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W Numerze
„Wszędzie na świecie rośnie trawa, ale takiej, jak tu w Uniejowie, nie ma nigdzie” w taki, niebanalny sposób o swoim mieście mówił płk. Szczepan Ścibior. Był z Uniejowa dumny tak bardzo, jak Uniejów jest dumny z niego. Pisaliśmy
już o zidentyfikowaniu szczątków Pułkownika, ale do jego historii wracać będziemy jeszcze wielokrotnie. Dziś przedstawiamy wspomnienie jednej z jego córek, Barbary Sopyłło.
Głównym tematem ostatnich kilkunastu tygodni były wybory samorządowe. O ile w gminie zachowany został dotychczasowy stan rzeczy, o tyle na poziomie powiatu zmiany są więcej niż gruntowne. Warto zatem przeczytać nasze
wywiady i dowiedzieć, się jakie mają zamierzenia nasi włodarze: starosta poddębicki Małgorzata Komajda, burmistrz
Uniejowa Józef Kaczmarek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Madajski.
Rok 2018 zapamiętamy między innymi ze względu na stulecie odzyskania niepodległości. Lokalne, uniejowskie
obchody były imponujące. Z radością je wspominamy.
Jak zwykle wiele dzieje się w naszej gminie. Szkoła Podstawowa w Wilamowie obchodziła stulecie istnienia, Uniwersytet III Wieku z impetem rozpoczął kolejny semestr zajęć, a „Aktywni” dokończyli ambitny projekt „Splątani miłością do muzyki”. Dzieje się w Uniejowie!
Zapraszamy do lektury!

Matka Teresa z Kalkuty
ZAWSZE WTEDY, JEST BOŻE NARODZENIE…
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz
uciskają ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym,
którzy są przytłoczeni
ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome
są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez
ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

Fresk narodzenia Pana w Kaplicy „Excelsis Deo” na Polu Pasterzy w wiosce Bet
Sahur pod Betlejem (fot. Małgorzata Charuba)

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością, dobrym słowem, uśmiechem i spokojem
oraz zdrowia i samych szczęśliwych zdarzeń w Nowym Roku
życzy Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa-wydawca kwartalnika „W Uniejowie”
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Z poezją Joanny Wicherkiewicz
Czas na „zamyślenie”
Dziennikarz Aleksander Żywczyk pisał o Joannie tak:
„Jej wiersze trafiają do wszystkich- bez względu na wiek
i płeć. To ważne, bo komuś udać się może zmuszenie czytelnika do refleksji nad fundamentami naszego człowieczeństwa- przemijaniem, miłością, zazdrością czy pięknem
(…) Ten wyjątkowy dar widzenia rzeczywistości i opisywanie jej w sposób, którego my czytelnicy nie potrafimy
ująć w słowa, choć intuicyjnie postrzegamy go tak samo,
zgromadził wokół Joanny prawdziwy tłum fanów – kobiety, co naturalne, ale również mężczyzn, młodzież a przede
wszystkim wyrafinowanych smakoszy języka. Nie zdarzyło się, żeby którykolwiek z nich krytycznie odniósł się do
tej szczególnej, wyjątkowej poezji”.
W piątkowy wieczór 14 grudnia na zamku odbył się
koncert pt.”Mikrokosmos”. W nowej odsłonie pojawiły się
wiersze mówiące o przemijaniu w zawirowaniu kosmicznych zdarzeń, towarzyszące naszemu dzieciństwu, dorastaniu i dojrzałości, a więc przez całe życie.
Muszę przyznać, że przybyło dużo gości na ten niecodzienny koncert. Mnie przemknęło przez myśl, czy jesteśmy gotowi na odbiór tak rzadko prezentowanej tej formy
przekazu. Nie doceniłam widza, który wyszedł z koncertu
zachwycony. Niektórzy mówili, że poczuli się, jak uczestnicy z wyższej półki, naładowani pozytywną energią. A to
oznacza, że jest zapotrzebowanie także na tego typu koncerty. Autorka „zamyślenia” dziękując wykonawczyniom
i gościom mówiła, że usłyszeć słowa napisane przez siebie
w muzycznej oprawie to magiczna wartość. A zatem połą-

czenie muzyki, obrazu i słowa - trzech sił, które połączyły
się w jeden „mikrokosmos” nie zagroziło eksplozji zmysłów, ale wyzwoliło potrzebę uczestniczenia w kolejnych
takich projektach.
Przepiękną, a przede wszystkim niecodzienną, interpretację muzyczną zaprezentowała p. Aldona Jacórzyńska,
absolwentka Szkoły Muzycznej II Stopnia w Warszawie
przy akompaniamencie na fortepian Anny Jędrzejewskiej,
absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie. Widowisko
muzyczne powstałe na podstawie poezji Joanny Wicherkiewicz wyreżyserowała Małgorzata Szyszkareżyser i dramaturg.
Nowy tomik poezji Joanny ukaże się najprawdopodobniej już w styczniu 2019r.

Alicja Własny

Na koncert Joanny (pierwsza z prawej) dojechały koleżanki i kolega z dawnej
klasy.

Od lewej: poetka Joanna Wicherkiewicz, Aldona Jacórzyńska (śpiew), Małgorzata
Szyszka (reżyser spektaklu) i Anna Jędrzejewska (akompaniament).

Joanna rozdająca autografy z tomikiem poezji.

Na widowni koleżanki z najbliższego otoczenia Joanny.

Joannie towarzyszył mąż Krzysztof (pierwszy z prawej).

Tak było - Tak jest

26 maja 1945 roku. Ulica wzdłuż której w początkach wojny wydzielono getto żydowskie. Osoby dorosłe to członkowie Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej (ze zb. Zdzisława Lorka, fot. Nachman Zonabend-IPN Warszawa)

Uniejów, 15 grudnia 2018 roku. To samo miejsce obecnie- ulica Kilińskiego w porannej mgle
(fot.Małgorzata Charuba)

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

Współpraca na wszystkich szczeblach samorządu gwarantem dalszych
sukcesów Uniejowa - rozmowa z Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem
Naszą rozmowę rozpocznijmy od gratulacji związanych z kolejnym sukcesem wyborczym. Jakie są Pańskie
plany na kolejną , piątą już, kadencję na fotelu burmistrza? Co jeszcze gmina Uniejów może osiągnąć? Jak zmieni się w ciągu najbliższych 5 lat?

Burmistrz Józef Kaczmarek (fot. Michał Kubacki)

Dziękuję mieszkańcom za poparcie. Bardzo ważna dla
włodarza każdej gminy czy miasta jest świadomość, że
mieszkańcy darzą go zaufaniem. Chciałbym przy tej okazji
także pogratulować Radnym Miasta oraz Powiatu.
Źródłem sukcesu Uniejowa jest to, że w pracę
samorządową włączają się ludzie, którzy kierują się
wyłącznie dobrem oraz interesem mieszkańców gminy
i miasta. Liczy się szczególnie to, co każdy z nas może dać
lokalnej społeczności. Cieszę się, że taką wizję samorządu
w zdecydowanej większości podzielają nasi mieszkańcy.
Osiągnąć można bardzo dużo. Największym problemem
jest udział środków własnych w projektach unijnych.
Mimo wielu zmian, które zaszły w ostatnim czasie na terenie gminy i widocznego skoku cywilizacyjnego, nasza
sytuacja budżetowa nadal nie pozwala na realizację inwestycji bez udziału środków zewnętrznych. Samorządy
z budżetem zasilanym dużymi wpływami z podatków,
na przykład w gminach „kopalnianych”, mogą swobodnie zaplanować harmonogram inwestycji i realizować je
w kolejności oraz w tempie dostosowanym do przyjętej
strategii rozwoju. W naszym przypadku realizacja projektów jest uzależniona od dostępności środków unijnych
czy rządowych. Priorytety programowe, czyli cele na jakie można pozyskać w danym momencie dofinansowanie, wymagają od nas ciągłej uwagi, a niekiedy nawet
kilkukrotnego przekształcania gotowej już dokumentacji
projektowej–wszystko po to, aby maksymalnie zwiększyć
szanse gminy na pozyskanie środków. Dlatego startujemy
we wszystkich możliwych konkursach, przy ogromnym
zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta – należy zawsze o tym pamiętać i doceniać. Myślę, że trudno byłoby
znaleźć – nawet w skali kraju – drugą, pracującą w taki
sposób gminę. Naprawdę!

trudne, to coś zupełnie innego niż rywalizacja z jawną
opozycją.
Słowa, które padły na ostatnich sesjach Rady Miejskiej,
dotyczyły opozycji złożonej z osób, mających w przeszłości mandat zaufania od wyborców i nie potrafiących spożytkować go na rzecz gminy, jak również osób, którym
zaproponowałem współpracę. Jak okazało się, ich ambicje polityczne czy partyjne są ważniejsze niż dobro mieszkańców. „Klub powiatowy” nie zdołał stworzyć pełnych
list do rady gminy, a ich kandydaci mają teraz poczucie
krzywdy, ale na pewno to nie Samorząd, ani moja osoba
przyczyniły się do takiego rozwoju spraw. Krzywdę wyrządziły im osoby, którym zaufali i które poparli.
Ostatnie wybory samorządowe przyniosły gruntowne
zmiany na pozostałych szczeblach samorządu, w powiecie poddębickim i województwie łódzkim. Jak Pan ocenia
te zmiany z perspektywy Uniejowa?

Brak konkurenta i wysoki odsetek poparcia stanowią bardzo mocny mandat zaufania od wyborców. Ale
uczestnicy sesji Rady Miejskiej z pewnością zauważyli, że
zarówno podczas posiedzenia zamykającego poprzednią
kadencję, jak i inaugurującego obecną w Pańskich przemówieniach pojawiły się gorzkie słowa.

Zawsze zabiegaliśmy o współpracę na wszystkich
szczeblach samorządu i jesteśmy otwarci na dalsze wspólne działania na rzecz mieszkańców – czy to z władzami
powiatu czy województwa. Każdy z tych organów jest
oczywiście suwerenny i nie ma między nimi żadnych zależności.
Mam nadzieję, że dobra współpraca będzie naturalnym
następstwem działań integracyjnych, których zawsze byłem zwolennikiem. Warto zaznaczyć, że integracja odbywa się na różnych płaszczyznach – przez działalność
instytucji i stowarzyszeń. Np. Uniejowski Uniwersytet
III Wieku gromadzi w szeregach słuchaczy mieszkańców
kilku gmin; projekty, takie jak „Splątani Miłością” realizowane przez „Aktywnych”, także angażują sąsiednie
samorządy; współpraca z parafiami czy udział w lokalnych grupach działania. Mam nadzieję, że dobre relacje
z władzami powiatu i województwa oraz parlamentarzystami przełożą się na konkretne efekty dla mieszkańców

Kampania wyborcza na terenie gminy rozpoczęła się
bardzo wcześnie, jeśli Państwo pamiętają- od pojawienia
się anonimowych, nieprawdziwych oskarżeń pod moim
adresem. Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało braku konkurenta podczas samych wyborów. Jak się jesienią okazało,
kontrkandydata nie było. Wracając do pytania, rzekłbym,
że kampanię – bardzo ostrą, toczącą się poza informacją
publiczną – niektórzy rozpoczęli już 2 lata przed wyborami. „Klub powiatowy”, bo tak można nazwać tę formację, przygotowywał się do ostrej kampanii wycelowanej
w moją osobę. Chodziło o to, żeby za pomocą donosów
do różnych instytucji, usunąć mnie ze stanowiska jeszcze
przed wyborami. Jak widać, spiskującym się to nie udało, ale przyznam, że odpieranie takich ataków jest bardzo
w Uniejowie - nr 76 (2018)
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naszej gminy.
Cieszę się, że osoby, które weszły w skład nowej Rady
Powiatu Poddębickiego są przygotowane pod względem
merytorycznym do pełnienia powierzonych im funkcji.
Serdecznie gratuluję Pani Małgorzacie Komajdzie oraz
Panu Piotrowi Majerowi – zarówno zaufania, którym obdarzyli Państwa wyborcy, jak i poparcia Rady podczas
formowania Zarządu! Uważam, że oba mandaty zaufania
to kapitał dobrze ulokowany, który w bardzo krótkim czasie zaowocuje korzyściami dla wszystkich mieszkańców
powiatu. Pani Starosta sprawdziła się jako wieloletni dyrektor szkoły w Uniejowie – i to w czasie, kiedy placówka przechodziła zmiany związane z reformą szkolnictwa,
stając się najpierw zespołem szkół i na powrót – szkołą
podstawową. Doświadczenie zdobyte w trakcie pracy
w gminie Uniejów na pewno przełoży się na umiejętne
zarządzanie powiatem. To samo mogę powiedzieć o nowym Wicestaroście – Pan Piotr Majer stanął na wysokości zadania, zarówno jako wiceburmistrz Poddębic, jak
i Uniejowa. Bardzo dobrze reprezentował gminę – ufam,
że równie mocno zaangażuje się w pracę w powiecie.
Serdeczne gratulacje kieruję również w stronę pozostałych kandydatów, którzy otrzymali mandaty do Rady
Powiatu i będą w niej reprezentować interesy mieszkańców gminy Uniejów. Pani Danucie Pecynie winszuję niepodważalnego sukcesu – rozpoczynająca się kadencja jest
już piątą z kolei w bogatym dorobku pracy samorządowej
i działalności na rzecz mieszkańców. Podobnie reelekcji
– gratuluję także Panu Piotrowi Kozłowskiemu, który
mandat Radnego będzie pełnił po raz drugi. Zarówno ponownie wyrażone w wynikach wyborów zaufanie mieszkańców, jak i dotychczasowe dokonania obojga radnych
mówią same za siebie, dlatego nie będę równie szczegółowo „rozwodził się” nad sylwetkami Państwa Radnych.
Życzę wszystkim członkom nowej Rady Powiatu determinacji w działaniu, owocnej pracy i mądrych decyzji, które stanowić będą o zrównoważonym rozwoju wszystkich
gmin!

wą listę dziedzictwa kulturowego. Co ten wpis oznacza
dla gminy, jakie perspektywy otwiera?

Prosimy jeszcze o komentarz do niewątpliwego sukcesu społeczności parafii Spycimierz, czyli wpisu na krajo-

Za rozmowę dziękuje Tomasz Wójcik

W lutym 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński wpisał „Boże Ciało z tradycją
kwietnych dywanów w Spycimierzu” na Krajową Listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Był to wyraz
wielkiego uznania dla lokalnej społeczności i jej zaangażowania w zachowanie tradycji, która liczy sobie około
dwustu lat. Spycimierskie Boże Ciało jest godne podziwu nie tylko ze względu na ostateczny efekt kolorowych
kobierców. Należy docenić m.in. fakt, że kwiaty są przez
Parafian samodzielnie uprawiane i zbierane, a nie kupowane w kwiaciarni. W podtrzymanie tradycji nadal zaangażowanych jest ok. 600 osób – Parafian ze Spycimierza,
a także ich krewnych, którzy przyjeżdżają z daleka, by pomóc w układaniu. Nieoceniona jest tu też rola lokalnych
liderów. Dziękuję za nieustającą współpracę ks. Wojciechowi Kaźmierczakowi, ks. proboszczowi Dariuszowi
Ziemniakowi, Prezes Marii Pełce, sołtysowi Spycimierza
Stanisławowi Pełce – wymieniać można by bardzo długo…
Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, wspólnota skupiona wokół spycimierskiego Bożego Ciała, przy wsparciu
samorządu podejmuje dalsze działania na rzecz ochrony
i rozwoju tego dziedzictwa. We współpracy z zagranicznymi partnerami (m.in. z Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch),
którzy pielęgnują podobne tradycje – a warto wspomnieć,
że takich miejsc jest ok. 1000 na całym świecie – przygotowujemy wniosek o wpis tradycji układania kwietnych
dywanów w Spycimierzu na światową Listę UNESCO.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim Mieszkańcom zdrowia, pogody ducha, mnóstwo optymizmu i życzliwości otoczenia,
a w Nowym Roku 2019 – niegasnącej determinacji, sukcesów w realizacji podejmowanych działań i satysfakcji
z osiąganych celów.

Przywrócić zasady zrównoważonego rozwoju całego powiatu
-wywiad ze starostą poddębickim, panią
Małgorzatą Komajdą

Małgorzata Komajda (arch. własne)

Pani Starosto, naszą rozmowę rozpocznijmy od gratulacji. Sukces wyborczy, a następnie wyraźny mandat zaufania od radnych powiatowych, sprawiają, że fundament
sprawowanej przez Panią funkcji jest niezwykle stabilny.
Jaką wizję sprawowania funkcji starosty ma Małgorzata
Komajda? Jakim starostą chce Pani być?
Głównym zadaniem, jakie stawiam przed sobą, jako
starostą poddębickim jest przywrócenie zasady zrównoważonego rozwoju całego powiatu poddębickiego, która
w ciągu ostatnich ośmiu lat została bardzo poważnie zachwiana.
Nie może być tak, żeby polityka rządziła ludźmi, a nie
ludzie polityką. Nie wolno nam zapominać, że powiat
poddębicki to sześć tworzących go suwerennych gmin
rządzonych przez, wybrane w wyborach powszechnych,
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rady miejskie czy gminne. Każda z nich ma prawo czuć się
współgospodarzem Powiatu. Naszym – Zarządu i Rady
Powiatu – zadaniem jest służenie społeczeństwom tych
gmin w takim zakresie i na takich zasadach, jakie zostały
ustalone przepisami prawa dla samorządu szczebla powiatowego.
Będę dążyć do tego, aby pracownicy Starostwa, a także kierownicy i pracownicy jednostek podległych Powiatowi oraz służb działających na terenie powiatu, byli
ludźmi kompetentnymi, fachowcami w swojej dziedzinie,
a jednocześnie wyróżniali się wysoką kulturą osobistą
oraz pamiętali o szacunku należnym drugiemu człowiekowi, niezależnie od jego statusu społecznego czy materialnego. Chodzi o to, aby każdy był traktowany jak klient,
od którego zadowolenia będzie zależała ocena sprawności
działania powiatowej administracji. Dlatego sama sobie
i innym osobom na stanowiskach kierowniczych rekomenduję stosowanie zasady: „Człowiek, który chce dobrze kierować ludźmi nie powinien gnać ich przed sobą,
ale sprawić, żeby podążali za nim”.
Powierzoną mi funkcję Starosty przyjmuję jako wielkie
wyróżnienie, które jednak wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za wizerunek nie tylko własny, ale wizerunek
powiatu – jako jednostki samorządu terytorialnego. To
odpowiedzialność za budżet powiatu i jego pomnażanie
poprzez zdobywanie środków ze źródeł zewnętrznych.

aktywność mieszkańców i stowarzyszeń (w tym LGD).
A gdzie leżą jego słabości? Jakie obszary funkcjonowania powiatu wymagają pilnego wzmocnienia?
Jego słabość postrzegam przede wszystkim w braku
współpracy wszystkich JST w ramach Powiatu, co -mam
nadzieję- uda mi się zmienić. Inne przykłady słabych
stron naszego powiatu, to także odpływ młodych mieszkańców, ujemny przyrost naturalny, niż demograficzny
w szkołach, nierównomierny rozwój zaplecza noclegowo – gastronomicznego, trudności komunikacyjne wewnątrz powiatu, słabo rozwinięta infrastruktura socjalna
(zwłaszcza brak tanich mieszkań), mało efektywna i nie
całościowa promocja Powiatu, niewykorzystanie możliwości utworzenia podstrefy Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Pani dotychczasowa kariera zawodowa związania
była z oświatą. Czego nowy starosta poddębicki oczekuje
od podległych sobie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych?
Przede wszystkim współpracy między szkołami, skutecznej promocji szkół, sprawnego przeprowadzenia naboru do klas I, dostosowania oferty szkół do potrzeb
rynku pracy, rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie
z potrzebami szkół, wysoką zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych.

Nie jest Pani samorządowym nowicjuszem. Zna Pani
powiat dobrze. Jakie, Pani zdaniem, są mocne strony powiatu poddębickiego?

Korzystając z okazji, chciałabym jeszcze raz serdecznie
podziękować wszystkim, którzy oddali swój głos na moją
osobę w wyborach do Rady Powiatu Poddębickiego, co
otworzyło mi drogę do objęcia zaszczytnej funkcji Starosty Poddębickiego.

Mocne strony naszego powiatu, to według mnie m.
in.: bliskość wielkich aglomeracji (szczególnie łódzkiej,
ale także warszawskiej i poznańskiej), bardzo dobre położenie z punktu widzenia komunikacyjnego (bliskość
autostrad: A1 i A2 oraz drogi szybkiego ruchu S8), brak
uciążliwego przemysłu, pokłady i zagospodarowanie wód
geotermalnych, dobrze wyposażony i z dużym potencjałem szpital powiatowy, walory przyrodnicze i krajobrazowe, zasoby historyczno – kulturowe, aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, sprzyjające
warunki do rozwoju turystyki (w tym agroturystyki), rozpoznawalne „marki turystyczne”, a nade wszystko duża

Proszę też przyjąć najszczersze życzenia świąteczno noworoczne:
zdrowia, miłości, codziennych małych i wielkich radości, spełnienia marzeń, życzliwości ludzi i błogosławieństwa „od Tego, który był, który jest i który przyjdzie”...

Rozmawiał Tomasz Wójcik

Rada Powiatu VI kadencji. Siedzą (od lewej):
Danuta Pecyna, Beata Przybylska (członek
Zarządu), Małgorzata Komajda (starosta),
Anna Rogalska, Ewa Bednarek. Stoją (od lewej, I rząd): Błażej Dudziński, Andrzej Bartnik (wiceprzewodniczący Rady), Stanisław
Katusza,Piotr Majer (wicestarosta), Leszek
Chmielecki,Piotr Kozłowski(członek Zarządu), Piotr Binder stoją (od lewej, II rząd):
Wieńczysław Kaźmierczak, Andrzej Krajewski (wiceprzewodniczący Rady), Sebastian
Romanowski (przewodniczący Rady), Zdzisław Cyganiak (członek Zarządu), Dariusz
Twardowski,Przemysław Jaszczak (Zdjęcie
z arch. Starostwa Pow. w Poddębicach)

w Uniejowie - nr 76 (2018)

5

Jak widzi Pan
rolę Rady Miasta
w kształtowaniu
rozwoju
gminy
Uniejów w rozpoczynającej się kadencji?
Bardzo
istotny dla całej naszej
Gminy jest zrównoważony rozwój
każdej sfery życia,
gospodarczej, społecznej, inwestycyjnej i organizacyjnej. Dlatego jako radni powinniśmy być wsłuchani
w głos mieszkańców i szczerze zaangażowani w lokalne
sprawy. Wierzę, że radę cechować będzie determinacja
i gotowość do działania, a wszystkie pojawiające się trudności rozwiązywane będą poprzez dialog i wzajemny szacunek. Obok bardzo istotnych dla rozwoju naszej gminy
inwestycji w infrastrukturę, niezwykle ważna jest także
inwestycja w ludzi. Zarówno tych najmłodszych w gminie, jak i tych najstarszych – seniorów. Wiele w tym zakresie zostało już zrobione, a rozpoczęte działania należy
pielęgnować i rozwijać. Czeka nas wiele pracy, ale z pewnością nie zaniedbamy swoich obowiązków.

- rozmowa z przewodniczącym Rady Miasta
Mirosławem Madajskim

Gratuluję wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady
Miasta.
Bardzo dziękuję. Przy tej okazji chciałbym podziękować w imieniu swoim i wszystkich radnych za zaufanie
jakim obdarzyli nas mieszkańcy gminy.
Jak przyjął Pan ten wybór, czy odczuwa Pan ciężar
wiążącej się z nim odpowiedzialności?
Odkąd zostałem radnym, a było to już 8 lat temu, odczuwam ogromną odpowiedzialność. Bycie radnym to
ogromny zaszczyt, wyróżnienie, ale przede wszystkim
zobowiązanie wobec mieszkańców. Funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej nie nazwałbym „ciężarem”. Radni obdarzyli mnie dużym kredytem zaufania, to dla mnie
ogromne wyróżnienie i motywacja do jeszcze bardziej
wytężonej pracy samorządowej. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i zrobię wszystko, aby nie zawieść.
Co będzie dla Pana priorytetem w działalności Rady
Miasta?
Bardzo ważna będzie właściwa organizacja pracy Rady
Miejskiej, pracy w atmosferze odpowiedzialności, współdziałania oraz mądrego dialogu. Priorytetem działalności
Rady powinna być kontynuacja kierunku rozwoju gminy,
konsekwentne budowanie uzdrowiska oraz sprzyjanie
rozwojowi społecznemu, przy bardzo dobrej współpracy
z Burmistrzem Uniejowa. Bardzo ważna będzie współpraca z sołtysami, jednostkami organizacyjnymi gminy,
pracownikami urzędu, stowarzyszeniami, parafiami oraz
przedsiębiorcami.
Wierzę, że ta kadencja będzie dla naszej gminy dobrym
czasem. Czasem owocnej współpracy z Powiatem Poddębickim i władzami Województwa Łódzkiego. Wiemy
wszyscy, jak wiele jest do zrobienia np. w zakresie dróg
powiatowych na terenie gminy. Pojawiają się też możliwości, aby mieszkańcy naszej gminy mieli wpływ na
poprawę „zimowego” powietrza. Jest wiele ważnych dla
Gminy Uniejów tematów.

Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom Gminy Uniejów na Święta Bożego Narodzenia oraz zbliżający się
Nowy Rok?
Uważam, że człowiek uśmiechnięty to człowiek zdrowy, zadowolony, spełniony, życzliwy wobec innych osób,
pełen optymizmu, empatii i serdeczności.
Dlatego wszystkim mieszkańcom naszej Gminy na
Święta Bożego Narodzenia oraz na Nowy Rok 2019 życzę
przede wszystkim uśmiechu, bo to najlepsze lekarstwo na
nasze troski i szybkie tempo życia.

Rozmawiał
Andrzej Zwoliński

Samorząd Gminy Uniejów w nowej kadencji. Stoją od lewej: Alicja Własny, Krzysztof Bielawski, Łukasz Nita, Grzegorz Kucharzyk, Teresa Łuczak, Beata Pokorska,
Marianna Grubska, Lucjan Łukasik, Mirosław Madajski- przew. Rady, Wojciech Głowacki, burmistrz-Józef Kaczmarek, Daniel Szafarz, Jolanta Ilska, Marek Cybulski,
Roman Dutkowski, Tomasz Wójcik (fot. Andrzej Zwoliński)
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Mirosław Madajski (fot. Ryszard Troczyński)

Pielęgnować i rozwijać rozpoczęte
działania

Z cyklu uniejowianie:
Wspomnienie córki Barbary o Ojcu Szczepanie Ścibiorze
Szczepan Ścibior-uniejowian! To nazwisko pojawiło się już wiele razy na łamach pisma
„W Uniejowie”. W poprzednim 75. numerze zaistniało ponownie z powodu bardzo istotnej informacji, która wplatała się w końcową część Jego życiorysu. Pomyślałam, że warto
trochę obszerniej przybliżyć mieszkańcom Uniejowa i bliskich okolic sylwetkę Ojca. Tak
zwyczajnie, od strony rodzinnej.
Szczepan Ścibior urodził się w Uniejowie 13 grudnia 1903 roku. Szybko został sierotąmatkę stracił w pierwszym roku życia, a ojca w wieku 14 lat. Jego dzieciństwo i dorastanie
to skrajnie trudne warunki. Pozbawiony wsparcia i wychowawczego oddziaływania rodziców liczył tylko na własne siły. Wytrwałością i uporczywą, systematyczną pracą pokonywał trudy. Uczył się, a będąc w gimnazjum wstąpił do męskiej drużyny harcerskiej w Uniejowie- była to jedna z pierwszych drużyn w Wielkopolsce. Wyniósł z niej wartości moralne,
elementarną wiedzę, przygotowanie do życia polowego oraz wychowanie patriotyczne.
W 1924 roku zdecydował się wstąpić do wojska, co zapewniało Mu określony status społeczny. Służbę rozpoczyna w Poznaniu-Ławica w 3 Pułku Lotniczym. Wkrótce zakłada
rodzinę, żeniąc się z uniejowianką Janiną Świtalską. Ich ślub odbył się w okresie Bożego
Narodzenia w 1928 roku- oczywiście w rodzinnym miasteczku obojga, czyli obecnej Kolegiacie Uniejowskiej, w tym zabytkowym kościele, gdzie przyjmowali wszystkie sakramenty święte, od chrztu począwszy. Wspomnę, że ja- Ich pierwsza córka Barbara też urodziSzczepan Ścibior - harcerz, gimnazjalista
łam się w Uniejowie i tu byłam ochrzczona. Moja młodsza siostra Magdalena urodziła się
(zb. Barbary Sopyłło)
już w Poznaniu, gdzie toczyło się nasze życie rodzinne-czas wspominany jako szczęśliwe
dzieciństwo. Ojciec poza służbą przebywał zawsze z nami, bo
rodzina była najważniejsza. Szczepan Ścibior - wyszkolony
oficer, dobrze spełniając się jako pilot, w swoim pułku lotniczym ,,awansował.
Wakacje zawsze spędzaliśmy w Uniejowie u dziadków (rodzina Mamy). Było pięknie-rzeka, las, wspaniały park z zamkiem i kochane Osoby wokół. Przyjazd Sz. Ścibiora był tu zawsze najbardziej oczekiwany. Ojciec miał w sobie tak wiele
ciepła i miłości, a swoją dobrocią potrafił obdarzyć wszystkich. Wtedy już mieszkaliśmy w Warszawie, dokąd Ojciec został służbowo przeniesiony. Jakże krótki był to czas normalnego życia rodzinnego, wszak echa zbliżającej się wojny były
coraz wyraźniejsze.
Dzień 1 września 1939 roku- to był straszny ranek. Alarm!może próbny? -Nie!- mówi Ojciec- to wojna i pędzi do swojego
Sztabu. On- żołnierz wiedział, co ma robić. Świtem 6 września dramatyczne pożegnanie z nami. Poszedł na wojnę! Nikt
z nas nie myślał wówczas, że na Jego powrót będziemy czekać
Wakacje 1921 roku w Uniejowie. Pierwszy z prawej Szczepan Ścibior (zb. Barbaprawie 7 lat... Te lata oczekiwań, lata okupacji niemieckiej to
ry Sopyłło)
był dla nas znowu Uniejów.
Losy Szczepana Ścibiora wyznaczała tułaczka wojenna poza Polską. Ten czas dokładnie opisali historycy wojskowi. Powiem
tylko, że to była walka o wolną Polskę- choć „pod obcym niebem”. Szkolenia we Francji i Anglii na nowych typach samolotów,
liczne loty bojowe nad cele obiektów niemieckich- Sz. Ścibior jako dowódca Eskadry w Dywizjonie 305 Bombowym Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka J. Piłsudskiego. Ileż skrajnie niebezpiecznych sytuacji- skok z płonącego bombowca też
szczęśliwie uratował Mu życie. Potem
lata niewoli niemieckiej i pierwsze listy, które dotarły do nas, do Uniejowa
(wówczas Brückstädt). Był to pierwszy
znak, że ojciec żyje. Jak toczyło się życie w Oflagu- niewoli niemieckiej, to
osobny rozdział do opisu.
Ale wojna się skończyła! Szczepan Ścibior, wyzwolony przez wojska
alianckie, znalazł się znowu w Wielkiej
Brytanii. Pod wpływem rozmaitych
rozmów i własnych przemyśleń podejmuje decyzję o powrocie do rodziny,
do kraju. W listach, które docierały do
Uniejowa pisał, że „przecież każde ręce
są potrzebne do pracy w zniszczonym
W wojsku - pierwszy z lewej Szczepan Ścibior (zb. Barbary Sopyłło)
wojną kraju, a On chce tylko uczciwie pracować”. Poza tym w Polw Uniejowie - nr 76 (2018)
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sce czekała żona i dzieci- i to było najważniejsze!
19 marca 1946 roku przypłynął do Gdańska i...stanął wreszcie na
polskiej ziemi. Jakże był szczęśliwy! - przecież przeżył straszną wojnę. I gdzie dalej wyruszył? - oczywiście do Uniejowa! Tu była rodzina!
Ileż wzruszeń, łez radości po ponad 6-letniej rozłące. W miasteczku
był witany nie tylko przez najbliższych, ale i wielu mieszkańców. To był
wspaniały, niezapomniany dzień. Ten „Dzień Marcowy” przez długie
lata był świętem w naszej rodzinie. To wspomnienie zawsze pozostanie
cenne...do tego, jakże odległego czasu...
Patriotyzm Ojca był wielki- miłość do Ojczyzny ogromna. Kiedy
szedł ze mną ul. Sienkiewicza do swojej siostry Marianny Paczesnej,
przysiadł w przydrożnym rowie porośniętym trawą. Skubiąc ją, powiedział do mnie: „wszędzie na świecie rośnie trawa, ale takiej, jak tu
w Uniejowie, nie ma nigdzie”. To był krótki, radosny czas w ukochanym, rodzinnym mieście. Ale trzeba było żyć dalej, utrzymać rodzinę, uczące się dzieci. Ojciec staje przed trudną rzeczywistością. Ostatecznie decyduje się na powrót do służby wojskowej, gdzie zdaje się
być bardzo potrzebny, gdzie będzie mógł wykonywać to, co najlepiej
potrafi.
A więc lotnictwo. Wreszcie w połowie 1947 roku ostateczny przydział. Zostaje Komendantem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.
Duży obiekt wojskowy zniszczony wojną- „Szkoła Orląt” kształcąca
młodych pilotów. To nie była „lekka posada”. To czas mozolnej pracy
od świtu, nieraz do późnego wieczora. Szczepan Ścibior wykonywał
swoje obowiązki z zapałem-wszak kochał lotnictwo. To była pasja Jego
życia- poza rodziną oczywiście. Byliśmy też wreszcie razem. W tym
czasie kilka razy odwiedziliśmy Uniejów- w okolicznościach miłych
i smutnych. Po prostu, co życie dyktowało.
W sierpniu 1951 roku nadszedł ten straszny dzień. Ojciec, jak zwykle rano, wyszedł z domu do swoich obowiązków i ...nigdy już do nas
nie wrócił. Został aresztowany, jak wielu innych oficerów przedwojennych, szczególnie tych, walczących w czasie wojny w Siłach Zbrojnych
na Zachodzie.
Po roku okrutnego śledztwa, sfingowanego procesu, został skaRok 1928, 29 grudnia - ślub Janiny Świtalskiej i Szczepana Ścibiora
zany na karę śmierci, a wyrok wykonano 7 sierpnia 1952 roku. Nasz
(zb. Barbary Sopyłło)
ukochany Mąż i Ojciec- człowiek wielkiej prawości i patriotyzmu- poniósł śmierć w swojej Ojczyźnie z rąk oprawców, w samym sercu Polski, w wWrszawie w więzieniu na Mokotowie przy ul.
Rakowieckiej. To, co przeżyła nasza rodzina i On sam, nie jestem w stanie o tym opowiedzieć. Wiele o tym napisano w czasach
późniejszych, kiedy to historycy wojskowi docierali do informacji i dokumentów tych spraw. I choć już w 1956 roku, po usilnych
staraniach rodzin i pewnej „odwilży” politycznej, wręczono nam z Generalnej Prokuratury „Akty pełnej rehabilitacji”, to był
to tylko świstek papieru. Ci nieszczęśnicy przecież nie żyli. Prośby o wskazanie miejsca pochówku nawet w tym czasie i późniejszym zawsze były na NIE! Dopiero w latach 90. na Powązkach Wojskowych w kwaterze „Ł” odsłonięto pomnik (w formie
więziennego muru) z tabliczkami, na których umieszczono nazwiska Osób straconych w tamtych czasach. Przychodziły tu
rodziny, składały kwiaty, zapalały znicze wierząc, że tu gdzieś spoczywają ich bliscy. A nazwisk widniało około 300-tu, w tym
Szczepana Ścibiora. Przez 10-lecia Ojciec był zawsze w myślach i sercach. Pamięć o tej tragedii rodzinnej była pielęgnowana
i przekazywana naszym młodszym pokoleniom. Od czasu rehabilitacji istnieje też na Powązkach Wojskowych w Warszawie
symboliczny grób Ojca, który z trudem załatwiła jeszcze Mama.
Wreszcie, w ostatnich latach zaistniała w naszym kraju „sprzyjająca aura”, aby wrócić do tamtych okrutnych lat i rozpoczęły się prace ekshumacyjne, również na terenie Cmentarza Wojskowego w kwaterze „Ł” tzw. „Łączka”. Miejsca te znajdowały się kiedyś poza cmentarzem. Z czasem zostały włączone do Powązek i „zagospodarowane” tak, by ślad po ofiarach tam
pogrzebanych zaginął na zawsze. Nie udało się! Z ogromnym trudem i determinacją prace ekshumacyjne przeprowadzono. Na
tych miejscach ustawia się tymczasowe krzyże z nazwiskami i zdjęciami osób tam odnalezionych. Badania genetyczne ekshumowanych szczątków ofiar ciągle trwają. Pojawiają się nowe nazwiska. Powstaje „święty las” - wrażenie niesamowite. I tam
też jest ślad po Ojcu- pułkowniku Szczepanie Ścibiorze.
4 października 2018 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowano uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar totalitaryzmu komunistycznego. Atmosfera pełna
skupienia, szacunku, honory państwowe i ...ból rodzin. To było piękne, ale i zarazem dramatyczne przeżycie (opisano to w 75.
numerze tego pisma , wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa). A potem jeszcze na Cmentarzu Północnym w kaplicy możliwość pochylenia się po 66 latach nad szczątkami Osoby Bliskiej- to było niesamowite przeżycie...
Teraz nareszcie będzie można pochować szczątki Szczepana Ścibiora godnie i z honorem, na co zasłużył swoim życiem pełnym patriotyzmu i miłości do Ziemi Ojczystej, miłości do rodziny. Pamięć o Nim będzie trwała w sercach moich potomnych,
w Jego ukochanym Uniejowie. Również w Szkole Podstawowej w Wieleninie i Wojskowej Jednostce Wojskowej k/Poznania,
które obrały Go za swojego Patrona. Zasłużył na to całym swoim życiem i zapłacił najwyższą cenę- własne życie. Cześć Jego
Pamięci!

Córka -Barbara Sopyłło z d. Ścibior
Warszawa, listopad 2018
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W ro dzi n ny m a lbu mie
Z żoną Janiną
w Ogrodzie
Botanicznym
w Poznaniu- lata
30. (zb. Barbary
Sopyłło)

Szczepan Ścibior na moście w Uniejowie - lata 30.
(zb. Barbary Sopyłło)

Na polowaniu w Uniejowie - Szczepan Ścibior pierwszy z prawej
(zb. Barbary Sopyłło).

Warszawskie Powązki. Janina Ścibior przy symbolicznym grobie męża - płk. pil.
Szczepana Ścibiora (zb. Barbary Sopyłło)

Na „Łączce”. Przy krzyżu ze zdjęciem płk. Szczepana Ścbiora stoi córka Barbara
Sopyłło. Napis nad zdjęciem: Tu zostałem odnaleziony (zb. Barbary Sopyłło)

W niedzielę 17 marca o godz. 12.00 w uniejowskiej Kolegiacie zostanie odprawiona
uroczysta Msza św. w intencji płk. Szczepana Ścibiora. Nastąpi również odsłonięcie
i poświęcenie pamiątkowej tablicy.
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Moje wojenne Boże Narodzenia
w biernacickim dworze
Wybuch wojny w 1939r. przypieczętował mój pobyt
w Biernacicach. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, na jak długo.
Po tragicznym wrześniu zaczęła się wojenna stabilizacja. Na
co dzień obowiązki pokojówki w pałacu nie zmieniły się, także wtedy, kiedy pojawił się zarządca niemiecki Erich Grabizna i zaproponował pracownikom dworu zatrudnienie u siebie. Zostałam, bo dokąd miałam się udać w wojenny czas?
Nadszedł grudzień, ale atmosfery zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia nie było. Rankiem 8 grudnia wywieziono właścicieli majątku: Leokadię i Władysława Dzierzbickich,
a kilka dni później Grabizna przywiózł swoją żonę. W pałacu nic się nie zmieniło, nie było też żadnych świątecznych
przygotowań, bo nowi gospodarze nie zamierzali spędzić tu
Bożego Narodzenia. Przed wigilią zabrali swoją polską służbę i złożyli nam życzenia. Każdy otrzymał też talerz z ciastkami i cukierkami. Pałac opustoszał, pozamykano okiennice,
w piecach nie trzeba było palić- odetchnęłam od uciążliwego
codziennego obowiązku. Kucharka Helena Ojrzyńska upiekła
placek i przygotowała skromną wieczerzę wigilijną. Nakryłam stół w kredensie (było to pomieszczenie obok jadalni,
w którym znajdowała się zastawa stołowa, zmywano naczynia oraz gdzie na co dzień jadała służba). Zgromadziła się
przy nim nieliczna grupka osób mieszkających w pałacu lub
oficynie dworskiej i nie mających tutaj bliższej rodziny. Była
Marysia Wieteczka- wieloletnia pokojówka w biernacickim
pałacu, niemłoda już kucharka
Ojrzyńska, Walentyna Jaśkiewicz ze swym
k i l ku nast oletnim siostrzeńcem
Kaziem
i ja- Celina Walczak, nazywana
w czasie wojny
przez Niemców
Elzą.
Przełamaliśmy
się
opłatkiem, złożyliśmy
sobie
życzenia, płakaliśmy. Nasze
myśli biegły do
rodzin,
które były daleko.
W moim rodzinnym domu
została mama
z dwiema moimi
siostrami. Losy
wuja i jednego z braci były
nieznane.
Ojciec nie żył od
kilku lat. Wokół
wojenna zawierucha i niepewność
jutrzej-

Dwór w Biernacicach w roku 2002, fot. Dobrosław Wierzbowski

szego dnia. Niewielką pociechą były radiowe wiadomości
o bliskim końcu wojny, przyniesione przez ogrodnika Rosiaka, który po kolacji przyszedł z życzeniami. Śpiewaliśmy
kolędy. Szukaliśmy w nich pocieszenia dla siebie i nadziei na
przyniesienie światu pokoju przez Nowo Narodzonego. Za
oknem padał śnieg, zaczynała się sroga i długa, pierwsza wojenna zima.
Nazajutrz, w pierwszy dzień świąt, pojechałyśmy do kościoła w Uniejowie. Pozwolił na to wcześniej Grabizna, który,
będąc katolikiem, wyrażał zgodę na niedzielne wyjścia do
kościoła, dopóki był czynny. Wtedy, w ten pierwszy dzień Bożego Narodzenia, na początku wojny, kolędy jeszcze brzmiały
radośnie, ludzie oczekiwali zmiany sytuacji politycznej, jeszcze nie wiedzieli, że czeka ich aż 5 lat okrutnej wojny i 6 wojennych świąt Bożego Narodzenia.
Dla mnie w Biernacicach pisanych było tych świąt pięć.
W kolejnych latach 1940-41 wyglądały podobnie. Grabiznowie zawsze wyjeżdżali na Śląsk do rodziny. W 1940r. miejsce
Marysi przy wigilijnym stole zajęła moja przyjaciółka Sabina Jaśkiewicz, która po odejściu Marysi (karnie wysłanej do
pracy na terenie Niemiec z powodu afery z dziedziczką) została przyjęta do pracy w pałacu.
W roku 1941 w wigilię Bożego Narodzenia był prócz polskiej służby w biernacickim pałacu jeszcze ktoś. Nazywał
się Antropow, był niemłodym już niemieckim ziemianinem
przesiedlonym z rodziną z terenów Estonii. Zarządzał biernacickim majątkiem razem z Grabizną. Początkowo mieszkał
z żoną, córką i wnukiem, a potem został sam. Przed wyjazdem Grabiznowa poleciła mi ubrać dla niego choinkę i zanieść mu ciasto i owoce. Kiedy w wigilię rano weszłam do jego
pokoju, zauważyłam, że w ręku trzyma fotografię i płacze.
Chciałam się wycofać, ale przywołał mnie gestem. Na zdjęciu zobaczyłam dom, który z powodu wojny musiał opuścić
i szukać schronienia w obcej dla niego ziemi. Poczułam ucisk
w gardle. Antropow zabrał swe rzeczy, pożegnał się i pojechał konno do syna zakwaterowanego w innym dworze.
W te święta nie było już nadziei na koniec wojny i nie było
też otuchy duchowej- kościoły był zamknięte. Na pocieszenie
każda z nas dostała od Grabiznowej motek wełny w prezencie. Przydał się na ciepłą czapkę- pilotkę, bo zima ciągle srożyła się mrozem.
Boże Narodzenie 1942 i 1943 to czas rządów Richarda Klassa, drugiego zarządcy Biernacic. W odróżnieniu od Grabiznów Klassowie ze swoimi trzema córkami spędzali święta
w domu. Dla nas, polskiej służby w pałacu, oznaczało to czas
wytężonej pracy. Do codziennych obowiązków doszło gene-

Leokadia Dzierzbicka właścicielka majątku Biernacice
(zb. Ewy Natoniewskiej)
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ralne sprzątanie i pomoc
kucharce w przygotowaniu
świąt. To głównie w grudniu było świniobicie. Część
mięsa umieszczono w lodowni w parku, część peklowano, gotowano w słoikach lub przeznaczono na
wyrób wędlin. Część zapraw pozostawała we dworze, ale wiele też wywożono
do niemieckich miast, na
front. Dla walczących żołnierzy gospodyni piekła kilogramy ciastek przekręconych przez maszynkę, które
potem wysyłano.
Przed świętami Bożego
Narodzenia Klass, często
na co dzień furiat, złośnik,
bijący ludzi (także swoją
żonę), bywał dobry. Pochodził z katolickiej śląskiej
Mary Klass - żona zarządcy w Biernacicach (zb. Ewy
rodziny, chrzcił swoje córNatoniewskiej)
ki, więc okazywał czasami ludzkie oblicze. Po świniobiciu kazał przyjść kobietom dworskim
z kankami po wywar od gotowania kiełbas i kaszanek, czyli tzw. kiszczonkę. Mężczyzn- pracowników majątku zapraszał do kredensu na
kieliszek wódki i sam z nimi pił.
W tę wigilię nakryłam dwa stoły: w jadalni dla Niemców, w kredensie dla nas. Kolacja składała się z zupy rybnej, ziemniaków i ryb
w różnej postaci- dla wszystkich to samo. Trzeba przyznać, że ogólnie
wyżywienie tutejszych Polaków w czasie wojny było dobre i pod dostatkiem. Nikt nie był głodny w biernacickim dworze. Niemcy i Polacy
jedli jednakowe potrawy. Czasami mięsa były dla gospodarzy lepsze. Biernacice 1940. Pokojówki: Celina Walczak (z lewej) i Sabina Jaśkiewicz
Po wigilijnej kolacji Klassowie zaprosili nas, swoją polską służbę, do (zb.Ewy Natoniewskiej)
salonu, w którym królowała ogromna, pięknie ubrana choinka. Prócz kucharki, Sabiny i Walentyny była z nami Helena Pastusiak, Polka z Dębego, opiekunka dzieci, a także niemiecki inwalida wojenny, mieszkający wówczas w pałacu. Zostałyśmy
obdarowane ciastem i owocami oraz wełną (w majątku hodowano owce i dworskie kobiety przędły wełnę na kołowrotkach).
Niemcy śpiewali kolędy. Obecność dzieci stworzyła dodatkowo serdeczną rodzinną atmosferę. Pięcioletnia Rosel, mądra i roztropna dziewczynka, podobna do matki, przytulała
się kolejno do nas. Nawet 3-letnia Ingrid, zwykle ponura, płaczliwa i nieurodziwa, podobna do ojca, w wigilijny wieczór uśmiechała się. Maleńka Helga spała
spokojnie na rękach matki. Choć myśli wybiegały do
rodzinnego domu, to tutaj, w Biernacicach, była tego
wieczoru jego namiastka. Nagle czar prysł. Helga zapłakała, Klass rozzłościł się- opuszczałyśmy salon
czym prędzej, a razem z nami niemiecki żołnierz. Tak
zakończyła się ostatnia wigilia w biernacickim dworze.
W sierpniu 1944r. po pobiciu przez Klassa uciekłyśmy z Sabiną z Biernacic, więc w ostatnie okupacyjne
święta już nas tam nie było. Nie wiem też, czy był tam
jeszcze Klass. Po wojnie Sabina mówiła, że podobno
jeszcze jesienią w związku ze zbliżającym się frontem wysłał żonę z dziećmi na Śląsk. Prawdopodobnie
piękny pałac Dzierzbickich w Boże Narodzenie 1944r.
świecił pustkami.

Wspomnienia pokojówki Celiny Walczak
spisała córka Ewa Natoniewska
Mary Klass powożąca bryczką (ze zb. Ewy Natoniewskiej)
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Walczył na froncie japońsko-rosyjskim i
w I wojnie światowej

Józef Miśkiewicz (1884 – 1970)
W numerze 75 „W Uniejowie” opisałem zjazd rodziny Miśkiewiczów. Głównym bohaterem łączącym historię z czasami
obecnymi był nasz Dziadek Józef Miśkiewicz. Urodził się 14
lutego 1884 w Ostrowsku, podobnie jak jego przodkowie. Był
najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Mieszkali w domu tuż
przy rzece Warcie. Żyli z niewielkiego gospodarstwa rolnego
i zapewne z tego, co dawała rzeka.
Nasz Dziadek ukończył siedem klas szkoły podstawowej.
Klasę siódmą przedłużono o drugi rok, aby ugruntować wykształcenie. Uczył się języka polskiego i rosyjskiego. Później
terminował u szewca. W 1911 roku zdał egzaminy i uzyskał
tytuł majstra szewskiego. Na co posiadamy dowód w postaci
pięknego dwujęzycznego dyplomu.
W międzyczasie jako młodzieniec został powołany do carskiego wojska. Ponieważ umiał pisać po polsku i rosyjsku został pisarzem w kompanii, co było uprzywilejowanym stanowiskiem. Swojemu oficerowi pisywał i czytał listy miłosne do
i od narzeczonej. Na urlop przyjechał raz czy dwa pociągiem
z Moskwy do Kalisza i stamtąd szedł pieszo do Ostrowska
prawie całą dobę. Czasem udało mu się złapać podwózkę na
chłopskiej furmance.
Dziadek wspominał, że służba była bardzo ciężka. Za przykrycie w nocy służył płaszcz żołnierski. W Moskwie i Piotrogrodzie żołnierze nie mieli prawa wejść do porządniejszej
restauracji, były napisy: „Sołdatom i sobakom wstupajet nielzia!”
W 1905 roku został wysłany na front japońsko-rosyjski. Podróż koleją z Moskwy do Irkucka trwała 33 dni. Kiedy
brakowało paliwa do parowozu, żołnierze wysiadali i ścinali drzewa w tajdze na opał, po czym pociąg ruszał w dalszą
drogę. W czasie podróży Dziadek zachorował na tyfus, przez
co nie dotarł na front i pozostawał przez długi czas w Irkucku. W międzyczasie wojna japońsko-rosyjska dobiegła końca. Po wyzdrowieniu został zwolniony z wojska i powrócił do
Ostrowska.
9 listopada 1909 ożenił się z Florentyną z domu Srogosz
(1887-1937) (załączone zdjęcie ślubne). W 1910 urodził się najstarszy syn Jan, a w 1912 córka Eugenia, która zmarła jako
małe dziecko.

Józef Miśkiewicz z żoną Florentyną (ze zb. Henryka Kuglarza)

Kiedy wybuchła I wojna światowa, znowu powołano Dziadka do wojska. Był w Piotrogrodzie (Petersburgu) aż do końca Rewolucji Październikowej w 1917 roku. Widział Lenina na
wiecach. Po zdemobilizowaniu pracował w fabryce samochodowej w Piotrogrodzie jako blacharz. Trwało to kilka miesięcy. Potem wrócił do Polski, była to w dużej części piesza
wędrówka w strasznym głodzie. Po powrocie do domu pracował jako szewc i rolnik – właściciel malutkiego gospodarstwa
o powierzchni zaledwie, około 1 ha.
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W 1919 roku urodził się następny syn
Stanisław. W 1921,
1923, 1925 trzy córki
– Sabina, Stanisława
i Janina. W 1927 urodził się najmłodszy
syn Henryk. W tym
czasie na wsi panowała wielka bieda.
Dziadek wyruszył do
Francji ok. 1922 roku
do pracy w kopalni
w Lille. Był tam dość
krótko, chociaż nie
znamy dokładnego
czasu. Wrócił z powodu braku pracy.
Cała rodzina znów
Józef Miśkiewicz w ostatnich latach życia (ze zb. była razem i żyła
w Ostrowsku.
Henryka Kuglarza)
Dziadek
wraz
z najstarszym synem prowadzili warsztat szewski. Problemem było wyżywienie licznej rodziny, aby temu zaradzić
Dziadek polował i łowił ryby. Sytuację dodatkowo pogorszyła
choroba babci, która doprowadziła do jej śmierci w 1937 roku.
Dziadek nie ożenił się ponownie, chociaż był podobno bardzo dobrym tancerzem i często pełnił rolę wodzireja na licznych weselach. Był wyśmienitym łyżwiarzem, często ścigał
się z rywalami po zamarzniętej rzece z Uniejowa do Ostrowska.
W czasie okupacji niemieckiej zmuszany był pracować prawie darmo jako szewc przy naprawie obuwia dla Niemców.
Czwórka dzieci została rozdzielona i wywieziona na roboty
przymusowe w Niemczech, jak i okupowanej Polsce. Tylko ciocia Stanisława oraz najmłodszy wujek Henryk zostali
w domu z Dziadkiem. Na szczęście rodzina przetrwała wojnę
w komplecie. Jednak wszystkich jej członków ciężko doświadczyła.
W czasie, gdy okolice Uniejowa wyzwalała Armia Czerwona, spotkała Dziadka niemiła przygoda. Patrol zwiadowców
przyjechał bryczką do Ostrowska, ktoś im powiedział, że
dziadek mówi po rosyjsku. Początkowo było to bardzo przyjazne spotkanie. Dopytywali się, jak jechać w stronę Koła.
Dziadek im wskazał drogę. Po paru godzinach wrócili i chcieli Dziadka rozstrzelać, ponieważ uważali, że wprowadził ich
w zasadzkę. Tylko płynna znajomość rosyjskiego uratowała mu życie. Jakoś wytłumaczył im, że nie wiedział, gdzie są
Niemcy, bo strach było się wychylić poza wieś.
Po wojnie nastąpiły nieco lepsze czasy. Z dziadkiem zamieszkała córka Sabina z mężem Karolem, czyli moi rodzice.
A potem trójka nas – wnuków.
Kiedy już zdrowie nie pozwalało Dziadkowi pracować, lubił
wędkować. W tamtych czasach rzeka była pełna ryb i dzięki
Dziadkowi jadaliśmy je codziennie. Latem uczył nas pływać
łódką i łowić z wędką lub sakiem. Pamiętam jak pierwszy raz
wyruszyłem z wędką mając około pięć lat. Na głowie miałem
czapkę, w którą zaczepił mi się haczyk zanim zacząłem połowy. I z płaczem wróciłem do Dziadka z czapką na haczyku.
Zimą szykował nam buty z przypinanymi łyżwami lub
sanki na łyżwach. Jak była większa woda, to na łyżwach można było wyjechać prosto z podwórka.
Bardzo kochaliśmy i szanowaliśmy Dziadka. Ileż razy męczyliśmy go prośbami o opowiedzenie jakiejś historii myśliwskiej lub czegoś o podróżach, które odbył. Teraz widzę,
że wielu wydarzeń nie poznaliśmy dokładnie, nie zapytaliśmy lub z dziecięcej pamięci umknęły. Wielka szkoda. Ludzie
przemijają i pamięć o nich też.
Dziadek Józef zmarł w lipcu 1970 roku mając lat 86.

Henryk Kuglarz
w Uniejowie - nr 76 (2018)

Są takie chwile o których chciałoby się zapomnieć, bo

jak się przypominają, serce płacze.

Moja ostatnia choinka w Uniejowie
Kończył się sierpień 1946 roku, dobiegały końca wakacje
i wkrótce trzeba było iść do szkoły. Tego roku dwa tygodnie
wakacji spędziłem w Łodzi. Urzekło mnie to miasto dymiących kominów i ryczących syren fabrycznych. Podobały mi
się wysokie kamienice oraz jeżdżące po szynach tramwaje.
Nic więc dziwnego, że kiedy odjeżdżałem z dworca przy ulicy Lutomierskiej i zobaczyłem wieże kościoła Najświętszej
Marii Panny, zrobiło mi się żal, że już opuszczam to miasto.
Pomyślałem sobie- czy tu jeszcze przyjadę? Nawet nie przypuszczałem, że nie minie pół roku, a tu wrócę i nawet blisko
stąd zamieszkam.
Po przyjeździe do Uniejowa szybko przybiegłem do domu,
gdzie powitała mnie mama. na Na stole zobaczyłem komplet
nowych i pachnących jeszcze farbą podręczników do klasy
piątej, wydanych po raz pierwszy po wojnie przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Miałem chęć je obejrzeć,
ale mama rozpoczęła ze mną rozmowę. Poinformowała mnie,
że tutaj nie ma możliwości otrzymania jakiejkolwiek pracy
i dalsza nasza egzystencja nie jest tu możliwa. Teraz nadarza
się okazja, bo brat stryjeczny mojego ojca zajmuje wysokie
stanowisko w jednym z łódzkich zjednoczeń i obiecał jej znaleźć pracę w Łodzi.
20 września 1946 roku stanąłem z mamą na ulicy Bł. Bogumiła przy poczcie. Stąd odjeżdżały samochody Związku
Inwalidów Wojennych, obsługujące trasę z Uniejowa do Łodzi na dworzec przy Lutomierskiej. Mama trzymała walizkę
i płakała, a mnie też łzy się do oczu cisnęły. Podeszła jeszcze
do nas siostra mojego ojca, która pracowała w aptece i pożegnała się z mamą. Za chwilę nadjechał ciężarowy samochód przykryty plandeką. Gdy opuszczono drabinkę, którą
wchodziło się do środka samochodu, wszyscy rzucili się na
nią i przepychali na siłę. Mamie udało się wsiąść, a później
ciotka podała jej walizkę.
Kiedy samochód odjechał, sam wracałem do domu, a gdy
znalazłem się w swoim pokoju, zacząłem czytać wiersze
z podręcznika do polskiego. Natrafiłem na piękny wiersz
Broniewskiego i czytałem „Ze spuszczoną głową powoli idzie
żołnierz z niemieckiej niewoli”.....ale wtedy weszła ciotka, siostra mojego ojca, moja chrzestna i zabrała mnie do siebie na
kolację. Przed odjazdem mamy ciotka przyrzekła jej, że się
mną zaopiekuje. Po kolacji zaproponowała mi, abym z nimi
zamieszkał, ale ja stanowczo odmówiłem, bo miałem swoje
mieszkanie, a ciotka mieszkała z mężem oraz starszym ode
mnie synem i córką. I tak już zostało. Jadłem u ciotki, ale
uczyłem się i spałem w swoim mieszkaniu, bo miałem tam
spokój i czas na naukę. Ciotka zatrudniała mnie nieraz przy
pracach w polu i w domu.
W październiku przyjechał do Uniejowa biskup, by wyświęcić odbudowany kościół i udzielić sakramentu bierzmowania. Ja również przyjmowałem ten sakrament, więc
odwiedziła nas mama. Dowiedziałem się, że praca spełnia jej
oczekiwania i szuka teraz mieszkania, w którym byśmy mogli zamieszkać. Ucieszyłem się, bo nie było mi tu za dobrze,
a poza tym Łódź mnie bardzo pociągała. Przed odjazdem
mama zostawiła mi parę złotych na drobne i osobiste wydatki oraz zapewniła, że o wszystkim będzie mnie listownie
informować. Listy przychodziły często i niedługo dowiedziałem się, że znalazła już mieszkanie, ale jego remont może pow Uniejowie - nr 76 (2018)
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trwać do połowy stycznia. Po wyjeździe mamy coraz częściej
zaczęło dochodzić do nieporozumień i zatargów między ciotką a jej mężem. Zrozumiałem, że to ma jakiś związek ze mną.
Dzień przed wigilią Świąt Bożego Narodzenia przyjechała
mama. Kiedy weszła do naszego mieszkania, było tam bardzo
zimno, bo od jej odjazdu nikt w piecu nie palił mimo silnych
już mrozów. Szybko przyniosła z kuźni węgiel i drzewo, rozpaliła ogień w kanonce, która niebawem zrobiła się czerwona, a w pokoju poczuliśmy ciepło. Później było kakao z mlekiem z puszek UNRA. Nareszcie byliśmy razem i szczęśliwi.
Położyliśmy się spać. Mama cały czas mnie przytulała do
siebie, a ja trzymałem ją za szyję. Rano po przebudzeniu powiedziała, że dłużej mnie tu nie zostawi, że po świętach odjedziemy razem. Postanowiliśmy jednak ubrać jeszcze tutaj
choinkę. Wycięliśmy piękne drzewko świerkowe w drugim
lesie i idąc polami przynieśliśmy je do domu. Ustawiliśmy
w rogu pokoju, powiesiliśmy piękne, jeszcze przedwojenne, kolorowe bombki i gwiazdki z papierowych pasków, a na
czubku dużą srebrną gwiazdę i pod nią papierowego Mikołaja. Były też świeczki i cukierki w kolorowych papierkach.
Jeszcze dzisiaj widzę piękno tej choinki. Po połamaniu się
opłatkiem poszliśmy do mojej chrzestnej na wigilijną kolację, gdzie też łamaliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy.
Po kolacji u ciotki poszliśmy do mamy brata, który mieszkał
przy rynku u Pajora. Tam zastaliśmy tylko ich córkę Marysię
z koleżanką. Zrobiły nam herbatkę i poczęstowały ciastem,
a potem zaczęły śpiewać kolędy. Przed północą poszliśmy do
kościoła na pasterkę.
Następnego dnia po śniadaniu poszliśmy szukać furmanki, aby zabrać niezbędne rzeczy i meble do naszego mieszkania w Łodzi. Udało nam się znaleźć chętnego furmana- pana
Felkowskiego z ulicy Sienkiewicza. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia po południu opuszczaliśmy Uniejów. Mama
siedziała na przodzie przy woźnicy, a ja z tyłu owinięty kołdrą. Żegnali nas sąsiedzi i ciotka z rodziną. Smutne to było
pożegnanie, ale konieczne. Robiło się już ciemno, kiedy przejeżdżaliśmy koło drugiego młyna. Pamiętam jak mijaliśmy
Pragę, ale w Poddębicach zasnąłem. Obudziłem się dopiero
w Aleksandrowie i po przejechaniu tego miasta zobaczyłem
światła „naszej ziemi obiecanej”. Robiło się już widno, gdy
przyjechaliśmy na ulicę Lutomierską. Po wejściu do mieszkania zobaczyłem, że nie ma ram w oknach. Okna te później
mama zasłoniła kołdrą i tak mieszkaliśmy do Trzech Króli.
Moja wcześniejsza znajomość Łodzi okazała się bardzo
pożyteczna. Mogłem sam zameldować się w Inspektoracie
Szkolnym, załatwić skierowanie do szkoły. Pamiętam, jak
inspektor przeglądając moją cenzurę z czwartej i wyciąg
ocen za pierwszy okres piątej klasy powiedział: „ w pobliżu
masz wiele szkół, ale dostajesz skierowanie do najlepszej”.
I tak stałem się uczniem 25 Szkoły Podstawowej im Bolesława
Chrobrego. Szybko znalazłem kolegów. Od pierwszych dni
w nowej szkole wyróżniałem się w nauce a później, podobnie
jak w Uniejowie, byłem najlepszym uczniem.
Przed Świętami Wielkanocnymi w 1947 roku moja chrzestna przyjechała do Łodzi i zaprosiła na święta do Uniejowa.
Pojechałem sam, bo mama nie mogła. Zabrałem z sobą klucz
i pierwsze kroki skierowałem do swojego pokoju. Kiedy otworzyłem drzwi, zobaczyłem, że tam jeszcze stoi choinka, którą
ubraliśmy w wigilię Bożego Narodzenia 1946 roku i wiszą na
niej bombki, a na górze jest gwiazda i papierowy Święty Mikołaj...

Władysław Szuszkiewicz

Pomysł napisania tego tekstu zrodził się 24 grudnia
2017 roku podczas łamania się opłatkiem przy choince na
kolacji wigilijnej w Józefosławiu.

11 listopada 2018

Gminne obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości
Delegacje uczestniczące w uroczystości, jak co roku,
spod Domu Harcerza na Rynek poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra ZHP-OSP Uniejów. Wcześniej zgromadzili
się już tu mieszkańcy. Punktualnie o godz. 12.00 odśpiewano hymn państwowy.
Następnie przemieszczono się do kolegiaty, w której
Mszę św. w intencji ojczyzny odprawił ks. infułat Andrzej

Ziemieśkiewicz. Homilię rozpoczął od przypomnienia
wiersza „Katechizm polskiego dziecka”. Interpretując go,
powiedział: „Dziś, kiedy nie musimy oddawać życia za
Ojczyznę, nasz patriotyzm to nie tylko Ojczyzny kochanie. To miłość, która nie dzieli ludzi...To nasza codzienna
praca, to zgoda między ludźmi, to spotkanie człowieka
z człowiekiem...”
Po wyjściu z kolegiaty wszyscy mogli stanąć do pamiątkowej fotografii. Następnie ponownie przemaszerowano pod pomnik Bohaterów Września 1939 roku. Do
niesienia długich, utkanych flag dołączali mieszkańcy,
zarówno dorośli, jak i dzieci. Piękny widok! Radośnie!
Międzypokoleniowo! Biało- czerwoną wstęgą otoczono
uniejowski Rynek.
W jego centrum, przy pomniku, zgromadziły się delegacje. Składanie kwiatów na płycie pomnika poprzedzone
było przypomnieniem polskiej drogi do niepodległości.
Tradycyjnie była też gawęda harcerska, apel poległych
i wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry.
Średniowieczny uniejowski rynek, kolegiata i zamek
to świadkowie wielowiekowej historii Uniejowa. Po uroczystościach w kolegiacie i na rynku przemieściliśmy się
więc na drugą stronę Warty, by kolejną wspólną fotografią, tym razem u stóp zamku, utrwalić świętowanie przez
uniejowian i gości setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Urszula Urbaniak
Podczas Mszy św. w kolegiacie
(fot. Małgorzata Charuba)

Refleksja o współczesnym patriotyzmie

Uroczystości patriotyczne obchodzone w rytmie rocznic ważnych historycznych wydarzeń przypominają o narodowych i lokalnych bohaterach, o setkach tysięcy, tysiącach, setkach osób, których wezwała Ojczyzna. Wierzyli
w słuszną sprawę. Bez wahania, zostawiając najbliższych
poszli, by z nadzieją na zwycięstwo walczyć o Polskę, doświadczać trudu, cierpienia, niewygody, niespokojnego
snu, strachu, tęsknoty, lęku o najbliższych i wielu innych
stanów, jakich nawet nie sposób sobie wyobrazić. Hasło
„Bóg, Honor, Ojczyzna” było ich sztandarem a odwaga znakiem rozpoznawczym. Pokonywali samych siebie.
Długo tęskniły i opłakiwały ich matki, żony, dzieci i inni
bliscy z rodzin. Zwyciężali albo ponosili porażki. Nie wracali, bo gdzieś z dala od bliskich oddali życie za wolność,
za Polskę.
W Roku Niepodległej, po 79 latach od wybuchu II wojny światowej, wsłuchując się w listę imion bohaterów
z Apeli Pamięci, możemy z radością twierdzić, że mamy
to szczęście żyć w czasach pokoju, nie musimy przelewać
krwi i oddawać życia za Ojczyznę. Dzięki Bogu nie musimy też zostawiać wszystkiego, by pójść na otwartą walkę
w obronie jej suwerenności i wolności…Wcześniej inni
już zrobili to za nas. Tak, wcześniej inni zrobili to za nas…
W kontekście powyższej refleksji, jakże ważne staje się
pytanie o współczesny patriotyzm. Czym jest? Czy nadal
jest potrzebny? Jeżeli tak, to po czym go rozpoznawać?
Zapewne każdy ma swoją definicję tego pojęcia. Jak w tej
różnorodności podejść do tego tematu znaleźć wspólną
istotę rzeczy?
Mierzenie się z odpowiedzią na to pytanie nie należy
do łatwych zadań. Niemniej jednak warto je podjąć, co
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niniejszym czynię, dzieląc się własnymi przemyśleniami
na ten temat.
Należę do bardzo licznego grona tych, którzy dziękują
Panu Bogu za Pokój w Ojczyźnie, za jej Niepodległość,
za Wolność. Należę również od tych, którzy uważają, że
współczesny patriotyzm to (mimo wszystko albo na szczęście) bardzo pożądana, bezcenna i niezastąpiona wartość. To szacunek dla tradycji, dla symboli narodowych,
wdzięczność tym, którzy nie zawahali się odpowiedzieć
na ważne wezwanie Ojczyzny, płacąc najwyższą cenę. To
łzy wzruszenia, przyśpieszone bicie serca, to pielęgnowanie pamięci o bohaterach, to podtrzymywanie tradycji
i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.
Mimo, że to bardzo trudne - współczesny patriotyzm
to uwzględnianie interesu ogółu i przedkładanie go nad
osobiste dobro, altruizm i międzyludzka solidarność. To
również troska o wspólne dobro i dobrą przyszłość. Mądre osobiste i zbiorowe wybory oraz decyzje.
To postawa życiowa charakteryzująca się pokorą, szacunkiem dla innych, odwagą do bycia odważnym. To
przestrzeganie uniwersalnych zasad życia społecznego,
sumienna nauka, praca, wysiłek, obowiązkowość, solidność, odpowiedzialność za siebie i innych, zaangażowanie we wszystko, co się robi. To także „wymaganie od siebie, chociażby nikt od nas nie wymagał”, robienie tego,
co należy, co się powinno, pomnażanie dobra oraz udział
w czynieniu świata wciąż lepszym.
Każdy może dużo a razem możemy więcej.
Współczesny patriotyzm…? Czy tylko tyle, czy to aż
tyle, albo co jeszcze? A może coś innego? Tymi pytaniami
zachęcam do przemyśleń i do dzielenia się nimi na łamach
naszego kwartalnika.

Małgorzata Charuba
w Uniejowie - nr 76 (2018)

Gminne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

Rynek opasała flaga około 200 m tkana w Uniejowie, Wieleninie, Wilamowie
przez słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w Rożniatowie przez
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich (fot. Małgorzata Charuba)

Punktualnie o godzinie 12.00 delegacje, mieszkańcy i goście zgromadzili się na
uniejowskim Rynku, by wspólnie odśpiewać hymn państwowy. (fot. Urszula
Urbaniak)

Nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia przed kolegiatą i zamkiem, świadkami wszystkich historycznych wydarzeń w życiu miasta (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

w Uniejowie - nr 76 (2018)
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Marsz na dystansie 1918 metrów - 10 listopada 2018

Przed rozpoczęciem marszu rozgrzewkę poprowadził Zdzisław Jaskólski- instruktor i sędzia nordic walking, opiekujący się sekcją w Uniejowskim UTW. On
też pierwszy poniósł flagę. Fot. Michał Kubacki:www.uniejow.net.pl

Flaga pod opieką Jerzego Króla, uczestnika zajęć w sekcji nordic walking,
który opiekował się nią w towarzystwie wnuczek- Mai (z lewej) i Michaliny.
Fot. Michał Kubacki:www.uniejow.net.pl

Szybko upływał czas na pokonywaniu kolejnych okrążeń.
Fot. Michał Kubacki:www.uniejow.net.pl

Z biletem w kolejne stulecie wystartował również burmistrz Józef Kaczmarek (w środku), który jako jeden z pierwszych własną aktywnością promował
w Uniejowie tę formę ruchu. Fot. Michał Kubacki:www.uniejow.net.pl

Wieczór pieśni patriotycznych 7 grudnia 2018

Spotkanie otworzyła Urszula Urbaniak- prezes TPU, koordynator projektu. Z prawej strony Magdalena Derlacz- do niej należała oprawa muzyczna.
fot. Małgorzata Charuba

Na pierwszym planie (niebieska suknia) Joanna Pawlak, która przedstawiała genezę powstania każdej z pieśni zawartych w przekazanym uczestnikom śpiewniku. fot. Małgorzata Charuba

Było radośnie, patriotycznie-śpiewali wszyscy, korzystając z tekstów zawartych w śpiewnikach. fot. Małgorzata Charuba

Teksty kolęd patriotycznych były też niespodzianką dla ks. Andrzeja Ziemieśkiewicza (proboszcza naszej parafii), który z radością zaintonował każdą z nich
fot. Małgorzata Charuba
w Uniejowie - nr 76 (2018)
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RADOSNE WEJŚCIE W NOWE STULECIE
Marsz na dystansie 1918 m

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w ,,I Marszu Nordic Walking na dystansie 1918 metrów’’ pod patronatem Burmistrza Uniejowa, który odbył się 10 listopada na boisku przy Szkole Podstawowej w Uniejowie.
Za podjętym działaniem stała idea pokonania dystansu w/g własnych możliwości fizycznych, a nie rywalizacji. Promowano zasady fair play i integracji międzypokleniowej.
Głównym organizatorem nietypowej formy uczczenia setnej rocznicy niepodległości, realizowanej ze środków FIO
było Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum 4
Czerwca oraz przy współudziale Szkoły Podstawowej w Uniejowie i M-G Ośrodka Kultury w Uniejowie. Organizatorów wsparli: Geotermia Uniejów, Firma Markomp-Marcin Iwański i Apteka „Przyjazna”.
W marszu uczestniczyli nie tylko miłośnicy nordic walking, ale również osoby, które tego dnia po raz pierwszy szły
z kijkami. Na starcie wszyscy otrzymali pamiątkowe bilety w następne stulecie, na których przy każdym z siedmiu
okrążeń wokół boiska otrzymywali okolicznościowy stempel.
Na mecie wręczano specjalny okolicznościowy znaczek, a najmłodszym przekazano również odblaskowe opaski. Po
zakończeniu imprezy można było posilić się zupą ogórkową na uniejowskich ogórkach termalnych, którą przygotowała
szkolna stołówka.

Urszula Urbaniak

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
Wieczorem 7 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie odbył się wieczór pieśni patriotycznych.
Do wspólnego śpiewania zaprosiło Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, będące partnerem projektu „Komu zawdzięczamy naszą niepodległość- od Paderewskiego do lokalnych bohaterów tamtych czasów”. Projekt realizuje Stowarzyszenie Forum 4Czerwca ze środków FIO.
Współorganizatorem tego wyjątkowego wieczoru była Szkoła Podstawowa w Uniejowie. Do nauczycielki historii
(p. Joanny Pawlak) należało słowo o genezie powstania każdej z pieśni. Te pieśni, jak powiedziała, nie tylko zagrzewały
do walki. Podtrzymywały na duchu, wyrażały tęsknotę i marzenia, ale stały się też dokumentami tamtych czasów- to
poetyckie pamiętniki, głęboko zakorzenione w naszej kulturze.
O podkład muzyczny do każdej z tych pieśni zadbała p. Magdalena Derlacz. Ona też wspólnie z przygotowanymi
przez siebie uczennicami swoim głosem wspierała śpiewających.
Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu, a w repertuarze pieśni patriotycznych znalazły się m.in.: Rota, Płynie
Wisła płynie, Marsz Polonia, O mój rozmarynie, Komendancie wodzu nasz, Przybyli ułani, Rozkwitały pąki białych
róż, Serce w plecaku, Szara piechota, Hej-hej ułani, Wojenko..., Jak długo w sercach naszych, Rozszumiały się wierzby
płaczące, deszcz jesienny deszcz, Hej chłopcy-bagnet na broń, Żeby Polska była Polską.
Ilekroć miały miejsce ważne wydarzenia dla losów Polski i Polaków, podkreśliła Urszula Urbaniak-prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, odpowiedzią było układanie kolejnych pieśni. Część z nich stanowiły kolędy patriotyczne,
których nie mogło zabraknąć podczas tego wieczoru. Dlatego też po wyczerpaniu repertuaru pieśni patriotycznych,
zawartych w przekazanym wszystkim śpiewniku, rozdano teksty czterech kolęd patriotycznych, a mikrofon trafił do
rąk naszego gościa- ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewcza, który intonował każdą z tych kolęd.
Na koniec głos zabrał dyr. M-GOK p. Robert Palka, który podziękował za atmosferę, jaką stworzyli uczestnicy spotkania. Podzielił się również swoimi osobistymi refleksjami o potrzebie takich spotkań.
Wszyscy z pewnością zabrali z sobą radość ze wspólnego śpiewania. Śpiew jest tym, co może nas łączyć...Mówiono
o tym przy słodkim poczęstunku.

Urszula Urbaniak

Na mel. kolędy Wśród nocnej ciszy

Kolęda z 1918 roku na mel. kolędy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie Polacy Polska się rodzi!
Orły pruskie porzucajcie
Do szeregów pospieszajcie- gdzie ludu jest moc!

W górę serca polskie dzieci,
Ojczyzna nam zmartwychwstała,
Od pałaców do chat kmieci,
Wszak nasza jest Polska cała.

Idą szeregi z polskich podziemi,
W bieli sztandarów krew się czerwieni.
Idą do Cię Chryste panie
Na wielkie ludu powstanie-idą w święty bój!

(...) Wzbudź w narodzie ufność, zgodę,
Między wszystkimi stanami,
Niech po cierpieniach w nagrodę,
Miłość mieszka między nami.

Wśród nocnej ciszy, w niebo płonące
Modlitwy nasze biją gorące.
Przyjmij w ofierze Dziecię Boże
Wielkopolskę, Śląsk, Pomorze-cały Polski Kraj!
w Uniejowie - nr 76 (2018)
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Szukamy lokalnych bohaterów
-nieznanych twórców niepodległości
Pod tym tytułem w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa odbyły się dwa warsztaty międzypokoleniowe,
w którym wzięli udział uczniowie III klasy uniejowskiego
gimnazjum oraz seniorzy-członkowie TPU.
Warsztaty był częścią projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa. Ich
celem było odnalezienie lokalnych nieznanych współtwórców niepodległości. Mogli to być żołnierze legionów, armii Hallera, uczestnicy wojny z Rosją Sowiecką
z 1920 roku, osoby rozbrajające Niemców, ludzie tworzący
lokalną administrację po roku 1918.
Moderator warsztatu -Andrzej Machowski prezes Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca - przedstawił kontekst historyczny odzyskania przez Polskę niepodległości po 123
latach niewoli. Podkreślił, że odzyskania niepodległości
nie możemy wiązać tylko z wielkimi postaciami tamtego
okresu, zapisanymi już na kartach historii, np.: Piłsudski,
Dmowski, Paderewski, Daszyński czy Witos. Zadaniem
uczestników warsztatów było więc szukanie osób, o których pamięć często pozostaje tylko w rodzinnych przekazach, lub lokalnych zapiskach.
Podczas pierwszego spotkania w dniu 30 listopada

Andrzej Machowski-moderator warsztatów (fot. Urszula Urbaniak)

wszyscy próbowali sięgnąć do historii swoich dziadków,
pradziadków. W wypowiedziach uczestników pojawiły
się nazwiska anonimowych bohaterów tamtych czasów.
Aktywni w tym zakresie byli seniorzy.

Uczennice od lewej: Weronika Król, Agata Konieczna, Aleksandra Bamberska, Oktawia Ircha i Julia Kotarska (jej bliźniacza siostra Alicja wykonała to zdjęcie). Stoją
od lewej: Arkadiusz Jaśkiewicz, Tomasz Glinka, Jan Kujawa i moderator warsztatów-dr Andrzej Machowski. Od prawej stoją: Wacław Szymański, Jadwiga Tylki, Maria
Długosz, Aniela Gąsiorowicz, Janina Król, Aleksandra Ścibior, Jerzy Król, Joanna Pawlak i Urszula Urbaniak (fot. Alicja Kotarska)
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KOMU ZAWDZIĘCZAMY NASZĄ NIEPODLEGŁOŚĆ Od Paderewskiego do lokalnych bohaterów tamtych czasów
Bezcenne okazało się też archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, szczególnie spisane różne wspomnienia.
Drugi warsztat, w gronie tych samych osób, odbył się 7 grudnia. Gimnazjaliści uczestniczyli w składzie: Aleksandra Bamberska, Daria Dębowska, Tomasz Glinka, Oktawia Ircha, Arkadiusz Jaśkiewicz,
Agata Konieczka, Alicja i Julia Kotarskie, Weronika
Król i Jan Kujawa. Po stronie osób dorosłych byli:
Maria Długosz, Aniela Gąsiorowicz, Janina i Jerzy
Królowie, Wacław Szymański, Aleksandra Ścibior,
Jadwiga Tylki, Urszula Urbaniak, Barbara Zwolińska oraz Joanna Pawlak- nauczycielka historii, opiekunka gimnazjalistów.
Spacer po przeszłości, jaki na pierwszym spotkaniu poprowadził moderator warsztatu -Andrzej
Machowski ze Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca,
zaowocował zebraniem materiału biograficznego
kilku uniejowian.
Spośród 8 nazwisk dokonano wyboru jednego
z nich- K AZIMIERZA SZUSZKIE WICZA vel SZOSTKIE WICZA- i przygotowano projekt upamiętniającej go tablicy. Tablica, sfinansowana w ramach
projektu przez Stowarzyszenie Forum 4Czerwca,
została uroczyście odsłonięta w dniu 18 grudnia
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
W kolejnym numerze kwartalnika poświęcimy
miejsce kolejnym bohaterom lokalnym tamtych
czasów. Nazwisk przybywa...a może być ich jeszcze
więcej.

Urszula Urbaniak

Kierujemy apel do mieszkańców gminy Uniejów:
„Jeśli Twoi przodkowie walczyli w I wojnie światowej, byli żołnierzami legionów, armii Hallera, uczestniczyli w wojnie z Rosją Sowiecką w 1920 roku, rozbrajali Niemców w 1918 roku, tworzyli lokalną administrację po 1918 roku itp.opowiedz nam o nich”.

Początki I wojny światowej w Uniejowie i okolicy

(fragmenty wspomnień Marka Sukiennickiego zawarte w 58. numeru naszego pisma)

W

ojna rozpoczęła się w sierpniu 1914 roku, gdy ja od siedmiu lat administrowałem donacją Uniejów-Kościelnica, należącą do hrabiego Aleksandra Tolla i majątkiem Stęplew-Gąsiory, własnością posagową hrabiny Zenajdy Toll.
(...)Wybuch wojny spowodował niezwłoczny wyjazd posiedzicieli (Tollów) z rodziną do Warszawy, by nie zostać odciętym od dzieci i zięciów służących wojskowo
i urzędniczo. Pozostałem plenipotentem z siedzibą w Stęplewie.
(...)Spodziewając się patroli niemieckich, klucze od zamku powierzyłem leśniczemu w Zieleniu. Byłem jednak niespokojny o zamek. Pewnego popołudnia przeprawiłem się z przewoźnikiem łodzią na zamkowy brzeg Warty i od ogrodnika dowiedziałem się , że klucze są u niego, a leśniczy wyjechał, obawiając się wcielenia do
wojska, gdyż był poznaniakiem, a więc niemieckim poddanym. Zabrałem więc ogrodnika do zamku, by przy jego pomocy ważniejsze przedmioty schować do skrytki
tylko mnie i rodzinie posiedzicieli znanej. Wracając wieczorem łodzią, kiedy już byłem prawie przy drugim brzegu, usłyszałem tupot kopyt końskich i krzyki patrolu
niemieckiego, poparte strzałami. Udało nam się z przewoźnikiem wyskoczyć z łodzi i ukryć za jednym z budynków.
Wkrótce po tym zdarzeniu do Uniejowa nadciągnął oddział landszturmu z domieszką Polaków wśród żołnierzy z oficerami niemieckimi. Komendant oddziału przysłał
do mnie bilet zapraszający do Uniejowa... Żołnierz bilet oddał jednak rządcy w Wieleninie, celem doręczenia go dalej do mnie, gdyż w Stęplewie rezydował patrol
gwardii kozaków (5 żołnierzy i jeden oficer), o czym Niemcy wiedzieli, gdyż mieli posterunek na wieży zamku i szpiegów w mieście. Patrol kozacki przysłany był do
mnie z Warszawy, a jego celem było zdobycie informacji o nastrojach ludności.

Od redakcji: Zachęcamy do lektury całego wspomnienia dostępnego w siedzibie TPU
w Uniejowie - nr 76 (2018)
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Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się doskonałą okazją do rozbudzania uczuć
patriotycznych wśród najmłodszych, wśród przedszkolaków. Jednymi z piękniejszych rzeczy, jakie możemy przekazać przedszkolakom jest miłość, szacunek i przywiązanie do ojczyzny. Patriotyzm to jednak jedne
z trudniejszych treści, jakie przekazujemy tak małym dzieciom. Miłość do Ojczyzny zaczynamy od poznania
i krzewienia przywiązania do tej najbliższej każdemu dziecku „małej ojczyzny”, czyli miasta lub wsi, w której mieszka. Ważną rolę w rozbudzaniu patriotyzmu odgrywa znajomość symboli narodowych, godła, flagi
i hymnu narodowego. Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Symbole narodowe powinny również wzbudzać dumę u dzieci z tego, że są
Polakami.

Przedszkole Młodych Patriotów
W okresie od kwietnia do listopada 2018, nasze przed-

szkole brało udział w konkursie pod nazwą „Przedszkole
Młodych Patriotów”. Przeprowadziliśmy szereg działań
krzewiących miłość i przywiązanie do ojczyzny.
Przygodę z wychowaniem patriotycznym rozpoczęliśmy od opracowania „Grupowych Kodeksów Młodych
Patriotów”. Dzieci podczas „burzy mózgów” zdefiniowały, co dla nich oznacza termin „patriota” i na podstawie
własnych przemyśleń oraz, w przypadku młodszych dzieci, obrazków ułatwiających zdefiniowanie tego trudnego
zagadnienia, odpowiadały na pytanie, co to znaczy być
patriotą?
Podsumowaniem było spotkanie wszystkich dzieci,
prezentacja opracowanych kodeksów, omówienie ich oraz
zorganizowanie wystawy dla dzieci i rodziców.
Zwróciliśmy uwagę na poczucie przynależności do
miejsca, które daje poczucie bycia u siebie i bycia sobą,
poznawania naszej małej Ojczyzny. Nasze przedszkole,
miasto, region, to najbliższe dzieciom miejsca i pojęcia.
W ramach poznawania swojego miasta, dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Uniejów-moje miasto”;
wielokrotnie odbywały wycieczki do najważniejszych
miejsc w naszym mieście w celu zapoznania z zabytkami
i atrakcjami turystycznymi: zabytkowego zamku wraz
z poznaniem legendy o „Białej Damie”, kolegiaty, basenów termalnych, kasztelu rycerskiego, zagrody młynarskiej; miejsc pamięci, jakimi są: pomnik upamiętniający
ofiary II wojny światowej, mogiły żołnierzy na uniejowskim cmentarzu, skwer „dębów katyńskich”, ale także różne środowiska przyrodnicze, z wieloma ciekawymi
okazami roślin i zwierząt.
07 listopada 2018 w naszym przedszkolu, po raz pierwszy, odbył się „Przedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej”. Dzieci w wieku 4-6 lat (przedstawiciele siedmiu grup
przedszkolnych) zaśpiewały piosenki, o treściach patriotycznych: „Przybyli ułani pod okienko”, „Płynie, Wisła
płynie”, „Polska”, „Jesteśmy Polakami”, „Szanujmy nasze
symbole”, „Nasze polskie ABC”. W jury konkursu zasiedli:
Romana Kozińska - dyrektor przedszkola, Marcin Jaśkiewicz
- członek zespołów muzycznych: G.D.P. Squad i Greasen
z naszego miasta oraz harcmistrz Marian Pięgot: założyciel Młodzieżowej Orkiestry Dętej, kawaler orderu
uśmiechu, emerytowany nauczyciel muzyki, wieloletni
Komendant Hufca Uniejów.
Nagrody w konkursie zdobyli: I miejsce Zosia Pakuła
(4 lata) , Michalina Kujawa (6 lat); II miejsce: Antoni Perkowski (5 lat), Katarzyna Pająk. Wyróżnienia otrzymali:
Maja Wódka (4 lata), trio w składzie-Aleksander Gumiński, Julia Antoniak, Helena Kołata (5 lat) oraz trio: Maja
Banasiak, Lena Przytuła, Jagoda Nowak (6 lat).
Podczas konkursu nie tylko dzieci, które występowały, ale cała społeczność przedszkolna, śpiewała piosenki
patriotyczne i harcerskie. Dodatkowo dzieci pięcioletnie
i sześcioletnie przygotowały krótki występ patriotyczny, wiersze oraz taniec z pomponami „Polsko, kocham
Cię…”Nagrody oraz rekwizyty pozyskaliśmy w ramach
współpracy z Urzędem Miasta w Uniejowie.
25 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia,
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w naszym przedszkolu od dwunastu już lat, związany jest
z konkursem plastycznym. W stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości, konkurs także związany był z naszą ojczyzną, z tym, co najbliższe dzieciom w tym temacie,
czyli symbolami narodowymi. Dzieci rysowały, malowały, wyklejały swojego ulubionego pluszowego misia,
siebie i to, jak rozumieją pojęcie symboli i barw narodowych. W towarzystwie swoich ulubionych „pluszaków”,
zapoznały się z ponad stuletnią historią pluszowego misia, a w formie zabawy z piosenkami, tańcami i wierszykami wspólnie uczciły ten dzień.
Przez cały czas trwania konkursu, podczas zajęć, dzieci zapoznawały się z definicją patriotyzmu, rozmawiały
o symbolach narodowych, poznawały legendy o powstaniu państwa polskiego. Poznały znaczenie tak trudnych
słów jak: patriota, patriotyzm, wolność, niepodległość.
Wiadomości często poparte były filmami edukacyjnymi
i prezentacjami multimedialnymi. Podsumowaniem było
wykonywanie różnymi technikami prac plastycznych dotyczących symboli narodowych.
Kolejne lekcje patriotyzmu, realizowaliśmy podczas
uroczystości przedszkolnych, które od wielu lat odbywają
się w naszym przedszkolu. Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Szanujemy Polskie symbole”, odbyło się 29 kwietnia 2018 r. Podczas uroczystości, przedszkolaki utrwaliły
swoją wiedzę poprzez wiersze, piosenki, zagadki i quizy
o tematyce patriotycznej.
29.09.2018r., odbyła się wycieczka dzieci 5 i 6-letnich
do Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, gdzie żołnierze przybliżyli dzieciom specyfikę swojej służby pełnej
oddania i gotowości do obrony ojczyzny. W ramach dalszej współpracy zaprosiliśmy do naszego przedszkola kaprala Dariusza Pisarkiewicza, który w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom” przeczytał legendę „Orle gniazdo”,
śpiewał z dziećmi piosenki patriotyczne i oczywiście,
w postawie na baczność, „Mazurka Dąbrowskiego”.
Dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
9.11.2018r.w przedszkolu odbyła się uroczystość patriotyczna pod hasłem „Sto lat temu…”. Tego dnia wszystkie
dzieci były ubrane w galowe stroje z elementami biało-czerwonymi, co oddało charakter i powagę uroczystości.
Czterolatki zaprezentowały montaż słowno-muzyczny,
poprzez który oddały szacunek symbolom narodowym
i okazały miłość do Ojczyzny. Na zakończenie odbyło się
wspólne odśpiewanie hymnu dla Niepodległej o godz.
11:11 i „bicie” rekordu z całą Polską.
Nie da zmierzyć się efektów wychowania patriotycznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, jednak można,
a nawet trzeba zakrzewić w dzieciach poczucie przywiązania do rodzinnego kraju. W dobie powszechnej globalizacji dzieci powinny wiedzieć, że urodziły się w Polsce,
są Polakami, że Polska jest ich Ojczyzną. Pogadanki o treściach patriotycznych, polskie legendy, wiersze, piosenki, odwiedzanie miejsc pamięci, spotkania z ciekawymi
ludźmi, prace plastyczne, w radosny sposób utrwalające
wygląd symboli narodowych, zabawy z barwami narodowymi, to wszystko ma znaczący wpływ na zakrzewienie
pierwszych uczuć miłości do kraju ojczystego.

Monika Bartnik, Wioletta Gralka
w Uniejowie - nr 76 (2018)

Przedszkole Młodych Patriotów
Fot. arch.
Przedszkola
w Uniejowie

Dzieci 4-letnie podczas tworzenia grupowego Kodeksu
Małych Patriotów

Pięciolatki i sześciolatki na wycieczce do Jednostki Wojskowej
w Leźnicy Wielkiej

Maj bogaty w świąteczne daty”- Sandra Jaszura, Ola Galoch i Hania Spławska-Wiatr opowiadają o majowych świętach

Kapral Dariusz Pisarkiewicz, tata Eryka, czyta przedszkolakom legendę pt.
„Orle gniazdo”

Miłosz Gawroński recytuje wiersz, pt. „Polski żołnierz”, podczas uroczystości z
okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Kocham Cię Polsko”- taniec pięciolatków i sześciolatków podczas Konkursu
Piosenki Patriotycznej

Laura Rokoszewska, Szymon Kubacki, Nadia Grzelewska , Ania Suska podczas
pracy twórczej o tematyce patriotycznej

Jury i laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego pt., „Każdy przedszkolak i
jego miś, symbole Polski zna nie od dziś”

w Uniejowie - nr 76 (2018)
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100-LECIE SZKOŁY NA 100-LECIE NIEPODLEGOŚCI

Przy tablicy upamiętniającej 100-lecie założenia szkoły. Na pierwszym planie
od lewej: dyr. szkoły Edyta Miśkiewicz, ks. Bogusław Karasiński, burmistrz Józef
Kaczmarek oraz poczet sztandarowy szkoły.

Lekcja z „przeszłości” w wykonaniu uczniów z klasy piątej (nauczycielka – K. Ludwicka, uczniowie – A. Bamberska, K. Pajor, M. Rogacka, K. Wróbel,
J. Drubkowski).

Wręczenie pamiątkowych dyplomów i statuetek „Honorowym Przyjaciołom
Szkoły”. Stoją od prawej: dh Marian Pięgot, Alicja Własny, Alicja Binkiewicz,
Krystyna Maj, Małgorzata Kornacka, Barbara Zwolińska, burmistrz Józef
Kaczmarek

Taniec z flagą w wykonaniu uczniów klasy III.

Fot. arch. SP w Wilamowie

Społeczność szkolna oraz zaproszeni goście w trakcie uroczystości.
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100-LECIE SZKOŁY NA
100-LECIE NIEPODLEGOŚCI
Te słowa stały się hasłem przewodnim obchodzonego w tym roku Jubileuszu Stulecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Wilamowie. Dlatego też, w związku ze świętowaniem tych rocznic budynek naszej szkoły wypełniły
dekoracje w biało-czerwonych barwach. 23 listopada 2018 r. w murach dostojnej Jubilatki pojawili się goście, by wspólnie z całą społecznością szkoły świętować jej setne
urodziny.
Uroczyste obchody stulecia istnienia szkoły rozpoczęła o godzinie 9 00 dziękczynna
Msza święta w kościele parafialnym, odprawiona przez ks. Bogusława Karasińskiego, proboszcza parafii w Wilamowie oraz ks. Dariusza Ziemniaka, absolwenta szkoły
w Wilamowie.Wyjątkową oprawę mszy świętej zapewniła obecność pocztu sztandarowego oraz oprawa liturgiczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod nadzorem
katechetki – Wiesławy Pajor.
Po Mszy świętej zgromadzeni w kościele uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście udali się na teren szkoły. Podniosłą chwilą było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy dla uczczenia wyjątkowego jubileuszu,
umieszczonej w widocznym miejscu na murach naszej szacownej placówki. Wysoko
w górę poszybowały białe i czerwone balony, wypuszczone z rąk przez uczestników
uroczystości- niesamowity efekt wizualny.
Następnie wszyscy przemieścili się do wnętrza szkoły, gdzie przygotowano część
artystyczną. Dekoracja szkoły (wykonana przez panie: Alicję Własny i Elżbietę Bartnik) pozwoliła odbyć sentymentalną podróż w czasie, bowiem tego dnia prezentowała
cenne pamiątki i wyjątkowe znaki bogatej historii szkoły, wśród których znalazły się
stare zdjęcia, szkolne kroniki oraz inne dokumenty. Goście mogli także zapoznać się
bliżej z działalnością szkoły, oglądając prezentację multimedialną przygotowaną na
górnym korytarzu przez nauczycielki: Beatę Kos i Annę Gazda.
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego
i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie naszej młodej trębaczki
z klasy IV – Zuzanny Adamczyk. Wszystkich przybyłych gości- przedstawicieli władz
gminy, władz oświatowych, dyrektorów sąsiednich szkół, poprzednich dyrektorów
naszej szkoły, byłych pracowników, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły,
uczniów, rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły powitała dyrektor Edyta Miśkiewicz. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na niełatwą historię szkoły, która jednak
mimo przeróżnych dziejowych komplikacji potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi. Następnie głos zabrał burmistrz Józef Kaczmarek. Podkreślił,
że w jego pamięci wilamowska szkoła od zawsze była stawiana jako wzór dla innych
szkół. Życzenia i gratulacje złożyli wszyscy pozostali goście, przekazując na ręce Pani
Dyrektor kwiaty, upominki i prezenty dla naszych uczniów.
Dyrektor szkoły wręczyła statuetki i tytuły ,,Honorowego Przyjaciela Szkoły”, które otrzymali m.in. obecni na jubileuszu: burmistrz Józef Kaczmarek, proboszcz parafii
w Wilamowie ks. Bogusław Karasiński, sołtys wsi Wilamów Krystyna Maj. Łącznie
tytuły przyjaciela szkoły otrzymało 29 osób, firm i instytucji.
W części artystycznej przygotowanej przez nauczycielki- Joannę Binkiewicz, Sylwię
Wrąbel i Wioletę Pietrzykowską szkolni artyści zabrali widzów w sentymentalną podróż, łącząc czar wspomnień ze scenkami ze współczesnego szkolnego życia. W czasie
występu nie zabrakło pięknych piosenek, brawurowego tańca z barwami narodowymi
w wykonaniu klasy III, a także występów absolwentów szkoły – Patrycji Pająk, która
zaśpiewała oraz Bartłomieja Jędrzejczaka w pokazie freestyle football. Wystąpiła również rodzima „Kapela ze wsi Wilamów”.
Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami. Na zakończenie panie- Izabela Wojtczak i Agnieszka Żabińska ogłosiły wyniki i wręczyły nagrody w gminnym
konkursie „Maria Skłodowska Curie – patronka naszej szkoły”. Gwoździem programu
był niewątpliwie tort, który wjechał na scenę w towarzystwie rac, fanfar oraz biało-czerwonych płatków.
Po zakończonej uroczystości zebrani goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci szkoły jubilatki udali się na uroczysty obiad, podczas którego przygrywała wilamowska kapela. Wspólny poczęstunek sprzyjał podtrzymaniu uroczystego charakteru
święta szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach.
Dziękujemy wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy Pani Dyrektor, całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły,
rodziców, uczniów, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków szkoły
ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.
Wioleta Pietrzykowska

w Uniejowie - nr 76 (2018)
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Michał Kuna kierował szkołą w latach 19181942. Zginął w Mauthausen-Gussen. Od 15.II
1945 do sierpnia 1945 roku szkołę prowadziła
jego córka Jadwiga Zięba.

Tadeusz Tomaszewski-kierownik szkoły od
1.IX .1945 do nagłej śmierci 12.VII.1961 roku.

Helena Tomaszewska-obowiązki kierownika
pełniła od 1.IX.1961 do końca sierpnia 1962
roku.

Czesław Stańczak- kierownik, dyrektor szkoły od 1.IX.1962 do do 31 sierpnia 1991 roku.

Jadwiga Wilczyńska- dyrektor szkoły od
września 1991 do sierpnia 2002 roku

Małgorzata Kornacka- dyrektor szkoły od
września 2002 do sierpnia 2005 roku

Alicja Własny- dyrektor szkoły od września
2007 do sierpnia 2017 roku

Edyta Miśkiewicz- dyrektor od września
2017 do chwili obecnej

Jak trudno jest napisać kilka słów o bliskim,
który jeszcze nie tak dawno był tutaj …

K ażdy z nas, bliskich, pamięta Tatę z nieco innej strony, z innej perspektywy. Czasem jedno z nas pamięta to,
czego drugie nie zauważyło… Odkąd pamiętam pracował w cukrowni. Najpierw w Leśmierzu, gdzie dojeżdżał
najpierw służbowym rowerem potem motorem- WFM
i SHL.Po jakiejś reorganizacji w przemyśle cukrowniczym
miejscem pracy była Cukrownia Witaszyce. Wtedy jeździł syrenką. To był drugi samochód na wsi. Wynajmowany do podwózki do lekarza czy do szpitala.
Tato razem z mamą dbali o to, byśmy mieli fajne dzieciństwo. Kiedyś całą rodziną pojechaliśmy do Częstochowy. To było niesamowite wrażenie zobaczyć cudowny obraz, ogromny klasztor i jego mury obronne. Wielkie
przeżycie dla małych dzieci. Po latach dowiedzieliśmy się,
że tata w jakimś urzędzie musiał tłumaczyć się, dlaczego pojechał do Częstochowy. Oczywiście powiedział, że
chciał pokazać dzieciom, gdzie Kmicic w czasie potopu
szwedzkiego spod klasztoru pogonił kopniakiem Kuklinowskiego. Takie to były czasy … . Trzeba przyznać, że
„od zawsze” rzadko bywał w domu, bo i praca jaką wykonywał, pochłaniała dużo czasu. Kontraktacja buraków,
a szczególnie kampania trwały od września czasem nawet do lutego, zanim wagonami wysłano ostatnie buraki.
Cały dom żył wtedy tylko tą kampanią. Pewnie też dlatego, że w domu było biuro cukrowni, w którym pracowała
p. Hilda Marciniak.
No i oczywiście Tato udzielał się społecznie. Pomagał
przy budowie kaplicy w Bronowie (organizował materiały budowlane, stolarkę), kiedy proboszczem parafii był ks.
Stanisław Smolarski. Przez kadencję był radnym w Radzie Miasta i Gminy oraz radnym w sejmiku wojewódzkim, gdy Uniejów należał do województwa konińskiego.
Wtedy wpadał do domu, by szybko coś zjeść, przebrać się
i pędził dalej. Niedziele spędzał nad różnymi dokumentami, czasami ojcu pomagała w tym mama, która była doskonałym logistykiem - używając współczesnego języka.
Po prostu „ogarniała” wszystko.
Od samego początku należał do Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, w którym oczywiście aktywnie działał,
ale Jego miłością była straż. Bardzo dużo wysiłku włożył w to, aby sala w strażnicy odzyskała swój wygląd, by
nadawała się do użytku. Umiał przekonać druhów strażaków, by włączyli się do wspólnej pracy. Razem poświęcili
temu przedsięwzięciu wiele siły i zdrowia. Potem zabie-

Lech Pyziak (arch. TPU)

Lech Pyziak (1930-2018)

gał o kupno samochodu i przystosowanie go do potrzeb
ratownictwa drogowego. Uwielbiał orkiestrę ZHP-OSP
i cieszył się, że chociaż jedno z wnucząt w niej gra.
Razem z mamą i p. Pogorzelskim doprowadzili do powstania Koła Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej w Uniejowie,
którego był wieloletnim prezesem-w czasie wojny rodzice
byli wysiedleni, a rodzina mamy przeszła przez Przejściowy Obóz Niemiecki w Łodzi
Tato lubił pracę w polu, w sadzie czy na działce. Od
wczesnej wiosny do późnej jesieni przesiedział na niej,
bo zawsze było coś do zrobienia. Nawet w niedzielę wracając z kościoła, musiał przejechać na rowerze koło niej
i sprawdzić, czy wszystko jest na swoim miejscu.
Mnie fascynowały jego umiejętności posługiwania się
różdżką, dzięki której z bardzo dużą dokładnością potrafił
wskazać, gdzie kopać, by woda była w studni. Miał czas,
aby porozmawiać ze znajomymi, pożartować i wypalić
z nimi papierosa, choć sam nigdy nie palił. Szkoda, że kiedy można korzystać z zasłużonego odpoczynku, cieszyć
się życiem, rodziną, rozpieszczać wnuki, przychodzi choroba i niszczy wszystko. Nie można nawet powiedzieć, że
pozostaje pamięć, bo ona pierwsza zawiodła.

Córka Alicja Własny

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie. Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach jego
narodzin i śmierci; jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.”
Antoni Kępiński

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Lecha Pyziaka
Członka Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
zaangażowanego w działalność Stowarzyszenia od początku jego powstania.
Zmarł 6 listopada w wieku 88 lat, pozostawiając w wielu kronikach ślady swojej aktywności.
Na miejscowym cmentarzu 10 listopada, poza najbliższą rodziną i licznym gronem znajomych, żegnali go druhowie
OSP, którym przez długie lata służył z wielkim oddaniem.
Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, Dzieciom i najbliższej Rodzinie

składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
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Po 123 latach niewoli 123 dęby
na 100 lecie Niepodległej
Jubileusz 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości był okazją do powstania w Uniejowie, wzdłuż ul.
Arcybiskupa Jakuba Świnki (wiodącej do Zagrody Młynarskiej i Lawendowych Term) Alei Dębów. Tworzą ją 123
drzewa, sadzone w okresie od 7 lipca do 11 listopada br.
Dla współczesnych dęby te są symbolem pamięci o tej
znaczącej dla naszej Ojczyzny rocznicy. Dla przyszłych
pokoleń będą natomiast żywą pamiątką z przeszłości.
W gronie reprezentantów lokalnej społeczności oraz
zaproszonych instytucji i osób (w 2018r. odwiedzających
nasze miasto), sadzących dęby pamięci znaleźli się:
Burmistrz Uniejowa-Józef Kaczmarek; Mariusz Woźniczka-Dyrektor Programowy Earth Festival; Witold Stępień-Marszałek Województwa Łódzkiego; Piotr Polak–
Poseł na Sejm RP; Jolanta Zięba– Gzik-Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego; Marcin Pamfil Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „TERMY UNIEJÓW”
Spółka z o.o. w Uniejowie; Jacek Kurpik Prezes „GEOTERMII UNIEJÓW” im. Stanisława Olasa Sp. z o.o.; Aia
Asé (reżyser); Edward Porembny (polsko-francuski reżyser i producent filmowy, scenarzysta); Łukasz Polkowski
(reżyser i scenarzysta); Anita Sokołowska (aktorka filmowa i teatralna); Zespół IRA; Tomasz Kowal Kowalski;Zespół LEMON; I Dywizjon Lotniczy w Leźnicy Wielkiej;
Jacek Magiera–Trener Reprezentacji Polski U-20; Reprezentacja Polski U-20; Krzysztof Czupryński-Prorektor ds.
Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich; Rodziny Ofiar pomordowanych
w Czekaju 08 września 1939 r.;Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Hołdzie Mieszkańcom Wsi Gminy Uniejów Pomordowanym 08 września 1939 r. w Czekaju; Andrzej Braiter Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP
w Brazylii do 2017 r.; Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło w Uniejowie; Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej Koło w Uniejowie; Piotr Kozłowski–Radny Rady Powiatu w Poddębicach; Wiesława
Łuczak–Radna Rady Powiatu w Poddębicach;
Danuta Pecyna–Radna Rady Powiatu w Poddębicach;
Burmistrzowie poprzednich kadencji-Marian Pięgot;
Henryk Pęcherski; Eugeniusz Synakiewicz; Przewodniczący Rady Miejskiej poprzednich kadencji-Mieczysław
Urbaniak; Andrzej Warych; Wojciech Fijałkowski; Piotr
Majer–Zastępca Burmistrza Uniejowa; Janusz Kosmalski–Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie; Sławomir Goszczyk -I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie; Lucjan Łukasik - II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie; Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie-Krzysztof Bielawski, Marek Cybulski, Wojciech Głowacki, Marianna Grubska, Jolanta Ilska, Grzegorz Kucharzyk, Teresa Łuczak,
Mirosław Madajski, Beata Pokorska, Daniel
Szafarz, Tadeusz Warych, Tomasz Wójcik; Biskup
Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji
Włocławskiej; Zgromadzenie Sióstr Wspólnej
Pracy od Niepokalanej Maryi; ks. Julian Głowacki– Redaktor Tygodnika Idziemy–Ład Boży; ks.
Andrzej Kaczmarek-Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Russocicach; ks. inf. Andrzej
Ziemieśkiewicz-Proboszcz Parafii św. Floriana
w Uniejowie; ks. Dariusz Ziemniak-Proboszcz
Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu; ks. Jarosław Olszewicz-Proboszcz Parafii
św. Jakuba Apostoła i św. Doroty Panny i Męczennicy w Wieleninie; ks. Bogusław Karasiński-Proboszcz Parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika i św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Wilamowie; ks.Wojciech Flasiński-Proboszcz

Parafii św. Marcina Biskupa w Chwalborzycach; ks. Rafał
Zieliński-Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach; ks. Aleksander Rybczyński-Proboszcz Parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku; ks. Maciej Naraziński-Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła
w Niemysłowie; ks. Sławomir Hejman-Proboszcz Parafii
Wszystkich Świętych w Niewieszu; ks. Janusz Kowalski-Proboszcz Parafii św. Kazimierza w Świnicach Warckich;
Sonkajärvi (Finlandia); Krāslava (Łotwa); Mórahalom
(Węgry); Wołokołamsk (Rosja); Grindavik (Islandia);
Naftalan (Azerbejdżan); Alatri (Włochy); Miejskie Przedszkole w Uniejowie; Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolicy
w Spycimierzu; Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie; Szkoła Podstawowa im. płk.
pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie; Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie; Stowarzyszenie Historyczno–Kulturalne „Dworzanie” Uniejów
oraz Uniejowska Akademia Rycerska; Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Marii Konopnickiej w Uniejowie; Instytut Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów
Park; Medical SPA Hotel LawendoweTermy ****; Restauracja Termalna Bistro & Café; Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa, Hotel*** BrowarWiatr; Hotel & Spa **** Kasztel
Uniejów, ZOO Safari Borysew; K-Flex Polska Sp. z o.o.;
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Uniejowie; Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa; Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”; Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni; Miejsko-Gminny Ludowy
Klub Sportowy „Termy” Uniejów; Wacław Szymański;
Zespół Tancerzy POW WOW „RANORES”; Spółka dla
Zagospodarowania Wspólnoty Pastwiskowej w Mieście
Uniejów;
Koło Łowieckie nr 16 „GĘGAWA” w Uniejowie; Polski
Związek Wędkarski Nr 16 Koło w Uniejowie; Sołectwa
wraz z jednostkami OSP w Brzezinach, Czepowie, Człopach, Felicjanowie, w Górach, Kuczkach, Orzeszkowie,
Ostrowsku, Rożniatowie, Skotnikach, w Spycimierzu,
Wieleninie, Wilamowie, Woli Przedmiejskiej i Zaborowie;
Sołectwa –Brzozówka, Czekaj, Dąbrowa, Hipolitów, Kozanki Wielkie, Lekaszyn, Łęg Baliński, Orzeszków –Kolonia, Pęgów, Rożniatów – Kolonia, Spycimierz – Kolonia,
Stanisławów, Wielenin – Kolonia, Wieścice oraz Zieleń.
Niech smukłe sylwetki dumnych drzew, mocne ich konary i szumiące liście przypominają potomnym czasy i ludzi, którzy zostawili w Uniejowie i gminie cząstkę siebie.

Małgorzata Charuba
P.S. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta w Uniejowie za pomoc w przygotowaniu niniejszego tekstu.

Fragment Alei Dębów (fot. Małgorzata Charuba)
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
SERCE MASZ TYLKO JEDNO

Serce mamy tylko jedno, a przed zawałem możemy uciekać na własnych nogach. Na własnych nogach, czyli poprzez
ruch, będący najlepszym lekarstwem.

Wszyscy byli zgodni, że p. Błażej Chmielecki jest wspaniałym wykładowcą. On obiecał, że znajdzie dla nas czas w drugim semestrze, a bardzo bliskie jest mu również
ziołolecznictwo. (fot. Urszula Urbaniak)

O zagrożeniach i profilaktyce chorób serca mówił lekarz med. Błażej Chmielecki podczas spotkania w dniu 29 listopada. Uczestnicy wykładu wyszli z „Zieloną receptą” na zdrowie i na pewno wezmą sobie do serca zawarte w niej zalecenia. Spotkanie z p. Błażejem Chmieleckim nie było naszym ostatnim spotkaniem. Na kolejne zaprosimy w styczniu/
lutym.

Z SENIORAMI O SENIORACH

W dniach 3-5 grudnia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP w Załęczu Wielkim odbyło się V (tym razem
wyjazdowe) posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego i następnie konferencja, w której brali
udział przedstawiciele różnych podmiotów działających na rzecz seniorów.
W obradach uczestniczyła też 3-osobowa reprezentacja naszego UTW: Urszula Urbaniak wchodząca skład Rady oraz
Janina Król i Teresa Śmietańska.

Urszula Urbaniak - prezes UTW (trzecia od prawej) podczas posiedzenia Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego - arch. UTW

Na pierwszym planie od lewej Teresa Śmietańska i Janina Król biorące udział w
konferencji i warsztatach (fot. Urszula Urbaniak)

Polityka senioralna to wyzwanie, o którym się głośno mówi i w zakresie którego wiele się już robi. Podczas ciekawych wykładów (m.in. gerentologa) i warsztatów mówiono o dalszym diagnozowaniu potrzeb seniorów. Wyartykułowano potrzeby pilne, którymi należy zająć się od zaraz i te, które należy zaplanować długofalowo.
Byłyśmy bardzo aktywne podczas tych spotkań. W interesującej wymianie doświadczeń mogłyśmy się pochwalić
naszą różnorodnością działań na rzecz seniorów, ale i czerpać przykłady ciekawych form od innych.
Z pewnością w planowaniu II semestru obecnego roku akademickiego wykorzystamy zdobyte tam doświadczenie.

ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW

Drugi rok z rzędu Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczy w programie realizowanym przez Łódzką
Federację Sportu finansowanym ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
W ramach Projektu słuchacze od września 2018 do czerwca2019 mogą bezpłatnie korzystać z zajęć aerobicu wodnego, aerobicu na sali i nordic walking.
W sobotę 8 grudnia dla przedstawicieli grup projektowych Łódzka Federacja Sportu zorganizowała spotkanie integracyjne. Miejscem spotkania były pomieszczenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego na ul. Milionowej w Łodzi.
Do realizacji projektu włączono 31 grup z 16 powiatów woj. łódzkiego. Naszemu UTW pozwolono na utworzenie 4
grup. Nie mogło więc dziwić, że byliśmy tam najliczniej reprezentowani ( 45 osób).
W otwarciu spotkania uczestniczyli przedstawiciele nowych władz Samorządu Województwa Łódzkiego z wicemarszałkiem Zbigniewem Ziembą, który skierował słowa uznania wobec wszystkich podejmujących działania na rzecz se-
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Skupienie podczas interesujących przekazów kolejnych wykładowców (fot. arch. UTW)

niorów. Każdy aktywny senior- mówił- to mistrz osiągający wyżyny swoich możliwości. Wypadkową tej aktywności
jest oczywiście zdrowie.
Po części oficjalnej wysłuchaliśmy wykładów. Duże zainteresowanie wzbudził wykład „Profilaktyka bólów kręgosłupa”, który wygłosiła dr Barbara Daniszewska- fizjoterapeutka, specjalista rehabilitacji ruchowej. Problem bólów
kręgosłupa dotyczy 100% społeczeństwa- tylko jednych dosięga wcześniej, innych później. Była to nie tylko teoria, ale
dużo praktycznych wskazówek, popartych obrazem.
Kolejny wykład” Ochrona danych osobowych w odniesieniu do przepisów RODO z uwzględnieniem zagrożenia dla
grupy 50+”, z jakim zwrócił się do nas mgr Dariusz Banchowicz, inspektor ochrony danych osobowych, przekonał nas,
że w tym zakresie nie wiemy wszystkiego.
Po przerwie kawowej poznaliśmy, w teorii i praktyce,
udzielanie pierwszej pomocy. Instruktaż poprowadziła Katarzyna Zielińska- ratownik Ochotniczego Sztabu Ratownictwa i Łączności. Tego typu szkolenie jest nam potrzebne
po to, byśmy mieli odwagę udzielić pierwszej pomocy.
W ostatnim wykładzie usłyszeliśmy o „Mikroorganizmach i ich roli w naszym organizmie”. Mgr Grażyna Osiowa - dietetyk dużo miejsca poświęciła bakteriom jelitowym. Jelita to nasz drugi mózg- powiedziała- „jesteśmy
tak zdrowi, jak wyhodowany przez nas bakteryjny ogród
w jelitach”. Istotny jest skład naszego mikrobiomu (flory
jelitowej) - jesteśmy tym, co jemy i tym co wchłaniamy...
Na koniec, przed wspólnym obiadem, obejrzeliśmy pokaz
zajęć „Speed Ball” z udziałem seniorów z Drzewicy i prezesa Polskiej Federacji Spedd Ball Przemysława Wolana.
A może „Speed Ball” w Uniejowie? Czas pokaże.
Obserwacja pokazu udzielania pierwszej pomocy
(fot. Urszula Urbaniak)
Uniejowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku był najliczniej reprezentowany,
bo aż w liczbie 45 osób.
W projekcie uczestniczy
ogółem 75 naszych Słuchaczy: 20 osób w zajęciach aerobicu wodnego,
20 w sekcji nordic walking
i 35 w aerobicu na sali (fot.
arch. UTW)

Zainteresował nas pokaz
gry w Speed Ball - sport na
pewno też dla seniorów (fot.
Urszula Urbaniak)
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KRĘGLE TEŻ DLA SENIORA

W każdy poniedziałek od 17.30 do 18.30 możemy aktywnie spędzić czas na kręgielni przy basenach termalnych.
Kilkunastoosobowa grupa zintegrowanych tam słuchaczy zachęca do takiej aktywności ruchowej.

Systematyczne spotkania przynoszą coraz lepsze wyniki. Jednym z liderów jest Krzysztof Oleszczak (zdjęcie prawe) - fot. Urszula Urbaniak

DZIEŃ TELEWIZYJNNEGO PREZENTERA POGODY

Podczas ostatniego w tym roku kalendarzowym wykładu Słuchacze poznali, jak wygląda dzień telewizyjnego prezentera pogody.
O swojej profesji zawodowej mówiła Monika Andrzejczak, znana nam z telewizyjnego ekranu.
Pracę w telewizji rozpoczęła po castingu zorganizowanym przez TVP Łódź. Wykorzystała swoją szansę i stara się robić
swoje jak najlepiej. A że robi to bardzo dobrze, przekonujemy się każdego dnia, oglądając-słuchając przekazywaną nam
przez nią prognozę pogody.
Dziennikarz to zawód, którego cały
czas uczymy się
w zderzeniu z rzeczywistościąpowiedziała. Mówiła
bardzo
ciekawie,
barwnie i podzieliła
się wieloma anegdotami. Tak pokierowała przebiegiem
spotkania, że nie był
to typowy wykład,
ale raczej rozmowa ze Słuchaczami.
Z naszej strony było
wiele pytań- i nie
tylko o prognozowaDziennikarka telewizyjna Monika Andrzejczak i słuchacze zachwyceni jej przekazem (fot. Urszula Urbaniak)
niu pogody. Oglądając pokazywane przez p. Monikę slajdy, mogliśmy zajrzeć za kulisy, przyjrzeć się charakteryzacji przed wejściem dziennikarza do studia i inne.
Po dzisiejszym dniu wiemy już, jak wygląda dzień telewizyjnego prezentera pogody.

Urszula Urbaniak

Stroiki świąteczne
W dniu 7 i 10 grudnia 2018 roku w Miejsko- Gminnej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe, zorganizowane dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty podzielone były na dwie grupy wiekowe, dostosowane do
umiejętności manualnych uczestników. Podczas zajęć głównym mottem były stroiki świąteczne. Podstawą każdego stoiku był słój drzewa,
przyozdobiony według własnej inwencji. Do dekoracji wykorzystano
bombki, świeczki, szyszki, suszone owoce. Wszyscy uczestnicy w swoje
pracewkładali mnóstwo energii i serca.
Pierwszego dnia warsztatów dzieci miały możliwość skorzystania
z mikołajkowej niespodzianki, którą była pizza zasponsorowana przez
właściciela restauracji „Twister” Pana Ireneusza Szczęsnego. Uczestników warsztatu bardzo się ucieszył przepyszny prezent, za który Panu Grupa młodsza i Sylwia Szymczak prowadząca warsztaty
(arch. Biblioteki w Uniejowie)
Ireneuszowi serdecznie dziękujemy.
Sylwia Szymańska
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K ażdego roku, niemal o tej samej porze, dom mój przenika zapach przyprawy do piernika, skórki pomarańczowej,
soku z cytryny. Łączy się z aromatem tradycyjnie parzonej
kawy, smakiem orzechów włoskich i migdałów. Na kilka
godzin zapominam – a przynajmniej staram się zapomnieć,
o kłopotach, zmartwieniach, troskach dnia codziennego. Tyle
ich mamy…
Na kuchennym stole słusznego wieku i wyglądu, przy którym bardziej niż w jadalni woli siadać cała rodzina, rozkładam wszystko, co potrzebne do zapomnienia. Najpierw stolnica – niezbyt równa, ale komu to przeszkadza… Kiedy znajdą
się na niej wszystkie potrzebne produkty zaczyna się słodkie wspominanie. Towarzyszką tej sentymentalnej podróży
z pierniczkami w tle jest zawsze moja mama. Bez pośpiechu,
niekiedy ze śmiechem, czasami z łezką w oku przywołujemy
osoby i chwile…
Już od dwudziestu przeszło lat, przed każdym Bożym Narodzeniem piekę pierniki. Nie żebym je tak bardzo lubiła,
czy potrafiła piec – to przyszło z czasem. Pierniczki zawsze
będą kojarzyły mi się z siostrą, a to miłe skojarzenia. To u niej
skosztowałam pierniczków domowego wypieku i od niej dostałam przepis, który przez te wszystkie lata mi służy. Z czasem to ja piekłam, a ona kosztowała. Jednego razu chciałam
wysłać jej pudełko na święta. Ponieważ droga daleka – za
ocean, pierniczki upiekłam i wysłałam w ostatnim tygodniu
listopada. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że
paczka dotarła do Chicago tydzień przed… Wielkanocą. Podobno były wyjątkowo kruche i miały tę dodatkową zaletę,
że podczas Wielkanocy nieustannie przypominały o domu
i Bożym Narodzeniu - czasie dużych i małych cudów.
Gdy wszystkie składniki połączone, czas na rozwałkowywanie ciasta. Z jednej z kuchennych szuflad wyjmuję wałek
do ciasta – dla mnie niezwykły. Nie plastikowy, sklejany, łączony z przynajmniej trzech części, ale drewniany, toczony
z jednego kawałka. Choć zabrzmi to dziwnie, ten wałek to
jedna z cenniejszych rzeczy w moim domu. Ma dla mnie wartość sentymentalną. Korzysta z niego również moja mama,
wcześniej korzystała jej mama, od której go dostałam. Babcia
przekazała mi również jego historię. Znajdował się on w jej
domu rodzinnym „od zawsze”. Najprawdopodobniej wniosła
go w posagu moja prababcia. Korzystała z niego ona, potem
starsze siostry mojej babci. Dziś, po około 100 - 105 latach
używania, wałek przybrał ciemną barwę i jest idealnie gładki. Ma jednak charakterystyczne wgłębienie – coś jakby rodzaj pewnego ubytku – może po sęku? Dodaje mu to jednak
uroku i potwierdza wyjątkowość nie ujmując nic z praktyczności.
Ciasto idealnie rozwałkowane, czas na foremki. I te są niezwykłe. Niektóre z nich pamiętają połowę ubiegłego wieku.
Metalowe serduszko, grzybek, gwiazdka, księżyc… Kolekcja
każdego roku się powiększa.
Charakterystyczny pierniczkowy zapach rozchodzi się po
całym domu. Cytrynowy lukier niczym śnieżna pierzynka pokrywa wybrane ciasteczka. Na stole już czeka sześćdziesięcioletni dekoracyjny słój używany raz w roku, z przeznaczeniem
właśnie na pierniczki. Żeby wyglądał bardziej świątecznie
słój otrzymuje czerwoną wstążkę, którą zawsze wiąże moja
mama. Pierniczki zapełniają również świąteczne metalowe
puszki i mniejsze słoiczki. Część z nich trafi do serdecznych
i bliskich nam osób. To taki wyraz słodkiej pamięci.
Pieczenie pierniczków. Ktoś powie, że tyle pracy, zachodu,
bałaganu. To prawda. Jednego tylko roku przez te dwadzieścia parę lat postanowiłam oszukać stary słój i włożyłam do
niego… kupne pierniczki. Święta się oczywiście odbyły, jednak dom nie pachniał w charakterystyczny sposób, a chwila
zapomnienia była zdecydowanie zbyt krótka – trwała tyle, co
rozerwanie foliowej torebki. Kolejny raz zdałam sobie spraw Uniejowie - nr 76 (2018)
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Wypieki własne (fot. Teresa Gadzinowska)

Pierniczkowe opowieści

wę, że to co ważne, często wymaga trudu, niekiedy poświęcenia, ustąpienia, przedłożenia spraw ważniejszych nad te
ważne. Półśrodki , zamienniki są dobre tylko przez chwilę.
Nie będą nas prawdziwie cieszyły i satysfakcjonowały. Rzecz
jasna nie chodzi tylko o pierniczki w dosłownym znaczeniu.
Chodzi o to, abyśmy szczególnie teraz – w okresie prezentów,
upominków, dobrych uczynków i … pierniczków, pomyśleli
o tym, co dla nas jest ważne. Co powinno być ważne, symboliczne, co sprawia, że jesteśmy ważni dla innych, lepsi.
Jeżeli pomoże w tym pieczenie pierniczków, najlepiej
wspólne, pokoleniowe i wspomnieniowe - to czemu nie!
Wszystko, co sprawia, że stajemy się lepsi, myślimy o innych, a w swoim postępowaniu kierujemy się ich dobrem, zasługuje na nasz trud i wysiłek. Pamiętajmy o tym. Nie tylko
od święta. Bycie tym, który obdarowuje jest równie przyjemne, jak bycie obdarowanym – często nawet przyjemniejsze.
Pierniczki
1 margaryna PALMA
1 kostka smalcu – w niebieskim papierku
1 mały słoiczek miodu
5 żółtek – 1 białko zostawić do lukru
2 łyżeczki sody
3 łyżeczki kakao
opakowanie przyprawy do piernika
2 szklanki cukru
starta skórka z pomarańczy plus trochę soku
1 kg mąki - na początek
2 czubate łyżeczki kawy zaparzyć w połowie szklanki
wody
Margarynę, smalec, miód rozpuścić, dodać cukier – mieszać do połączenia. Po przestudzeniu ( ale jeszcze ciepłe )
wlewać w sypkie składniki wymieszane delikatnie z żółtkami
i skórką. Następnie dodać napar z kawy ( można również trochę fusów ) oraz sok z pomarańczy. Dokładnie wyrobić. Jeżeli
będzie taka potrzeba dodać mąki. Ciasto powinno być gładkie i plastyczne. Wałkować na grubość ok. 0,5 cm, układać
dość luźno na blaszce, przed upieczeniem dekorować orzechami i migdałami.
Piec ok. 12 -15 minut w 1700 C. Po wyjęciu będą miękkie,
potem lekko stwardnieją.
LUKIER
1 białko zmiksować z sokiem z połowy cytryny i 1 szklanką cukru pudru – dosypywać cukier do momentu właściwej
konsystencji. Smarować pierniczki i dekorować np. makiem
lub kolorową posypką.
Przechowywać w metalowych puszkach lub słojach. Najlepsze po 2-3 tygodniach. To zabawa dla cierpliwych. Należy
zarezerwować sobie całe popołudnie i nie sprzątać wcześniej
kuchni 

Wszystkiego bardzo świątecznego!

Teresa Gadzinowska

O PROJEKCIE

„SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI”

Realizacja projektu była efektem wspólnych, intensywnych działań mieszkańców trzech gmin: Uniejowa, Wartkowic oraz Zadzimia, na czele z ich włodarzami. Uczestnikami projektu byli utalentowani uczniowie szkół podstawowych:
Uniejowa, Wartkowic, Zadzimia, Kłódnej, Zygier, Wielenina, Wilamowa i Spycimierza. Stawkę 60 osób uzupełniali
niepełnosprawni, utalentowani artyści korzystający ze wsparcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie. Projekt obejmował trzy koncerty.
O pierwszym z nich pisaliśmy w 74 nr naszego kwartalnika.
W sobotę 1 grudnia 2018 roku, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wartkowicach odbył się drugi koncert
w ramach tegoż projektu. Grupa integracyjna wystąpiła z zespołem ,,Arka Noego”. Jak zawsze towarzyszyli jej lokalni instrumentaliści, którzy w tym składzie wystąpili już w Uniejowie, m.in. z zespołem ,,Raz, Dwa, Trzy”. Koncert
w Wartkowicach poprowadziła aktorka Monika Mazur, znana z serialu ,,Na sygnale”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie uczestniczący w projekcie. Grupę
przygotowywała Magdalena Derlacz- pierwsza z prawej. W środku aktorka Monika Mazur prowadząca koncert. (fot. Tomasz Wójcik)

Członkowie Arki Noego z instrumentaliści wspierający na scenie młodych artystów Trzeci od prawej Mirosław Madajski-koordynator projektu. Instrumentaliści wspierający młodych artystów. Stoją od prawej: Łukasz Mosiagin, Maciej
Janecki, Mirosław Madajski, założyciel Arki Noego Robert Friedrich, Marcin
Jaśkiewicz, Bartosz Wroniszewski i Maksymilian Milczarek (fot. Tomasz Wójcik)

Arka Noego i grupa integracyjna na scenie w Wartkowicach (fot. Tomasz Wójcik)
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Ostatni z koncertów odbył się 15 grudnia w kościele Św. Małgorzaty Zadzimiu. Grupa integracyjna zagrała tym
razem wspólnie z Janem Trebunia-Tutką, Dariuszem Maleo Malejonkiem, Mirosławem Kowalikiem i Thomasem Celis.
Koncert poprowadził Mariusz Wieczorek – dziennikarz muzyczny Programu III Polskiego Radia.

Na pierwszym planie od lewej: Maciej Janecki (instrumenty klawiszowe), Stanisław Galica (akordeon) i Jan
Trybunia-Tutka (skrzypce). W głębi sekcja dęta - od lewej: Mirosław Madajski, Maksymilian Milczarek i Paweł
Kowalik (fot. Tomasz Wójcik)
Uniejowskie trio (od lewej): Amelia Perkowska, Marianna
Stefańska i Oliwia Łuczak, (fot. Tomasz Wójcik)

Pośrodku wśród grupy integracyjnej - od lewej: Thomas Celis Sanchez (bębny),

Do wszystkich tych artystycznych wydarzeń grupa Bartosz Wroniszewski (perkusja) i Mirosław Madajski (trąbka) - fot. Tomasz
przygotowywała się pod okiem instruktorów, muzyków i Wójcik
choreografów.
Partnerami projektu byli: Uniejów Uzdrowisko Termalne, Gmina Wartkowice, Gmina Zadzim oraz PGK TERMY
Uniejów Sp. z o.o.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Witold Stepień – ówczesny Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef
Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Zadzim.Patronat medialny przyjęli: TVP 3 Łódź, Dziennik Łódzki, Uniejowskie Strony, W Uniejowie, Echo Turku, nasze
miasto.pl, uniejow.net.pl. Projekt realizowany był przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Zadanie „SPLĄTANI
MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI” było sfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018
rok.
Atmosferę tych spotkań z muzyką oddaja załączone wyżej fotografie.

Małgorzata Charuba
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Dla zdrowia i urody

Poznaj kolagenowy świat
K ażdy z nas marzy o tym, by czuć się dobrze i świetnie wyglądać. Z roku na rok przybywa specjalistycznych
kosmetyków i suplementów, które mają odmłodzić nas co
najmniej o kilka lat i zagwarantować wieczną młodość.
Tymczasem natura i własny organizm to najlepsze źródło
informacji o naszych potrzebach i składnikach wymagających uzupełnienia. Bardzo często właśnie w taki sposób postępujemy w codziennym życiu. Kiedy chce nam
się pić, to jasny sygnał, że nasz organizm potrzebuje nawodnienia, nie szukamy wtedy wybitnych specyfików,
tylko uzupełniamy płyny, wypijając np. szklankę wody.
Podobnie kiedy podczas badania krwi wynik pokaże
niedobór określonych składników, wtedy przyjmujemy
je w postaci leków lub, co lepsze, zwracamy uwagę, by
w naszej diecie znalazło się jak najwięcej żywności bogatej w określone witaminy lub mikro i makroelementy.
Powstaje więc pytanie, dlaczego w przypadku ubytku kolagenu postępujemy inaczej?
Kolagen to główne białko tkanki łącznej, w tym główny składnik ścięgien i podstawa elastyczności skóry. Jest
on zatem obecny nie tylko w skórze, paznokciach, włosach, ale także pełni niezwykle ważną rolę w utrzymaniu
w dobrej kondycji naszych narządów wewnętrznych. Ten
niezwykle ważny składnik naszego ciała wypełnia także
rogówkę oka, gdzie występuje w formie krystalicznej.
Z biegiem lat, już po 18 roku życia w naszym organizmie
zaczyna ubywać kolagenu, co powoduje coraz mniejszą
elastyczność skóry, powstawanie zmarszczek oraz coraz
bardziej widoczne efekty starzenia. Ubytek kolagenu bardzo łatwo możemy dostrzec na powierzchni skóry, jednak
trudniej zaobserwować skutki ubytku kolagenu w organizmie, co wcale nie oznacza, że ich nie ma.
Kluczem do utrzymania wspaniałego wyglądu, elastycznej i młodej skóry a także dobrej kondycji organizmu

jest utrzymywanie wysokiej zawartości kolagenu. Jest to
składnik od wielu lat wykorzystywany w profesjonalnych
gabinetach kosmetycznych, jednak niewiele osób wie, że
to niezwykle cenne biało można kupić w bardzo dobrze
przyswajalnej formie jako produkt do codziennego użytku. Firma Colway International od lat prowadzi zaawansowane badania nad nowymi produktami i wprowadza
na światowe rynki produkty spełniające najwyższe standardy jakości. Jednym z flagowych produktów firmy jest
Kolagen Natywny PURE , który świetnie nadaje się do
pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu, jak również całego ciała.
Regularne stosowanie produktu daje zauważalne efekty w postaci poprawy nawilżenia i ujędrnienia skóry, rozjaśnienia i wygładzenia blizn i rozstępów oraz regeneracji
włosów i paznokci.
To produkt pozbawiony parabenów, sztucznych barwników i aromatów, dlatego nie wywołuje podrażnień
skóry i nie uczula ale także świetnie sprawdza się w walce z podrażnieniami i oparzeniami. Tysiące klientów na
całym świecie stosuje już Kolagen PURE jako doskonały
produkt na oparzenia, drobne defekty skóry albo podrażnienia wywołane intensywnymi zabiegami kosmetycznymi.
Pierwsze efekty napięcia i wygładzenia skóry można
zauważyć już po pierwszym nałożeniu, a przy regularnym
stosowaniu, po 3 miesiącach widoczny jest trwały efekt
rewitalizacyjny oraz znaczna redukcja zmian naczyniowych.
Kolagen Natywny PURE zyskał nie tylko serca tysięcy
użytkowników, ale także uznanie profesjonalistów branży kosmetycznej. Coraz więcej Salonów Kosmetycznych
i Obiektów SPA, wykorzystuje kolagen do profesjonalnych zabiegów i profesjonalnych kuracji rewitalizacyjnych.
Kolagen Natywny PURE to nie tylko doskonały produkt kosmetyczny, ale także niezbędny preparat w każdej
domowej apteczce.

Jolanta Gacek

Dla chętnych słuchaczek uniejowskiego UTW 13 grudnia zorganizowano warsztat kosmetyczny poprowadzony przez przedstawicielki Firmy Colway International-panie: Jalantę Gacek, Alinę Jakubec- Nylec i Grażynę Frączak. Wspaniała
atmosfera podczas prezentacji zabiegów i pełny relaks! Na pewno też wiele postanowień dotyczących dbałości nie tylko o urodę ale i zdrowie. Może
uda nam się wdrożyć hasło:” Kolagen w każdym domu, w każdym wieku”. (fot.
Urszula Urbaniak)

Jolanta Gacek (z prawej podczas pokazowego masażu. Komentarz prowadzi Alina Jakubek-Nylec (z lewej) -fot. Urszula Urbaniak
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Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
zrealizowało projekt złożony w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa numer 00015-6935-UM0510045?17 z dnia 21 lipca 2017 roku.
Przyznana kwota w wysokości 100 tys. zł i wkład własny w kwocie 20,400 zł w całości zostały przeznaczone na opracowanie tekstów naukowych do monografii pt.:” Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez
wieki”. Dzieło powstało pod red. Jana Szymczaka i Anny Kowalskiej-Pietrzak, pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Autorami poszczególnych rozdziałów są:
Jan Szymczak-Wstęp i pierwsze wieki miasta; Alicja Szymczakowa-Kasztelania spycimierska i kształtowanie się uniejowskiego regionu osadniczego do końca XVI wieku; Hanka Żerek Kleszcz- Uniejów i jego zaplecze gospodarcze w XVII-XVIII wieku; Jarosław Kita- Lata zaborów 1793-1918. Wielki kryzys; Przemysław
Waingertner- W Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939; Tomasz Wójcik-Lata wojny i okupacji 1929-1945; Jan
Chańko-W okresie PRL 1945-1989; Jan Salm-Zabytki Uniejowa i w regionie; Jan Chańko-Cmentarze; Marek
Adamczewski- Trzy lilie kapituły gnieźnieńskiej w herbach Uniejowa i powiatu poddębickiego; Anna Kowalska-Pietrzak-Indeks nazw osobowych i geograficznych, T. Pietras- Fotografie i mapy.
Przed Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa kolejny etap-przygotowanie monografii (o objętości około 800
stron) do druku i jej druk.

1% podatku
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa dziękuje wszystkim, którzy w roku 2017
wsparli finansowo jego działalność, przekazując na konto Towarzystwa 1%
swojego podatku dochodowego.

Działalność naszego Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na
społecznej pracy jego członków i osób z nim współpracujących. Zwracamy się
z prośbą o podobne wsparcie w roku 2018.

Konto TPU: 34 9263 0000 2009 1734 2002 0001

KRS 0000250380
Przekazane przez Państwa środki nie zostaną zmarnowane, ale wrócą do Państwa w postaci
naszych wydawnictw, działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa
kulturowego i innych systematycznie realizowanych zadań statutowych.

Wesprzyj naszą działalność! Powiedz o nas innym!
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LVIII)
Setna rocznica odzyskania niepodległości, to wydarzenie obok którego trudno przejść obojętnie. Uniejów przygotowywał się do niego od dawna. Przypominały o tym
chociażby patriotyczne instalacje rozmieszczone w różnych punktach miasta. Kulminacja jaka miała miejsce 11
listopada udowodniła, że uniejowianie potrafią pokazać,
co znaczy współczesny patriotyzm. W obliczu tak niezwykłej rocznicy połączyła ich duma z tego, że są Polakami,
i tak jak nasi przodkowie dali się uwieść magii biało-czerwonej flagi.
Wyniki niedawnych wyborów samorządowych nie
pozostały bez echa wśród mieszkańców Uniejowa. Ich
uwadze nie umknęły zarówno spektakularne porażki,
jak również niespodziewane zwycięstwa. W rozmowach
nie brakowało spekulacji co do obsady kluczowych stanowisk w gminie i powiecie. Na lokalnej giełdzie notowania zmieniały się równie często, co jesienna pogoda,
która raz zaskakiwała dwudziestostopniowym „upałem”,
by szybko ostudzić klimat przymrozkami. Wyczuwało się
narastające oczekiwanie na pierwsze sesje w gminie i powiecie. Szczególnie duże nadzieje wiązano z tym, co miało
się wydarzyć w Poddębicach. Emocje były tym większe,
że kluczowe decyzje zapadały właściwie jednocześnie.
Temperaturę oczekiwania podgrzewał fakt, że obserwację
obrad na żywo, umożliwiała po raz pierwszy transmisja
przez internet.
• Wygląda na to, że „dobra zmiana” dotarła w końcu do
powiatu. - Oznajmił Mirek zacierając ręce. - Mamy Starostę! Panią Starostę!
• No, to się Uniejów doczekał. - Krótko skwitował Mirek. Teraz przynajmniej Starosta nie będzie nam przeszkadzał.
• Trochę to trwało, ale wreszcie jest szansa na normalność i partnerskie relacje między gminą a powiatem.
• Teraz pewnie wiele spraw nabierze właściwego tempa.
Już nie będzie tego ciągłego udowadniania, kto ma rację.
• Właśnie o to chodzi. Nic tak przecież nie buduje, jak
zgoda i wzajemny szacunek.
• To teraz pewnie burmistrz będzie częściej gościł w Starostwie, a Starosta w naszej Gminie?
• Jeśli chodzi o Panią Starostę, to przecież będzie sie tutaj czuła jak u siebie.
Mocna pozycja Uniejowa to mocny argument w kierunku normalności. Teraz gdy opadły pierwsze emocje,
pozostaje mieć nadzieję, że niedługo pojawią się pozytywne efekty zaistniałych zmian. Czekają na nie przecież
wszyscy mieszkańcy, nie tylko Uniejowa, ale całego powiatu.
*
Grudniowa aura wciąż daleka była od zbliżającej się
nieuchronnie zimy. Póki co, nic nie wskazywała na to, by
miała się znacząco zmienić. Niemniej jednak czuło się narastającą niemal z każdym dniem atmosferę zbliżających
się świąt, choć na razie głównie za sprawą wszędobylskich reklam, które uczyniły z nich marketingowy twór
pozbawiony tego, co sprawia, że są tak wyjątkowymi.
Miarą ich wielkości stała się bowiem ilość wydanych na
nie pieniędzy, a nie suma wszystkich pozytywnych uczuć,
które im towarzyszą.
W pierwszym tygodniu grudnia pojawiła się długo
oczekiwana nowa brama cmentarna. Doskonale wkomponowała się między wcześniej odnowione słupki, oddzielając swoistą atmosferę cmentarza od zgiełku współczesnego świata. Jej niebanalna forma i kunsztowne wykonanie
przykuwały uwagę zarówno tych, którzy przekraczali ją
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odwiedzając groby bliskich, jak i tych, którzy widzieli ją
tylko z daleka. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że nie
stanie się ona przedmiotem wnikliwych uwag i komentarzy.
• Nie sądzisz, że ta nowa brama jest trochę za nowoczesna? - Zaczął rozmowę Mirek. - Jakoś mi nie pasuje do
naszego cmentarza.
• A ja uważam, że pasuje doskonale. Ten motyw dębu to
strzał w dziesiątkę. - Odparł Jurek. - Proboszcz wie, co
robi.
• Przecież ta stara nie była wcale taka zła, wystarczyło ją
tylko trochę odnowić.
• Gdyby tak nas to patrzeć, to zamiast kostki trzeba było
ułożyć na alejkach kocie łby. Pewnie byłbyś zadowolony, co?
• Nie o to chodzi. Po prostu przyzwyczaiłem się do tej
poprzedniej.
• To jeszcze nie powód, żeby czegoś nie zmienić na lepsze.
Pomyśl tylko, taka brama na stulecie odzyskania niepodległości, to będzie kiedyś niezła historia.
Bez względu na opinie, nowa brama trzyma się mocno. Jej forma symbolizuje to, co nierozerwalnie wiąże się
z miejscem, które się za nią znajduje: nieśmiertelność, siłę
i wiarę. Dla nie przekonanych można dodać jeszcze: dostojeństwo, trwałość i mądrość. Czy potrzeba lepszego
uzasadnienia dla jej kształtu? Warto tylko schylić czoła
przed hojnymi fundatorami.
*
Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia Uniejowski Rynek stał się po raz kolejny areną Wigilii Harcersko-Miejskiej. Radosne kolędowanie i mnogość atrakcji
przyciągnęły wielu mieszkańców, spragnionych wspólnego przeżywania tych jedynych w swoim rodzaju chwil,
poprzedzających najbardziej magiczne święta. Gwar rozmów i dźwięki kolęd tworzyły niepowtarzalną atmosferę, która wypełniła cały rynek.
• Jest wspaniale. Nie sądziłem, że aż tylu ludzi tu będzie.
- Nie krył zaskoczenia Paweł. - Zobacz, ile znajomych
twarzy.
• Na takiej Wigilii to jeszcze nigdy nie byłam. - Odpowiedziała Ania, nie kryjąc swojego zadowolenia.
• Dobrze, że tata wyciągnął nas z domu. - Dodała Zuzia
podziwiając świąteczne ozdoby, wystawione na kiermaszu.
• Na dobrej Wigilii musi być dobre jedzenie. - Żartował
Paweł. - Zapraszam was na gorącą zupę.
• Chętnie spróbuję. - Powiedziała Ania. - Tylko nie mów,
że jest lepsza od mojej.
• Najpierw sie rozgrzejemy, a później przejedziemy się
bryczką. - Zaproponowała Zuzia.
Muzyka ucichła, rynek opustoszał, ale w powietrzu czuć jeszcze było echo śpiewanych niedawno kolęd
i świąteczny klimat. Pogasły światła w oknach, a miasto
zapadło w głęboki sen. Za kilka dni, gdy na niebie rozbłyśnie betlejemska gwiazda, pamiętajmy o tych, którzy
byli z nami tak niedawno jeszcze. Teraz, kiedy przy wigilijnym stole nakrytym białym obrusem zabraknie mamy,
taty... niech będą obecni w naszych sercach, i w naszych
myślach, choć Świat bez nich nigdy już nie będzie lepszy,
a Święta Bożego Narodzenia stracą sporo swego blasku
i magicznej mocy.
Ciąg dalszy (nie)nastąpi?

Andrzej Zwoliński

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