu, uczymy się przedsiębiorczości, która zwłaszcza u dzieci, może
zaprocentować w dorosłym życiu. Co więcej, uczymy się
o zasadach działania jednej z najważniejszych instytucji
w naszym życiu, czyli o banku. Dzięki temu jest nam łatwiej zrozumieć jego metody, co prowadzi do podejmowania lepszych decyzji w kwestiach finansowych. Tego,
poprzez naukę teoretyczną, praktyczną, a przede wszystkim przez zabawę, uczy SKO, które przy Szkole Podstawowej w Wieleninie podjęło się nauki szerzenia idei oszczędzania wśród uczniów i odnosi w tym sukcesy.
Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole działa
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
Opiekunkami jej są Daniela Kwiatosińska i Magdalena
Andrysiewicz. Poza oczywistym kształceniem nawyków
oszczędnościowych bierzemy udział w wielu inicjatywach. Co roku od sześciu lat przystępujemy do Ogólnopolskiego Konkursu „Oszczędzanie w SKO, procentuje
w Banku Spółdzielczym” - „Talenty dodajemy” w ramach
Programu TalentowiSKO.
W każdym roku szkolnym obieramy sobie hasło przewodnie wszystkich imprez i działań podjętych przez
Szkolną Kasę Oszczędności, a swoją działalność opisujemy w specjalnych księgach. W wystawianych przez SKO
przedstawieniach staraliśmy się zaszczepić ideę oszczędzania w SKO i szerzyć wiedzę o bankowości i Banku

Spółdzielczym w Poddębicach. Organizujemy imprezy
środowiskowe, w których przedstawiamy środowisku
wszystkie talenty naszych uczniów a zarazem członków
SKO. Prowadzimy też stronę internetową SKO Wielenin
na stronie BlogowiSKO, na której przedstawialiśmy nasze
działania i chwalimy się talentami członków SKO.
W celu motywacji uczniów, organizujemy również
konkursy na różnym szczeblu, aby nagrodzić najlepszych
oszczędzających oraz uczniów, którzy mogą się pochwalić
najszerszą wiedzą na tematy związane z bankowością. Najlepsi z najlepszych we wszystkich konkursach otrzymują
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy
w Poddębicach i nagrody pocieszenia ufundowane przez
SKO Wielenin. Na naszych występach i imprezach zawsze
są przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
Nie zapominamy też o członkach SKO. Wspólnie z A. Gapsą organizujemy kiermasze ozdób bożonarodzeniowych
i wielkanocnych. Z pieniędzy z nagród i kiermaszów dofinansujemy dzieciom wycieczki, występy i zakupujemy
sprzęt szkolny, który jest później przez nich używany,
sponsorujemy nagrody w wielu konkursach.
Cały czas też współpracujemy z Bankiem Spółdzielczym w Poddębicach, który dofinansował nam w tym
roku szafki ubraniowe i sponsoruje nagrody do organizowanych przez nas i p. B. Fligiel konkursów. No i opłaca
się! Od 5 lat zajmujmy I miejsce w regionie i co roku otrzymujemy nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.
Ale to nie koniec naszych sukcesów. W ostatniej VI
edycji Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych
Grupy BPS w siedzibie Banku BPS w Warszawie w etapie centralnym wręczone zostały nagrody w Programie
TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. W tym roku Komisja Krajowa przyznała nagrodę specjalną, którą ufundowała Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
w wysokości 5000 zł. Nagroda trafiła do SKO przy Szkole
Podstawowej w Wieleninie, działającego pod patronatem
Banku Spółdzielczego w Poddębicach. Czek na w/w kwotę, na ręce opiekunek SKO i przedstawicielki B.S. w Poddębicach, wręczył w Warszawie Prezes Zarządu Fundacji
Rozwoju Bankowości Spółdzielczej Krzysztof Story.
Wymienione sukcesy i korzyści z pewnością zachęcą
wszystkich uczniów, bez względu na wiek, do oszczędzania pieniędzy. Co więcej, zachęcamy rodziców do zapisania swoich podopiecznych do SKO i założenia
im książeczki oszczędnościowej.
Dziękujemy wszystkim, którzy
pomagają nam osiągać
takie sukcesy i wszystkim przyjaciołom SKO
z lokalnego środowiska,
a przede wszystkim naszym członkom Szkolnej Kasy Oszczędności
i prezesowi Banku Spółdzielczego w Poddębicach p. Maciejowi Obrębskiemu oraz p. Annie
Kozie!

Daniela
Kwiatosińska
Magdalena
Andrysiewicz
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pogodzenia. Pozostaje jednak jeszcze jedna ważna kwestia: co o tym wszystkim myślą psy?

Tegoroczne lato zostawiło po sobie wysuszoną ziemię,
która pragnęła każdej kropli życiodajnej wody. A tej było
dosłownie jak na lekarstwo, choć co jakiś czas niebo zasnuwały ciemne chmury. Niestety deszcze omijały Uniejów, za to można było usłyszeć, że tam i ówdzie nawet
solidnie popadało. Widocznie ktoś u góry uznał, że skoro Uniejów to miasto wody, to jakoś sobie sam poradzi.
Tymczasem rolnicy liczyli straty w uprawach. Niektórzy
twierdzą, że to efekt globalnego ocieplenia, zaś najstarsi
mieszkańcy wspominają, że wrzesień w 1939 roku też był
wyjątkowo gorący. Niestety nie tylko za sprawą pogody.
• Ale dzisiaj dużo dzieciaków przyszło na rynek. - Zauważył Jurek.
• Bo to początek roku szkolnego. - Wyjaśnił Mirek. - Oj,
widać, że dawno nie chodziłeś do szkoły - Żartował
z kolegi.
• Zobacz, jest jak zwykle kompania honorowa, i wiele delegacji z kwiatami.
• Niech dzieciaki uczą się, co stało się osiemdziesiąt lat
temu, tym bardziej, że nasza szkoła nosi imię bohaterów września 1939 r.
• Masz rację, to przecież do czegoś zobowiązuje.
• Oby nigdy nie musieli doświadczyć tego co nasi dziadkowie i rodzice.
Nagle powietrze przeszyła karabinowa salwa. Zaraz po
niej dwie kolejne. Leki wiatr unosił w powietrzu zapach
prochu. Na moment ucichły rozmowy. Zdawało się, że
chwila zadumy zawisła nad miastem, a myśli zebranych
przeniosły się w odległą przeszłość.

Trwające od kilku dni prace przy usuwaniu drzew rosnących wokół kościoła podniosły znacznie temperaturę
wielu rozmów. Podzieliło to część mieszkańców na zdecydowanych zwolenników i zadeklarowanych przeciwników. Dla tych drugich na nic zdawały się wyjaśnienia samego proboszcza, że to konieczność spowodowana złym
stanem wiekowych już drzew i związanym z tym zagrożeniem zarówno dla ludzi jak i parkujących wokół samochodów.
• Czy Ty wiesz jakie emocje budzi to, że proboszcz usuwa
drzewa przy kościele? - Zapytał Paweł
• Coś tam słyszałam, że niektórzy mają mu to za złe. Odparła Ania siadając obok Pawła. - A co jeszcze mówią?
• Ktoś powiedział, że ani wojna, ani komuna nie zniszczyła tych drzew, to zrobiła to demokracja.
• Ciekawa jestem co by powiedział, gdyby na jego samochód spadła jakaś gałąź? Czy dalej tak by bronił tych
drzew?
• Jakaś Pani ubolewała, że można było odetchnąć w ich
cieniu, a czasem to nawet dziecko mogło siku zrobić.
• To chyba nie wiedziała, że plac wokół kościoła to
cmentarz, a publiczna toaleta jest w pobliżu.
• Wielu ludzi to rozumie, a niektórym nawet podoba się
to, że kościół jest teraz lepiej widoczny. Tylko jak zadowolić wszystkich?
• Znasz przysłowie: jeszcze się taki nie narodził, co by
wszystkim dogodził?
Pewnie najlepszym sędzią w tej sprawie będzie czas.
Wyciszy emocje, złagodzi opinie, a wtedy z jego perspektywy okaże się, że nie takie to wszystko straszne jak się
dziś niektórym wydaje. Ale drzew trochę żal...

*

*

Trwające od kilku miesięcy prace na skwerze przy
rogu ul. Targowej i Bojakowskiej powoli dobiegały końca. Z rozkopanej ziemi wyłoniły się nowe alejki, klomby
i ławki. Największą nowością była jednak fontanna oraz
toaleta dla psów. Szczególnie ta ostatnia, to zupełnie
nowa jakość w miasteczku w którym właściciele czworonogów wyprowadzają swoich pupili na trawniki i piaskownice, by tam załatwiały swoje naturalne potrzeby.
• Widzisz te babki przy fontannie? - Zagadnął nieco zmęczony jegomość w szarej koszuli. - Siedzą tam już z pół
godziny i wpatrują się w tryskającą wodę jakby nie
miały nic do roboty.
• Może chcą się trochę ochłodzić. Gorąco jest i tyle. Uspokajał kompana kolega z trzydniowym zarostem.
• Chyba raczej wykąpać. Zobacz jak ta woda na nie się
leje. Kto to wymyślił, żeby ławki postawić tak blisko
fontanny.
• Na upały będzie jak znalazł. A jak się ochłodzi to przestaną tam przesiadywać.
• Widzisz do czego doszło. Człowiek nawet nie może się
spokojnie napić. To już nie ten sam skwerek co dawniej.
Pomysłodawca przebudowy skweru, mając zapewne
dobre intencje nie przewidział chyba, jak bardzo utrudni
życie jego stałym bywalcom. W tej sytuacji nieuchronny
wydaje się podział skweru na dwie odrębne strefy. Wydaje się bowiem, że interesy okupujących go grup są nie do

Ciąg dalszy nastąpi.

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

Przyprowadź tu swojego psa. Foto: Andrzej Zwoliński

Drodzy Czytelnicy
Poszukuję materiałów do artykułu o historii komunikacji autobusowej związanej z Uniejowem. W związku z tym proszę o kontakt osoby, które pracowały w PKS Łódź oraz PKS Turek (kierowców, konduktorów) bądź ich bliskich, mogących przekazać wszelkie informacje, wspomnienia, fotografie, związane z tym tematem. Andrzej Zwoliński tel. 607-772257, e-mail: andrzej.zwolinski@wp.pl
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