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W Numerze
„Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca” - powiada przysłowie. Doceniona praca
cieszy najbardziej. W ostatnich tygodniach praca wielu uniejowian zyskała szczere uznanie. A my z przyjemnością piszemy o tym, jak samorząd Uniejowa został podwójną „Gminą na 6”. Pomysł Term zyskał
wielkie uznanie inwestorów (a co za tym idzie, także duże pieniądze).
Browarowi Wiatr gratulujemy piwnych nagród, artystom Uniejowskiej Grupy Integracyjnej świetnego
koncertu z Mieczysławem Szcześniakiem.
My zaś cieszymy się, że Wy, Drodzy Czytelnicy, doceniacie pracę Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa: czytacie nasz kwartalnik i ślecie listy nawiązujące do zbioru wspomnień „Zapamiętane z Brückstädt”.
Z pewnością widzieliście kiedyś takie arcydzieła sztuki filmowej, jak „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy,
czy „Sanatorium pod klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa, lub nieco lżejszy w odbiorze serial „Pan Samochodzik i Templariusze” Huberta Drapelli. Co mają ze sobą wspólnego? Osobę autora zdjęć – uwaga –
z Uniejowa rodem!
Zapraszamy do lektury, kończąc cytatem sprzed stu lat (skąd wziętym - dowiecie się wewnątrz tego
numeru), który jak ulał pasuje do współczesnego Uniejowa: „Miasto jest czyste, wesołe, a objawiająca się
już dziś tendencja budowlana zapowiada mu rozwój”.
Niechaj taki obraz Uniejowa nas nie opuszcza!
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Redakcja

Irena Lukszo

Nowy Rok
tyle w nim oczekiwań
i radości od nowa
że można zacząć inaczej
postrzegać własne słowa
gdzie toczy się los człowieka
śnieżną kulą i dreszczem
tu na tej ziemi i teraz...
bez ostrzeżenia jeszcze
że czas niepostrzeżenie
kolejny rok w przeszłość goni
teraźniejszość trwa chwilę
z niej się przyszłość wyłoni
niech dla wszystkich szczęśliwa
jak bajeczne życzenia
dzień po dniu
noc po nocy
życie nasze odmienia
W Uniejowie

Wszystkim Czytelnikom, Sympatykom i Przyjaciołom gazety życzymy
radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i spokojnego roku 2018
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NOC W SZKOLE
O statni miesiąc 2017 roku dla uczniów klas Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Uniejowie rozpoczął się wyjątkowo - noc z 1na 2 grudnia spędzili w szkole.
Radość wypełniała wszystkie kąty, ponieważ atrakcji było wiele…
Pierwszą i jak się później okazało największą było spotkanie z Marcinem Tyburą
– zawodnikiem MMA, występującym w UFC (Ultimate Fighting Championship).
Była rozmowa, prezentacja medali i pucharów, przymiarka pasów i rękawic. Był
również trening z mistrzem, w którym zarówno chłopcy, jak i dziewczynki bardzo
aktywnie uczestniczyli. Nie zabrakło rozdawania zdjęć i autografów.
W podziękowaniu za wspólnie spędzony czas oraz masę ciepłych wspomnień
uczniowie przyznali Marcinowi medal oraz zadedykowali mu piosenkę, której echo
niosło się po szkolnych korytarzach.
Po takiej dawce adrenaliny czas przyszedł na „kolację przy świecach”, a potem
tworzenie tematycznych choinek, które
ozdobiły szkolny korytarz. Ponieważ siły
i chęci dopisywały, przed nocnym seansem bajkowym była zumba…
Wrażenia niezapomniane…
Sen tej nocy przyszedł wyjątkowo późno  A następnego dnia trudno było opuścić szkolne mury.
W poniedziałek dzieci wróciły do klas
chętniej niż zwykle, uporczywa chęć wymienienia wrażeń piątkowej nocy nie dawała spokoju przez sobotę i niedzielę.

Gość wieczoru - Marcin Tybura z medalem od uczniów ozdobionym słodkościami.

Teresa Gadzinowska, Anna Rafalska,
Joanna Wicherkiewic
Zdjęcia: Michał Kubacki
www.uniejow.net.pl

Z zainteresowaniem dzieci oglądały trofea zdobyte przez Marcina Tyburę

Uczniowie kl. IA i Ib uczestniczący w „Nocy w szkole”. Za nimi gość i organizatorki - od lewej: Teresa Gadzinowska, Anna Rafalska i Joanna Wicherkiewicz

Tak było - Tak jest

Luty 1945 roku - zniszczenia w wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 roku
(arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Grudzień 2017 roku - odbudowany kościół, wyremontowana dzwonnica, ale nie ma śladu
przedwojennych zabudowań mieszkalnych (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

i remontem kładki, urządzenie otoczenia Kolegiaty czy budowa Przedszkola Integracyjnego – te zadania są już w fazie opracowania dokumentacji projektowej. Jeszcze bliżej
realizacji jest w tym momencie rozbudowa oświetlenia
ulicznego na terenie całej gminy Uniejów. Przetarg jest już
na etapie poszukiwania wykonawcy, który zamontuje lampy w poszczególnych miejscowościach – łącznie aż dodatkowych 120 opraw.
Gmina zajmie się w najbliższym czasie także uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. W ramach projektów, na które urząd oraz „Termy” pozyskały ponad 4 mln
zł dofinansowania od Marszałka Województwa Łódzkiego
zostaną zrealizowane: budowa sieci kanalizacji na odcinku
Zieleń – Spycimierz, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki – Kuczki
wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody
w Woli Przedmiejskiej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Spycimierzu, a także przebudowa i poszerzenie sieci wodociągowej na terenie sołectw: Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Wilamów, Człopy i Wielenin
Kolonia.
A to nie koniec, bo Samorząd wnioskuje o dofinansowanie kolejnego projektu kwotą 13,3 mln zł. W ramach inwestycji planowana jest modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Uniejów i w miejscowościach
Ostrowsko i Brzeziny oraz modernizacja stacji uzdatniania
wody w Ostrowsku i w Uniejowie, rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Uniejowie, a także budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej. Całkowity koszt inwestycji to 23,5
mln zł.

Co przyniesie Nowy Rok 2018?

Na łamach świątecznego wydania Kwartalnika chcielibyśmy krótko przybliżyć Czytelnikom jakiego rodzaju inwestycji możemy spodziewać się w nadchodzącym, 2018
roku. Krótko, bo lista planowanych zadań, których realizację Gmina już rozpoczęła albo lada dzień będzie zaczynać
jest naprawdę imponująca!
Warto zacząć od projektu, który możemy przyjąć symbolicznie za „łącznik”, ponieważ prace ruszyły i będą przebiegać właśnie na przełomie Starego i Nowego Roku.
Chodzi o zadanie pn. „Rozwój instytucji kultury w Uniejowie”, w ramach którego trwa obecnie przebudowa XIX
– wiecznego budynku dawnej plebanii na obiekt, w którym
znajdzie się wspólna siedziba Miejsko – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Uniejowie oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury.
Natomiast co zupełnie nowego, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie dostrzec, czeka mieszkańców gminy w nadchodzącym roku? Podczas „mikołajkowej” sesji Rady
Miejskiej na początku grudnia burmistrz Józef Kaczmarek
wymienił 7 projektów inwestycyjnych w obszarze turystyki, które stanowią bardzo istotny element dalszego
rozwoju Uzdrowiska Termalnego. Na łamach Kwartalnika możemy już potwierdzić, że wnioski o dofinansowanie
wspomnianych projektów, decyzją Zarządu Województwa
Łódzkiego, uzyskały wsparcie środkami unijnymi, zatem
w najbliższym czasie będziemy świadkami uruchomienia
Andrzej Zwoliński
postępowań przetargowych, a po wyłonieniu wykonawców, oby jak najszybszego startu prac przy realizacji inwestycji. Projekty są bardzo złożone i zawierają
wiele elementów, wśród tych najważniejszych Burmistrz Kaczmarek zapowiedział: rewaloryzację zabytkowego Parku Zamkowego
oraz modernizację jego wnętrza na potrzeby
rekreacyjne (mała architektura, ławki, kosze,
tablice edukacyjne, dodatkowe oświetlenie).
Projekt obejmuje teren Nadwarciańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i Gmina
zrealizuje go we współpracy z Nadleśnictwem Turek. Powstanie nowe zadaszenie tarasu zamkowego, z którego będzie roztaczał
się widok na interaktywną fontannę zachęcającą do zwiedzania zespołu ponad stuletniego drzewostanu. W sąsiedztwie Parku staną:
Rozbudowa Basenów Termalnych - projekt (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
Tężnia oraz Pijalnia wody termalnej. Samorząd chce wyremontować i nadać nową funkcję budynkowi dawnego posterunku wodnego, a także rozpocząć kolejny etap rozbudowy
kompleksu basenów termalnych o dodatkowe niecki solankowe i budynek mieszczący nowe atrakcje przewidziane w „Termach
Uniejów”. Powiększeniu ulegnie także Zagroda Młynarska, przy której stanie park tematyczny. Ostatni spośród 7 projektów dotyczy
Spycimierza. Na terenie miejscowości będzie
działać nowoczesne Centrum Promocji Spycimierskiego Bożego Ciała, a z Uniejowa będzie
można tam bezpiecznie dotrzeć nie tylko samochodem – powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.
Nadchodzący rok to także potężne inwestycje infrastrukturalne oraz nowe i zmodernizowane obiekty użyteczności publicznej, na
które w większości środki Gmina już pozyskała. To między innymi: zagospodarowanie
Wizualizacja Tężni Solankowej wraz z pijalnią wód - projekt (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
bulwarów wzdłuż rzeki wraz z ul. Turecką
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Aparthotel Termy Uniejów

– nowa jakość w ofercie hotelarskiej Uniejowa
Rozmowa z panem Marcinem Pamfilem, Prezesem Zarządu PGK Termy Uniejów Sp. z o.o.

W ostatnich dniach szerokim echem odbiła się informacja o podpisaniu umowy na budowę Aparthotelu Termy Uniejów. Prosimy Pana o przybliżenie charakteru tej
inwestycji. W jaki sposób wpłynie ona na rozwój Uniejowa?
Aparthotel Termy Uniejów będzie obiektem o standardzie czterogwiazdkowego hotelu, pierwszym w Uniejowie
tak dużym i wielofunkcyjnym kompleksem. Powstanie na
działkach o łącznej powierzchni ponad 1 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu termalno-basenowego, w strefie uzdrowiskowej A. Na ponad 10.000 m 2 powierzchni
użytkowej składać się będą:
- część hotelowa z 172 pokojami, w tym: 74 pokoje standard o powierzchni użytkowej ponad 25 m 2 , 48 pokoi studio o powierzchni użytkowej ponad 30 m 2 i 50 apartamentów o powierzchni ponad 35 m 2 (w każdym lokalu będzie
mogło przebywać do 4 osób),
- część konferencyjno – gastronomiczna z salą gastronomiczną i 4 salami konferencyjnymi, które po połączeniu
będą mogły pomieścić do 400 osób,
- część rekreacyjna z basenem pływackim, saunami, salą
fitness i gabinetami masażu,
- pomieszczenia pomocnicze i techniczne niezbędne do
funkcjonowania tego typu obiektu.
Inwestycja realizowana jest przez P.G.K. Termy Uniejów
Sp. z o.o. jako głównego inwestora, przy współfinansowaniu przez prywatnych mikroinwestorów. Łączna wartość
robót budowlanych to 65.128.500,00 zł brutto. Termin
całkowitego zakończenia budowy planowany jest do 31
lipca 2019 roku.
Na chwilę obecną nie ma w Uniejowie obiektu noclegowego, który przyjąłby łącznie powyżej 100 osób jednocześnie, a tego typu zapotrzebowanie zgłaszane jest od dawna
do działu sprzedaży Term Uniejów, w szczególności przez
duże firmy korporacyjne. Inwestycja budowy Aparthotelu Termy Uniejów wychodzi naprzeciw tym potrzebom.
Obiekt będzie mógł przyjmować duże grupy biznesowe,
liczące nawet do 400 osób.
Ponadto jako miejscowość uzdrowiskowa zobowiązani
jesteśmy tworzyć warunki do organizacji lecznictwa uzdrowiskowego i przyjmowania w jak najszerszym wymiarze
kuracjuszy. Dlatego też Aparthotel będzie także obiektem
uzdrowiskowym, położonym w strefie uzdrowiskowej A,
służącym zaspokajaniu potrzeb osób przybywających do
Uniejowa w celu leczenia uzdrowiskowego. Musimy pamiętać, że Uniejów jest bardzo młodym uzdrowiskiem
i występują ogromne niezaspokojone potrzeby pacjentów
oraz osób, które chciałyby przyjeżdżać do Uniejowa w zakresie zapewnienia miejsc noclegowych. Szczególne potrze-

Wizualizacja Aparthotelu „Termy Uniejów”.
Archiwum PGK Termy Uniejów

W dn. 4 grudnia 2017 roku Marcin Pamfil, Prezes Zarządu PGK „Termy Uniejów” podpisał umowę z generalnym wykonawcą Aparthotelu firmą BUDIMEX
S.A., reprezentowaną przez Marka Janowskiego, dyrektora rejonu oraz Łukasza Liberskiego, dyrektora ds. handlowych. Archiwum PGK Termy Uniejów

by dotyczą miejsc noclegowych o wyższym, co najmniej 4
gwiazdkowym, standardzie. Na dzień dzisiejszy w całym
Uniejowie jest zaledwie 200 miejsc noclegowych w takim
standardzie.
Nowa inwestycja to również nowe miejsca pracy i możliwość rozwoju zawodowego dla pracowników, w tym
mieszkańców gminy Uniejów.
Reasumując Aparthotel Termy Uniejów przyczyni się na
pewno do podniesienia atrakcyjności Uniejowa, zarówno
w oczach turystów, jak i inwestorów, a także zwiększy potencjał gospodarczy gminy i jej mieszkańców.
Zwraca uwagę nowatorski sposób finansowania tej inwestycji. Na czym polega?
Przyjęty sposób sfinansowania inwestycji budowy
ApartHotelu Termy Uniejów jest nowatorski na gruncie
Uniejowa, natomiast jest szeroko stosowany na obszarze
naszego kraju, głównie w miejscowościach uzdrowiskowych oraz w wielkich miastach, chociażby w Warszawie
czy Wrocławiu. W miejscowościach tych od dawna budowane są już apartamentowce, w których sprzedaż apartamentów cieszy się niesłabnącą popularnością. Istotą tego
modelu finansowego jest pozyskanie przez głównego inwestora/ dewelopera, w przypadku Uniejowa jest to P.G.K.
Termy Uniejów Sp. z o.o. prywatnych środków finansowych od mikroinwestorów (osób fizycznych i firm) z tytułu
nabycia na prawie własności przez te podmioty poszczególnych lokali hotelowych. W ten sposób udało się pozyskać spółce Termy Uniejów 85% środków finansowych
potrzebnych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji.
Pozostałe 15% środków dołoży P.G.K. Termy Uniejów Sp.
z o.o. z tytułu czego będzie wyłącznym właścicielem części konferencyjno – gastronomicznej i części rekreacyjnej
w Aparthotelu Termy Uniejów. Podobny, choć nie identyczny, model finansowania został już zastosowany przy
budowie przez Spółkę bloków mieszkalnych w Uniejowie.
W tym przypadku środki finansowe na budowę również
pochodziły od osób prywatnych,
które nabywały na własność lokale mieszkalne. Część środków
pochodziła od Gminy Uniejów,
która nabyła łącznie 18 lokali
mieszkalnych w 4 ostatnio wybudowanych blokach. Na tym
jednak podobieństwa się kończą,
ponieważ po wybudowaniu blo-
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Wizualizacja Aparthotelu „Termy Uniejów”. Archiwum PGK Termy Uniejów

ków i sprzedaży wszystkich lokali rola Spółki kończy się, a zarząd budynków przechodzi w ręce powstałych wspólnot
mieszkaniowych. Natomiast w przypadku Aparthotelu Termy Uniejów, który realizowany jest w formule Condo hotelu,
po wybudowaniu obiektu i sprzedaży pokoi hotelowych mikroinwestorom, ci jednocześnie przekazują swe lokale w długoletni najem głównemu inwestorowi, tj. Spółce Termy Uniejów w zamian za otrzymywany od Spółki czynsz z tytułu
najmu, w wysokości rocznej 7,5% wartości zakupionego pokoju hotelowego. Spółka będzie odpowiedzialna za zarządzanie obiektem i wypłatę czynszu mikroinwestorom.
Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Uzdrowisku Uniejów, ale mam nadzieję, że nie ostatnia, ponieważ zastosowany w tym przypadku model finansowania myślę, że można zaadoptować również w przypadku innych projektów
inwestycyjnych.
Gratulujemy uznania ze strony prywatnych inwestorów i życzymy bezproblemowej realizacji tej ważnej inwestycji, a w przyszłości wielu zadowolonych gości Aparthotelu Termy Uniejów.

Rozmawiał Tomasz Wójcik

Józef Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską. Ściśle wojskowy charakter miały również
uroczystości organizowane po przewrocie majowym w 1926r. Na placu Saskim w Warszawie J.
Piłsudski dokonywał przeglądu pododdziałów
i odbierał defiladę. Był to dzień wolny od pracy
dla urzędników państwowych. Święto państwowe
11 listopada ustanowiono na mocy ustawy z 23 kwietnia
1937 r.
W czasie okupacji zakazane były obchody polskich
świąt. Jednak Polacy w konspiracji ozdabiali pomniki biało-czerwonymi kwiatami i proporczykami, zawieszano
polskie flagi w ważnych miejscach. Powielane po kryjomu
ulotki, afisze oraz artykuły przypominały o święcie. Podobnie napisy na murach: „Polska żyje”, „Jeszcze Polska nie
zginęła”, 11.XI 1918 itp. umacniały ducha narodu. Niestety
ustawą Krajowej Rady Narodowej z 22 lipca 1945 r. zniesiono to święto. Mimo to, w okresie PRL-u organizowano
nielegalne obchody, na co władze odpowiadały represjami
wobec organizatorów i uczestników. Dopiero dzięki NSZZ
„Solidarność” przywrócono należną rangę tej uroczystości. Narodowe Święto Nieodległości od 1989 r. jest znowu
świętem państwowym, a jego centralne obchody odbywają się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Przed nami rok wyznaczający 100 rocznicę odzyskania
niepodległości. Pamiętajmy w nim o przesłaniu skierowanym do Polaków w 15 rocznicę niepodległości (rok 1933)
na plakacie pochodzącym z Wielkopolski: „Doniosłość tej
pamiętnej chwili znajdzie niewątpliwie serdeczny wyraz
w duszy każdego Polaka, dla którego niepodległa Ojczyzna nie jest tylko pustym dźwiękiem, lecz najświętszą
wartością, a Władza państwowa najpełniejszym wyrazem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.”

Stulecie Niepodległości
L istopad 1918 roku był czasem przełomowym dla całej Europy, szczególnie zaś
dla narodu polskiego. Rozpadły się mocarstwa zaborcze,
zakończyły działania wojenne na frontach I wojny światowej. Wolność zawitała do Polski. Tak pisał o tamtych
dniach premier Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską
w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony.
Nie ma „ich”: Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! […] Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał
pracę chłop porzucał rolę i leciał na rynek dowiedzieć się,
przekonać, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na
urzędach.”
W Uniejowie w dniu 11 listopada 1918 r. grupa około 50
żołnierzy zPolskiej Organizacji Wojskowej opanowała zamek, będący dotąd w rękach niemieckich. Zorganizowano
Straż Obywatelską z komendantem Januszem Skrzyńskim
na czele. W jej skład wchodziły również oddziały konne.
Komenda Powiatowa Straży Obywatelskiej w odezwie do
mieszkańców apelowała o zachowanie porządku i przestrzeganie prawa.
W następnych latach dzień odzyskania niepodległości
był ważnym świętem wszystkich Polaków. Uroczystość
w latach 1918 – 1926 miała charakter wojskowy i obchodzono ją w pierwszą niedzielę po 11 listopada. Po raz pierwszy uroczyste obchody zorganizowano 14 listopada 1920 r.
(wcześniej toczyły się walki o granice państwa). Wówczas
w Uniejowie - nr 72 (2017)
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„Niebo chodziło po ziemi”
w Uniejowskiej Kolegicie

Jak każdego roku, wśród wokalistów nie mogło zabraknąć utalentowanych absolwentów Zespołu Szkół
w Uniejowie. To niezwykle miłe i budujące, że mieszkający poza Uniejowem znajdują czas i chęć uczestniczenia w warsztatach. Nie lada wyzwaniem jest też
przygotowywana choreografia koncertu. Grupa integracyjna ma swoją specyfikę i ułożyć wszystko tak, by
nie sprawiało trudności żadnemu z wykonawców, nie
było łatwe. Wszyscy pracujący przy całym przedsięwzięciu dokładają wszelkich starań, by koncert ucieszył każdego słuchacza.
Zaszczytem dla organizatorów jest przyjazd do Uniejowa znakomitej aktorki filmowej i teatralnej p. Anny
Dymnej. Nie była to jej pierwsza wizyta w Uniejowie.
Prowadziła już u nas koncert integracyjny z zespołem Raz Dwa Trzy (2014 r). W tegorocznym koncercie uczestniczyli też podopieczni jej fundacji „Mimo
wszystko”. To laureaci festiwalu „Zaczarowana piosenka” – Julia Bagińska, Aleksandra Nykiel, Przemysław
Cackowski i Michał Ziomek.
Uczestnicy warsztatów to prawie 50 osób. Podczas
prób akompaniowali im lokalni instrumentaliści: Marcin Jaśkiewicz – gitara, Bartosz Wroniszewski – perkusja, Łukasz Mosiagin – gitara basowa, Tomasz Piasecki
– pianino, akordeon, Maksymilian Milczarek – puzon,
Mirosław Madajski – trąbka.

Integracyjny koncert pt. „NIEBO CHODZI PO ZIEMI”, który odbył się 15 grudnia b.r. w Uniejowskiej
Kolegiacie, był podsumowaniem warsztatów integracyjnych, realizowanych od września przez Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni. W warsztatach prowadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie odbyło się 16 spotkań, na których rozbrzmiewała
twórczość Mieczysława Szcześniaka. To ogromny zaszczyt, iż artysta tej klasy przyjął zaproszenie i z dużą
sympatią odniósł się do całego integracyjnego projektu. Poprzeczka dla organizatorów, wykonawców
i muzyków została postawiona wysoko, ponieważ to
artysta z olbrzymimi dorobkiem- ostatnia jego płyta
„Nierówni” z tekstami wierszy ks. Jana Twardowskiego ma status Złotej Płyty!!! Utwory te znakomicie
wpisują się w ideę integracji, a w szczególności integracji muzycznej. Podczas przygotowań do koncertu
nie zapomniano również o innych, znanych przebojach
zaproszonego gościa.
Uczestnicy warsztatów to uzdolnione artystycznie
osoby: dzieci ze szkół podstawowych z Uniejowa,
Wielenina i Wilamowa, uczestnicy zajęć ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku, Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
oraz uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Wsparcie finansowe na to zadanie stowarzyszenie
otrzymało w wyniku konkursu ofert, ze środków z Budżetu Województwa Łódzkiego.

Warsztaty – na pierwszym planie od prawej: Martyna Gierada i Paulina Woźniak
(arch. Stowarzyszenia Aktywni)

Na pierwszym planie: Dominika Derlacz i Mirosław Madajski - koordynator projektu. foto Michał Kubacki

Przy perkusji Bartosz Wroniszewski, z puzonem Maksymilian Milczarek w tle
uczestnicy warsztatów. foto Michał Kubacki

Uniejowska Grupa Integracyjna – próba. foto Michał Kubacki
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Koncert Niebo chodziło po ziemi

Uniejowsk a Kolegiata - 15 grudnia 2017
„Kiedy Niebo nie chce samo przyjść, trzeba trochę zaczekać” - powiedziała Anna Dymna, prowadząca koncert.
Zapowiadając kolejne utwory, kolejnych artystów posługiwała się pięknymi cytatami. To sprawiało, że słuchając
wykonawców, odbywaliśmy niepowtarzalny, muzyczny
spacer Nieba po Ziemi. „Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera
okno. To okno było dziś szeroko otwarte dla artystów i dla
dobra” -mówił, w podziękowaniu kierowanym do wykonawców koncertu, gospodarz naszej kolegiaty- ks. infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz.
Z pewnością wiele tego dobra każdy z nas zabrał z sobą.

Urszula Urbaniak

Anna Dymna i Mieczysław Szcześniak. foto Tomasz Wójcik

Obok solistów uniejowskiej grupy integracyjnej wystąpili też laureaci festiwalu „Zaczarowanej piosenki ” - Julia Bagińska, Aleksandra Nykiel, Przemysław Cackowski i Michał Ziomek. foto Tomasz Wójcik

Zasłużone brawa (również bis) dla całej grupy integracyjnej. Do wspólnej fotografii obok Anny Dymnej i Mieczysława Szcześniaka dołączył gospodarz kolegiaty ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. foto Tomasz Wójcik

Realizator: Uniejowskie Stowarzyszenie AKTYWNI
Współorganizatorzy: Województwo Łódzkie, Uniejów Uzdrowisko Termalne, Parafia Św. Floriana w Uniejowie
Mecenat: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej TERMY Uniejów sp. z o.o.
Patroni Honorowi wydarzenia: Anna Dymna, Mieczysław Szcześniak, Witold Stępień – Marszałek Województwa
Łódzkiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Ksiądz Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – proboszcz Parafii Uniejów
Patronat Merytoryczny: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Patronat Medialny: Telewizja Polska SA, Dziennik Łódzki, dodatek Nad Wartą, Echo Turku, Uniejowskie Strony,
W Uniejowie, naszemiasto.pl, uniejow.net.pl
Partnerzy: Fundacja Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO, Fundacja im. Brata Alberta, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku,
Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie,
Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Szkoła Podstawowa w Wilamowie.
Sponsorzy: K-FLEX POLSK A, Instytut Zdrowia Człowieka, Uzdrowisko Uniejów Park, Hotel Uniejów, Browar Wiatr,
Mar-Tools Marcin Mosiagin, Bank Spółdzielczy w Poddębicach, OLIMPIKO – Lidia i Piotr Kozłowscy, Projektowa KB
Krzysztof Broż, Siagan Trans Łukasz Mosiagin, HENTER Teresa i Henryk Pęcherscy, KEEZA i TOMADEX – Adam Czajka
i Tomasz Szulc, Studio W – Agencja, Reklamowa, Drukarnia, Mateusz Własny, Hurtownia KOMA Marek Komajda.
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Bal
Wszystkich Świętych
W ostatnim dniu października, po raz
pierwszy w naszej okolicy, odbył się Bal
Wszystkich Świętych. Była to wspólna inicjatywa uniejowskich duszpasterzy z ks. infułatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem na czele,
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, zaangażowanych w życie parafii.
Pierwszym punktem była wspólna modlitwa różańcowa na cmentarzu, odmawiana
w kilkunastu językach. Dzieci przyszły przebrane za świętych, widzieliśmy m.in. „Jana
Pawła II”,
Wszyscy uczestnicy Balu Wszystkich Świętych (fot. Tomasz Wójcik)
„Faustynę ”
i wielu innych świętych. Po modlitwie barwny i radosny korowód przemaszerował
ulicą Wiśniową do budynku szkoły podstawowej, gdzie na sali gimnastycznej odbył
się bal. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Mati, czyli ks. Mateusz Kuliński. Organizatorzy
zadbali także o słodki poczęstunek.
Zdawać by się mogło, że trudno jest powiązać zabawę taneczną i modlitwę za zmarłych. A jednak takie połączenie jest nie tylko możliwe, ale i ma swój głęboki religijny
sens. Taki bal jest okazją do poznania życiorysów Świętych i zrozumienia ich posłannictwa. W naszym przekonaniu jest to także rozsądna alternatywa wobec zwyczajów
Halloween, obcych naszej kulturze.
Wszystkim niedowiarkom dedykujemy słowa św. Augustyna: „Człowieku, naucz się
tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić”. I zapraszamy na Bal Wszystkich Świętych w przyszłym roku.
Tomasz Wójcik

Radosny korowód z cmentarza do szkoły poprowadził
ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz (fot. Tomasz Wójcik)

850-lecie Ingresu Bł. Bogumiła do K atedry Gnieźnieńskiej
W dniu 3 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka sprawowana była uroczysta Msza św. z okazji 850-lecia ingresu bł. Bogumiła – arcybiskupa, jednego z patronów archidiecezji
gnieźnieńskiej.
W uroczystości uczestniczyły delegacje z parafii, których patronem jest bł. Bogumił (m.in. z Gniezna i Poznania), delegacje miast związanych od wieków z bł. Bogumiłem (Uniejów, Dobrów, Koło), przedstawiciele Kapituły Prymasowskiej
i Kapituł Kolegiackich w Uniejowie, Chodzieży i Kruszwicy oraz przedstawiciele różnych władz samorządowych. Obecny
był również emerytowany metropolita gnieźnieński abp senior
Henryk Muszyński, który podczas ostatniej wizyty w Uniejowie (2 lipca b.r.) powiedział, że
bł. Bogumił wpisany jest głęboko w jego serce.
Zaszczytu uroczystego wprowadzenia orszaku z relikwiami
dostąpiła delegacja z Uniejowa
pod przewodnictwem ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
Ksiądz infułat - prepozyt Kapituły Uniejowskiej przybliżył też
zebranym postać arcybiskupa
Bogumiła, a homilię wygłosił o.
Wojciech Prus OP, duszpasterz
Lednicy 2000, która była jednym ze współorganizatorów jubileuszowych uroczystości.
Urszula Urbaniak
Na pierwszym planie delegacja Uniejowa: ks. infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz oraz bracia Wojciechowscy - Jakub (z lewej)
i Michał (fot. arch. archidiecezji)

8

w Uniejowie - nr 72 (2017)

Urywek z podróży
UNIEJÓW. Od Przykony zaczyna się bardzo urozmaicona i malownicza droga: szosa, jak po stole, prowadzi wśród zamożnych parceli włościańskich, wśród chat i stodół dobrze zbudowanych z miejscowego kamienia wapiennego: dalej ciągną się
zagajniki dębowe i brzozowe, za którymi w przerwach roztacza się dolina Warty. Mój towarzysz, wędrowny fotograf, który
obrzydziwszy sobie Łódź, jeździ od wsi do wsi i fotografuje Kasie i Marysie, bawił mnie swoimi anegdotami.
Więc droga szybko zeszła, ukazał się most na Warcie, pałac hr. Tolla, zajęty przez władze okupacyjne, i wjechaliśmy do
miasta. I tutaj na wstępie znalazłem się w położeniu bez wyjścia, gdyż w żadnym zajeździe czy szynku nie mogłem dostać
miejsca na nocleg. I przyszłoby mi chyba przespać się gdzie na progu, gdyby nie uprzejmość ks. kanonika Jędrychowskiego,
który z prawdziwie polską gościnnością przyjął mnie w swoje progi.
Uniejów jest to małe, bo zaledwie 4000 mieszkańców liczące miasteczko, oświetlone rzęsiście elektrycznością, którą każdy
otrzymuje bez ograniczeń po mk. 1.75 za kilowat. Od kilku lat istnieje i dobrze prosperuje sklep udziałowy „Oszczędność ”, 3
elementarne szkoły, ochronka dla dzieci, bezpłatna kuchnia, Oddz. Macierzy Szkolnej, Straż Ogniowa, a wreszcie staraniem
ks. kanonika Jędrychowskiego zostały uruchomione dwa progimnazja 4-0 klasowe męskie i żeńskie oraz Koło wpisów szkolnych.
W kościele miejscowym znajdują się relikwie błog. Bogumiła z Dobrowa otaczane czcią najszerszych warstw ludności miejscowej i okolicznej.
Ruch na ulicach panuje znaczny, a to dzięki przecinającym się tutaj aż siedmiu szosom; miasto jest czyste, wesołe, a objawiająca się już dziś tendencja budowlana zapowiada mu rozwój w krótkim czasie.

/autor nieznany/

Od Redakcji: Powyższy tekst jest przedrukiem z tygodnika „GŁOS KOŁA ”, wychodzącego w okresie okupacji cesarskich
Niemiec. Kserokopię oryginału z 1918 roku przekazał nam kolski regionalista p. Kazimierz Kasperkiewicz. Nieznany autor
artykułu pokazuje tu bardzo pozytywny i optymistyczny obraz Uniejowa sprzed 100 lat.
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Rok 1915. Uniejów (powiat Turek), rynek z dzwonnicą
(fot. Architektonischer Atlas von Polen)

K anonik Uniejowski i pierwszy
proboszcz wieleniński

Ksiądz Adam Durski
Ksiądz kanonik Adam Durski żył na przełomie XVIII i XIX
wieku. Urodził się 25 grudnia 1748 roku w Malanowie niedaleko Turku, na ziemi kaliskiej, za panowania króla Augusta III
Sasa. Lata, w jakich przyszło mu dorastać, były czasem, kiedy
„zło z dobrem wiodły z sobą bój śmiertelny”. Ksiądz Adam Durski nie uległ jednak żadnym niebezpiecznym prądom i „niezbrukany” poświęcił się stanowi duchownemu.
W roku 1773, mając 25 lat, został wikariuszem Kolegiaty
Uniejowskiej i jednocześnie komendarzem (administratorem) w kościele filialnym w Wieleninie. Osiadłszy w Wieleninie, oprócz obowiązków kapłańskich, zajął się szerzeniem
oświaty wśród tamtejszej dziatwy wiejskiej. Bezpłatnie uczył
czytania, pisania i wychowywał na użytecznych członków
społeczeństwa. Szkołą stała się jego plebania. Swoim uczniom
poświęcał każdą wolną chwilę. Z własnych funduszy zaopatrywał ich w książki, papier, kredę i inne rzeczy niezbędne
do nauki. Spotykał się z wielką wdzięcznością i okazywaną
czcią ze strony rodziców, którzy nazywali go słońcem i dopilnowywali, by dzieci uczyły się gorliwie „póki to słońce świeci”.
W czasie wolnym od obowiązków duchownych i nauczycielskich z niezwykłą starannością i artyzmem własną ręką
pisał akta stanu cywilnego, gdzie każda strona tytułowa
i pierwsze litery każdego aktu (inicjały) były ozdabiane misternymi rysunkami. Dzięki takiemu wykonaniu, akta przez
niego doprowadzone do 1809 roku uznawano jako rzadki zabytek sztuki krajowej.
Jego staraniem i jego kosztem w ogrodzie za drewnianą
plebanią stanął letni domek murowany z kamienia (dwie izby
i piwnica). Tu w porze letniej odbywały się lekcje, ale i przyjmowana była szlachta. Nad drzwiami, na kamieniu był wykuty po łacinie napis: „Wzniósł Wielebny Adam Durski Wikariusz
Kolegiaty Uniejowskiej Komendarz Wieleniński Roku Pańskiego
1792”. W roku 1884 jeden z członków rodziny księdza wykuł
ten kamień ze ściany i zabrał z sobą jako cenną pamiątkę rodzinną.
W roku 1802 na drewnianej plebani wybuchł pożar, w którym spaliły się również księgi kościelne z tego roku. Nim
wystawiono nową drewnianą plebanię, letni domek w ogrodzie był pomieszczeniem dla księdza. W roku 1803 do pomocy
w obsłudze parafian przydzielony został ks. Stefan Rychlewski- wikariusz.
Władze duchowne doceniły zasługi i zdolności księdza
Adama. W roku 1809 (czasy Księstwa Warszawskiego) ksiądz
Durski otrzymał godność kanonika Kolegiaty Uniejowskiej.
Po 36 latach spędzonych w Wieleninie, mając 61 lat życia,
przeniósł się do Uniejowa. Tu, podobnie jak w Wieleninie,
zaczął oświecać młode umysły. W miejscowej szkole prowadzonej przez Żdżarskiego, wybierał pilniejszych uczniów,
synów ubogiej szlachty i mieszczan, by kształcić ich w „naukach wyższych” oraz w języku niemieckim i łacińskim. Jego
uczniem był m.in. Kazimierz Tarczyński (1802-1873), późniejszy obywatel Płocka, przyjaciel Fryderyka Chopina, numizmatyk.
W roku 1816 było mu dane przeżyć ogromny pożar w mieście, który pozostawił wielkie spustoszenie i doprowadził do
upadku Uniejowa. Dwa lata później (rok 1918) zniesiono Kapitułę Uniejowską. Już wtedy też ksiądz Adam Durski podupadł na zdrowiu. Na skutek zniesienia kolegiaty, po 13 latach
pobytu w Uniejowie, w roku 1882 wrócił do Wielenina i został
pierwszym proboszczem utworzonej wtedy samodzielnej parafii wielenińskiej.
Zmarł w sędziwym wieku 2 grudnia, ale rok nie jest precy10

zyjnie podany było to między
1822 a 1826. Został pochowany
w
Uniejowie,
w
grobowcu
na cmentarzu
przy drewnianym cmentarnym kościółku
Bożego
Ciała
(rozebrany w czasie II
wojny światowej), po prawej
stronie
wielkich drzwi tego
kościoła (teraz
Plac Dębów Katyńskich). Jego
grób już w 1887
roku był prawie
zupełnie zrujnowany. Obecnie, oprócz dużego żelaznego
krzyża- pozostałości po grobie Leona Gustkowskiego oraz pustej piwnicy
Zarzyckich, nie ma innych śladów po dawnej nekropolii.
Hip. B. Tarczyński w swoim opracowaniu napisał: ”Ksiądz
Adam Durski całe życie dobroczynny, oddany sprawom ogółu, nie opływał nigdy w dostatki i nie zostawił po sobie żadnego majątku. Skromne zaś swe sprzęty rozdał całkowicie przed
śmiercią sługom swoim. Miłośnik światła, szerzył je wszelkimi
siłami. Czciciel prawdy, wypowiadał ją każdemu nie krępując
się żadnemi względami, lubo to czynił bez sarkazmu, lecz z wrodzoną sobie łagodnością i słodyczą. A niejedno ziarno rzucone
przezeń w miejscowościach, w których przebywał, w plon dobry
wyrosło”.
Opracowanie Tarczyńskiego1 kończy się przypiskami
zawierającymi m.in. projekt testamentu ks. kanonika Durskiego. Z jego treści dowiadujemy się, że pewną (?) sumę
oszczędności, pochodzących z jego kanonicznych dochodów,
w pewnym okresie (?) złożył na ręce Józefa Załuskowskiego
dziedzica dóbr Skotniki, będącego najłaskawszym jego dobrodziejem. Jednak długa choroba zmusiła go do wycofania
tej sumy i tym samym tłumaczy, że nie po zostawia po sobie
żadnego majątku na wsparcie najbliższej rodziny.
Przypiski zawierają również informację, że kościół w Wieleninie został zbudowany w 1594 roku z drzewa modrzewiowego i do roku 1887 istniał w swoim pierwotnym wyglądzie.
Do tego też czasu pod kościołem zachowały się groby rycerzy,
pochowanych w ich dawnych strojach. Do roku 1918 (ponad
dwa wieki) kościół był tylko filialny i należał do Kolegiaty
Uniejowskiej, a posługę duchowną wypełniali uniejowscy
wikariusze lub stali komendarze wielenińscy - jednym z nich
był też ks. Adam Durski. Dopiero od 1818 roku, kiedy dobra
arcybiskupów gnieźnieńskich przeszły na rzecz Rządu, kiedy
zniesiono Kolegiatę Uniejowską kościół w Wieleninie stał się
parafialnym i odtąd posiadał własnych proboszczów. Autor
opracowania podkreśla, że akta kościelne wielenińskiej parafii prowadzone były z niezwykłą starannością. Potwierdzeniem tego jest powyższy tekst oraz podany niżej wykaz
trzydziestu pierwszych księży.
Urszula Urbaniak

1 O Ks. Adamie Durskim Kanoniku Uniejowskim, Hipolit Bogumił Tarczyński, Warszawa 1887
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15. ks. Tomasz Fijałkowski (senior)-wikariusz- 1700
16. ks. Paweł Smietański- komendarz- 1722
17. ks. Jan Kiliański-wikariusz- 1727
18. ks. Stanisław Grembiński- komendarz- 1732
19. ks. Ignacy Czerwiński- komendarz - 1758
20. ks. Adam Durski - komendarz - 1773
21. ks. Stefan Rychlewski - wikariusz i komendarz 1803
22. ks. Poznański- wikariusz- 1810
23. ks. Wincenty Plewczyński- komendarz-1810
24. ks. Walenty Pawczyński - wikariusz i komendarz-1817
25. ks. Bogumił Dąbrowski- komendarz- 1817
powrotnie ks. kan.Adam Durski -I proboszcz - 1822
26. ks. Jakób Brzechwiński- II proboszcz- 1826
27. ks. Bątowicz- 1841
28. ks. Józef Słodkoski- III proboszcz-1843
29. ks. Józef Kempf - IV proboszcz- 1880
30. ks. kan. Antoni Dziaszkowski- V proboszcz- 1884

Wśród 30-tu pierwszych księży z Wielenina było 25ciu wikariuszy i komendarzy (administratorów) oraz
5-ciu proboszczów. Dwukrotnie pojawia się nazwisko
ks. Adama Durskiego.
1. ks. Albert - komendarz - 1594
2. ks. Szymon - komendarz -1605
3. ks. Piotr Sochaczewski-wikariusz - 1616
4. ks. Michał Kosztulski-wikariusz - 1643
5. ks. Klemens Gajewski- komendarz-1846
6. ks. Bartłomiej Kozłowski-wikariusz-1656
7. ks. Jan Bielowski-wikariusz-1656
8. ks. Jan Szymkiewicz-wikariusz- 1660
9. ks. Marcin Chełkoski- komendarz-1685
10. ks. Albert Poznański-komendarz-1692
11. ks. Łukasz Tomicki-komendarz- 1692
12. ks. Jan Sykotowicz- wikariusz- 1693
13. ks. Szymon Janczewski-wikariusz-1699
14. ks. Ferdynand Jaczyński- wikariusz- 1699

Zródło: O Ks. Adamie Durskim Kanoniku Uniejowskim, Hipolit Bogumił Tarczyński, Warszawa 1887

Kolejni proboszczowie parafii w Wieleninie

Ks. Adam Kozanecki proboszcz wieleniński 1925 – 1938 r.
Ks. Zygmunt Olszewski 1938 – 1940 r.
Ks. Jerzy Zameja proboszcz wieleniński 1945 – 1947 r.
Ks. Wiktor Machalski proboszcz wieleniński 1947 – 1971 r.
Ks. Antoni Koczko wikary 1971 r.
Ks. Marian Włodarczyk proboszcz wieleniński 1971 – 1972 r.
Ks. Wacław Rostek proboszcz wieleniński 1972- 1984 r.
Ks. Jerzy Krajewski proboszcz wieleniński 1984 – 2005 r.
Ks. Józef Waszak proboszcz wieleniński 2005 – 2016 r.
Ks. Jarosław Olszewicz 2016 –

Ks. Bors proboszcz wieleniński 1889-1894
Ks. Józef Majkowski proboszcz wieleniński 1894-1907
Ks. Franciszek Rusin proboszcz wieleniński 1907- 1912 r.
Ks. Pawłowski proboszcz wieleniński 1913 r.
Ks. Jan Rubaszkiewicz proboszcz wieleniński 1913 – 1921 r.
Ks. Piotr Borycki proboszcz wieleniński 1921 r.
Ks. Aleksy Łuczaj proboszcz wieleniński 1921-1924 r.
Ks. Tadeusz Oskierko proboszcz wieleniński 1924 – 1925 r.

Zródło: Wykaz ze strony www.facebook.com - parafia pw św. Jakuba i św. Doroty w Wieleninie

Z archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa - zb. Marii Malewicz

W 1925 roku stary drewniany modrzewiowy
kościół uległ spaleniu - źródłem pożaru była
wieczna lampka oliwna. Budowniczym nowego, obecnego kościoła był ks. Adam Kozanecki
- trzeci od lewej. Świątynia powstała w 1926
roku. Wzniesiono ją na miejscu dawnej karczmy
z kamienia wapiennego wydobywanego w okolicy Rożniatowa.
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Z cyklu: Zwyczajni a Niezwykli
Piotr Jeżka - organista,
rzeźbiarz, pszczelarz

Związany z Uniejowem od 1999 roku, dysponuje najbardziej znanym w parafii głosem. Jest z nami od ponad 18
lat. Grą na organach uświetnia w naszej kolegiacie wszystkie uroczystości religijne.
Przygodę z muzyką rozpoczął ok. 11 roku życia. Z inicjatywy taty trafił wówczas do orkiestry dętej przy OSP
Wilamów (jej kapelmistrzem był wtedy Józef Włodarczyk
ze Stemplewa). Na próby najpierw rowerem (z czasem motorynką) dojeżdżał kilka kilometrów. Nie było łatwo, ale
cały czas, również na późniejszych etapach muzycznej edukacji, wspierali go rodzice – Bronisława i Józef Jeżka.
Pewnego razu Pana Piotra do organów na chórze kościoła w Wilamowie zaprosił ówczesny kleryk Dariusz
Ziemniak, pochodzący z tej miejscowości (ks. Dariusz Ziemniak od niedawna pełni posługę proboszcza w pobliskim
Spycimierzu). Zachęcił naszego rozmówcę, by zasiadł przy
organach. Okazało się, że jest to instrument dla Pana Piotra. Proboszcz Wilamowa, ks. Jan Sroka, dyskretnie przysłuchiwał się jego grze. Doceniając umiejętności muzyczne
grającego zaproponował mu nie tylko pracę w wilamowskim kościele, ale również dalszą naukę w pięcioletnim
Diecezjalnym Studium Organistowskim we Włocławku.
No i tak zbiegiem różnych okoliczności rozpoczęła się profesjonalna przygoda Pana Piotra z organami. Z racji posiadania świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia
oraz już posiadanej umiejętności gry na pianinie i trąbce
w Studium został przyjęty na drugi rok.
W 1999 roku, za czasów księdza proboszcza Wojciecha
Krzywańskiego, z polecenia ks. Jana Sroki, trafił na zastępstwo do Uniejowa. Jednocześnie pracował w kościele
w Wilamowie.
Z czasem bardziej związał się z naszą parafią. Na wieczorną Mszę św. dojeżdżał codziennie z Augustynowa.
W naszym kościele pojawił się nowy głos, wierni mogli
systematycznie uczyć się nowych pieśni.
Wspominając okres dojazdów do Uniejowa organista
bardzo dobrze pamięta Boże Narodzenie 2001roku. Niespodziewanie intensywnie padający śnieg i wiejący silny
wiatr zawiał drogi. By na czas dotrzeć na pasterkę do naszego kościoła, już o godz. 22 wyruszył samochodem w stronę
Uniejowa. Towarzyszyła mu wtedy małżonka. Im był bliżej celu, tym trudniej było pokonywać śnieżne zaspy. Coraz
bardziej prawdopodobne stawała się nieobecność, a w najlepszym przypadku – spóźnienie. Powszechne stawały się
już wtedy telefony komórkowe, toteż o trudach podróży
Pan Piotr powiadomił ks. proboszcza. Ksiądz Stanisław Janik zapowiadając pasterkę poinformował zbierających się
parafian, że będzie ona wyjątkowa, bo bez udziału organisty, który z powodu kaprysów pogody nie jest w stanie
dojechać. Zanim jednak zadzwoniły dzwonki oznajmiające
rozpoczęcie Mszy Świętej, Pan Piotr czekał już na chórze,
gotowy do grania. Wszyscy odetchnęli z ulgą i radością.
Po pasterce pozostała mu jeszcze trudna droga powrotna, nierzadko w śnieżnych tunelach. W pierwsze święto
Bożego Narodzenia na poranną liturgię też dotarł … tym
razem ciągnikiem. Drogę do Uniejowa bardzo sobie wtedy
skrócił, jadąc na przełaj polami, bo tylko takie rozwiązanie
dawało gwarancję szybkiego dotarcia do Uniejowa.
Rok 2001 był szczególny dla Pana Piotra, nie tylko z powodu śnieżnej przygody. W październiku poślubił Panią
Julię (też grającą na organach), która od tamtego czasu
dzielnie dzieli z nim pasję do gry na organach, zamiłowanie do pszczół oraz do rodzinnych rowerowych przejażdżek
po okolicy.
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Pan Piotr i jego schola - chórek czynnie uczestniczy w liturgii (fot. Małgorzata
Charuba)

W Uniejowie zamieszkali na stałe od 2007roku. Skróciła się zatem droga Pana Piotra do pracy. Nie zmieniło się
pokonywanie stromych schodów na chór. Dla przykładu
podajemy, iż w każdą niedzielę wspina się po nich co najmniej 10 razy. Robi to błyskawicznie, wbiega po nich (tak,
to nie pomyłka) na chór i zbiega nimi w dół, jak mówi,
na jednym wdechu (zapewniam, że są na to świadkowie).
Tam czekają na niego organy, lustro i od prawie dwóch lat
– komputer wraz z programem „Cecylia”, zawierającym bogaty repertuar pieśni liturgicznych, dającym wiele możliwości doboru odpowiednich pieśni do czytań.
Komputer na chórze, wraz z pełnym oprogramowaniem,
to zasługa ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. To z jego
inicjatywy, dzięki jego staraniom i ofiarności parafian został zakupiony nowoczesny sprzęt, który świetnie służy
wiernym. Mogą oni śledzić wyświetlane w prezbiterium
teksty pieśni i angażować się w śpiew. By tak było, trzeba
sprawnie radzić sobie z obsługą programu komputerowego. Pan Piotr to potrafi. Niezwykłego skupienia wymaga
jednoczesna gra na klawiaturze ręcznej i pedałowej, śpiew
oraz korzystanie z tego programu. Od niedawna nasz organista dodatkowo musi skupiać uwagę również na scholii.
Pod jego kierunkiem ubogaca ona muzycznie liturgie. Do
tego dochodzą cotygodniowe próby z tą grupą. Wnikliwy
obserwator na chórze wypatrzy jeszcze małe lusterko. Jest
ono zawieszone na prospekcie organów na odpowiedniej
wysokości, pod odpowiednim kątem. Spoglądając w lustro
organista widzi, co w czasie Mszy Świętej dzieje się na ołtarzu.
W okresie Adwentu dodatkowym zadaniem Pana Piotra
jest roznoszenie po domach wigilijnych opłatków. Co roku
Chrystus w cierniowej koronie i płaskorzeźba bł. Bogumiła
(fot. Małgorzata Charuba)
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Jedna z pierwszych rzeźb - bez nazwy (fot. Małgorzata Charuba)

dociera on do około 1400 rodzin w parafii. Jest zawsze
przyjaźnie witany. Ma to dla niego ogromne znaczenie.
Kończąc rozmowę na temat służby w kościele, nie sposób było nie zapytać o stojącą na podwórku barć, jak się
okazało – własnoręcznie wykonaną. W odpowiedzi na
twarzy Pana Piotra pojawił się tajemniczy uśmiech. Oznaczało to, że coś jest na rzeczy. Nie zaprzeczył, jakoby w ten
sposób chciał dać pszczołom przyzwolenie na zasiedlenie
się w tym lokum. Jeżeli skorzystałyby z zaproszenia, nie
musiałbym jeździć daleko do pasieki -zażartował. Ale, jak
na taką rozłąkę zareagowałyby dotychczasowe rodziny
pszczele? Chyba nie ma co ryzykować- przyznał.
Całkiem szybko okazało się, że kolejną pasją naszego
rozmówcy są pszczoły. Wspiera go w tym małżonka. Oboje wywodzą się z rodzin o tradycjach pszczelarskich (tymi
owadami zajmowali się dziadkowie, ojcowie, wujkowie,
czy rodzeństwo). Obserwowali więc pszczoły od najmłodszych lat życia. Kiedyś, będąc dzieckiem, Pan Piotr pod
nieobecność rodziców postanowił sam zabrać z ula plaster
miodu. Jego zdaniem, odpowiednio się ubrał; założył kapelusz, kaptur, kurtkę i wyruszył na podbój ula. Cała akcja
szła dobrze do czasu, kiedy pszczoły nie zaczęły bronić plastrów. Na powitanie w twarz użądliła go jedna, a potem
druga. Zwyciężony musiał opuścić pasiekę. Gdy w milczeniu, opuchnięty udał się na spotkanie z rodzicami, od razu
zorientowali się, gdzie był i co robił. Sytuacja ta nauczyła
go większej ostrożności, ale nie zniechęciła jednak do kontaktu z tym pożytecznymi stworzeniami.
Kiedy pewnego razu do stojącego w ogrodzie opuszczo-

nego ula dotarła rodzina pszczela i zagnieździła się w nim,
Państwo Jeżka uznali to jako znak. Odpowiedzieli swoim zainteresowaniem i troską do tego stopnia, że obecnie
mają 25 rodzin pszczelich. W pasiece stoją ule, wykonane
własnoręcznie przez naszego rozmówcę. Są one pięknie
przyozdobione malunkami wykonanymi przez małżonkę –
Julię.
Dowiedzieliśmy się, że są różne gatunki pszczół, jedne
z nich są spokojne, inne agresywne W pasiece u Jeżków
przebywają takie, które nie atakują. Wszystkie jednak
mocno bronią gniazda. Rodziny pszczele są bardzo zorganizowane, każdy zna w nich swoje miejsce i rolę, wszyscy
ze sobą współpracują. Są pszczoły – robotnice, strażnice
i królowa (ta jest tylko jedna).
W rodzinnej pasiece wytwarzane są różne miody. Ich
rodzaj ma związek z czasem i rytmem kwitnienia różnych
kwiatów i ziół. Najpierw powstaje miód z mniszka i rzepaku, potem akacjowy, faceliowy, lipowy i wielokwiatowy. Po każdym sezonie kwitnienia określonych roślin
miód musi być wybrany z ula. Żeby to uczynić, najpierw
należy każdy ul odpowiednio okopcić dymem. Otwiera
to pszczelarzowi drogę do miodowych plastrów. Pochylając się nad każdym ulem przechodzi w tym czasie niezwykłą aromaterapię, bo z wnętrza wydobywa się cudowny
zapach. U Państwa Jeżków wyjęte plastry trafiają w ręce
Pani Julii lub Stasia (najstarszego syna), którzy odwirowują
z nich miód. Marysia i Antoś trzymają natomiast kciuki, by
wszystko przebiegło zgodnie z planem. Wygląda na to, że
o następców nie będzie trudno. Pozyskany w ten sposób
naturalny specyfik trafia potem do rodziny czy znajomych.
Pana Piotra od zawsze charakteryzowała odwaga, pszczoły
nie były mu straszne. Obecnie nabrał już takiej wprawy, że
w swojej pasiece potrafi nosić pszczoły na rękach i bawić
się z całym ich rojem. A wtedy to wrażenia są wyjątkowe,
bo dodatkowo tworzą one niepowtarzalną muzykę.
Zapytany o to, czego jeszcze o nim nie wiemy, odpowiada nieśmiało, że rzeźbi. Na swoim koncie ma 18 różnych
prac. Pierwszą z nich był zrobiony z konaru drzewa stojak na płyty CD. Potem pojawiły się rzeźby. Z narodzinami pierwszego syna Stasia (obecnie ucznia klasy III gimnazjum) zbiegło się wykonanie postaci, zwanej „dobrym
dziadkiem”. Długo była ulubioną figurką całej trójki dzieci.
W kolekcji znajduje się też dobry pasterz – góral niosący
owcę na ramionach czy harnaś. Najważniejsze miejsce znajdują jednak postacie religijne. Spod ręki Pana Piotra wyszła rzeźba Matki Boskiej Licheńskiej, postać i twarze Jezusa w cierniowej koronie czy popiersie Świętego Bogumiła.
Mieszkanie zdobi też płaskorzeźba tego świętego.
Nasz „Zwyczajny a Niezwykły” rzeźbi w drewnie z gruszy, olchy, wierzby, topoli czy lipy. Zanim przystąpi do pracy, wcześniej przygotowuje drewno. Musi ono odpowiednio długo leżakować, być okorowane i dobrze wysuszone.
Pomysły rodzą się niespodziewanie, najczęściej w czasie
wieczornej ciszy. Czasami, w zależności od struktury drewna i tego, co zastanie się pod dłutem, zmianie może ulec
pierwotny zamysł.
Rzeźbami skrywającymi poświęcony bezcenny czas
i cierpliwość organista obdarowuje bliskie mu osoby. Mimo
swoich czasochłonnych pasji, od zawsze pierwsze miejsce
w jego życiu zajmuje rodzina. Najbardziej szczęśliwy jest
wtedy, gdy poświęca jej swój wolny czas i gdy wszyscy
spędzają go razem. Dla swoich dzieci (Stanisława, Marii
i Antoniego) oraz dla innych może być wzorem sumienności, obowiązkowości, odpowiedzialności, cierpliwości
i opanowania, determinacji w dążeniu do celu oraz oddania ważnym sprawom. Wartości te są nadal wiele warte.

Małgorzata Charuba
Fotorelacja na stronie 18.

Julia i Piotr Jeżka z dziećmi; z tylu Staś i Marysia a z przodu Antoś
(fot. Małgorzata Charuba)
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Dobra jakość broni się sama

pilsów. W związku z czym uhonorowanie Pilsa Browaru
Wiatr zasługuje na dodatkowe wyróżnienie. Drugi złoty
medal dotyczył kategorii „Koźlak”, w której startował Bock
Browaru Wiatr, warto przy okazji wspomnieć, że piwo to
uzyskało również bardzo wysokie notowania w kategorii
Kraft Roku 2017.

Su kc e s U n i e j ows k i e g o
„ B rowa ru W i at r”
W dniu 17 listopada 2017 roku, podczas Poznańskich
Targów Piwnych, ogłoszono wyniki 11. edycji Konkursu
Piw. W bieżącym roku obejmował 42 kategorie, 150 zgłoszonych browarów rzemieślniczych,
W konkursie wzięło udział ponad 500 piw, co sprawia,
że KPR należy do pięciu najliczniej obsadzonych konkursów piwa w Europie. W staraniach o medale uczestniczyły
również browary zagraniczne: z Portugalii, Czech, Słowacji, Holandii, Norwegii, a nawet Panamy. Liczba polskich
browarów przekroczyła 100, co oznacza, że w KPR wziął
udział, co trzeci z funkcjonujących w Polsce browarów.
Jury stanowili międzynarodowi sędziowie (z takich krajów, jak Holandia, Korea Południowa, Niemcy, Panama,
Portugalia, Szwecja i USA) oraz 22 sędziów certyfikowanych Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych,
pod przewodnictwem Tomasza Kopyry (znanego eksperta
piwnego i międzynarodowego sędziego konkursów piwa
oraz autora książki „Piwo”).
Nie byłoby w tej informacji niczego nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, że w targach tych brał udział „Browar
Wiatr” (jak wiemy, funkcjonujący od 22 kwietnia 2016r.).
Uniejowskie piwo zgłoszono po raz pierwszy, ale od razu
wróciło z 2 złotymi medalami, zostając docenionym w
najważniejszym konkursie piw rzemieślniczych w Polsce.
Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, że złoty medal w kategorii „Pils”, był przyznany spośród ponad 40 zgłoszonych

Przyznanie na międzynarodowej imprezie złotych medali dwóm uniejowskim piwom jest dla Browaru Wiatr
powodem do ogromnej dumy. Stawianie sobie wysokich
wymagań i ciężka praca owocuje. Wyrażają radość, że
wszystkie dotychczas podjęte decyzje, często niełatwe,
włożony trud i determinacja nie poszły na marne. Wyznają
zasadę, że „jakość broni się sama”. Dzięki temu sukces ten
dodatkowo stanowi uhonorowanie jakości serwowanych
produktów i usług w Hotelu. To również prestiż i znacząca
promocja miejsca na mapie piwnej turystyki.
Browar Wiatr ciągle poszukuje nowych rozwiązań. Autor sukcesu - Mariusz Dałek stworzył ciekawą propozycję
na święta. Chce zachwycić gości piwem zimowym. Jest to
jasne piwo dolnej fermentacji. Zimowy charakter nadaje
mu imbir, cynamon oraz kardamon. Słodkie aromaty zawdzięcza kompozycji złożonej z cząstek kandyzowanego
ananasa i papai, skórki pomarańczy, wyciągu z cytryny,
pomarańczy oraz marakui. Smak wzbogacają rodzynki,
płatki krokosza i róży. Można rzec, istna poezja smaków.
Zwycięzcom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów,
nie tylko w dziedzinie piwowarstwa.

Małgorzata Charuba

Mariusz Dałek i nagrodzone produkty - Pils Browaru Wiatr oraz Bock Browaru Wiatr (arch. rodzinne)

Nowa monografia Uniejowa i okolic
Po naukowym patronatem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i pod red. prof.
Jana Szymczaka z Uniwersytetu Łódzkiego trwają prace nad przygotowaniem tekstów do monografii pt.
„Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”. Historię swojej miejscowości znajdzie w tej publikacji każdy mieszkaniec gminy Uniejów. Przygotowanie tekstów to pierwszy etap, na który pozyskano
środki unijne z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Drugim etapem realizacji przedsięwzięcia będzie druk, na co Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa gromadzi środki własne na koncie o numerze:
92 9263 0000 0209 1734 2002 0105

Na powyższe konto można dokonywać wpłaty z dopiskiem przedpłata na monografię (50 zł) lub darowizna na monografię
(kwota dowolna - wyższa niż 50zł).
Dziękujemy za obdarzanie nas swoim zaufaniem.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

14

w Uniejowie - nr 72 (2017)

Wacław Dybowski, lata 50-te. Fot. zbiory rodzinne

Wacław Dybowski operator
filmowy rodem z Uniejowa
Wacław Dybowski urodził się 14.08.1929 r.
w Uniejowie. W 1936 r. w wieku 7 lat przeprowadził się z rodzicami i starszym rodzeństwem
( Janiną i Aleksandrem) do Łodzi. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej, aż do wybuchu
wojny, następnie do 1941 r. uczył się na ,,tajnych
kompletach” w domu. Zajęcia zapewne prowadził jego ojciec Józef, gdyż był on nauczycielem.
W 1942r. trzynastoletni wówczas dziadek
został zmuszony przez Niemców do pracy w fabryce jako tokarz i ślusarz. Rok później został
wywieziony do Niemiec, gdzie pracował w faEkipa Pan Samochodzik i Templariusze - z tyłu Wacław Dybowski autor zdjęć.
bryce sprzętu lotniczego umiejscowionej w kopalni soli
Fot. Filmoteka Narodowa
450m pod ziemią.
Do Polski dziadek wrócił w październiku 1945 r. W Łodzi ukończył Gimnazjum i Liceum im. Kopernika. W 1949r.
został studentem na wydziale operatorskim PWSF w Łodzi.
W 1951 r. dziadek i babcia zawarli związek małżeński i urodziła im się córka
Grażyna – moja mamusia.
Dziadek od najmłodszych lat należał
do harcerstwa, nawet
w czasie okupacji i po
wywiezieniu do Niemiec
działał w tajnej organizacji ZHP.
W czasie swojego,
niestety zbyt krótkiego
życia, dziadek otrzymał
wiele nagród i odznaczeń, które do dziś są
przechowywane w naszej rodzinie: Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorowa Odznakę Miasta Łodzi, Złoty
Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Związku Zawodowego PraPrzy kamerze Wacław Dybowski na planie Pan Samochodzik i Templariusze
(1971) Fot. Filmoteka Narodowa
cowników Kultury i Sztuki i wiele innych.
Z miłości do filmu zmarł na planie zdjęciowym. Kręcił
właśnie zdjęcia do filmu ,,Pobojowisko’’, było to w czerwcu 1984 roku…
Karolina Scierwicka wnuczka

Wacław Dybowski za kamerą i reżyser Andrzej Wajda. Fot. Filmoteka Narodowa

w Uniejowie - nr 72 (2017)
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Debiut Wacława Dybowskiego na planie - film Kariera (1954).
Fot. Filmoteka Narodowa

Wacław Dybowski testuje obiektyw. Fot. zbiory rodzinne

Wacław Dybowski operator
filmowy rodem z Uniejowa

Wacław Dybowski za kamerą i reżyser Stanisław Różewicz.
Fot. Filmoteka Narodowa

S tarsza publiczność z pewnością pamięta wspaniałe
dzieła polskiej kinematografii, pomniki „polskiej szkoły filmowej” jak Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy czy Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa. Trochę młodsza publiczność z pewnością pamięta fascynujące przygody
Pana Samochodzika i Templariusze, a wielbiciele czwartkowych kryminałów serial Kapitan Sowa na Tropie. Co łączy
wyżej wspomniane produkcje, klasyczne dla polskiego kina
i telewizji? Łączy je osoba operatora kamery i zdjęciowca
– Wacława Dybowskiego, który urodził się w Uniejowie
w 1929 roku. Ojcem Wacława był Józef Dybowski wieloletni
nauczyciel w Szkole Powszechnej w Uniejowie. Wacław Dybowski studiował w „łódzkiej filmówce” na wydziale operatorskim, a zadebiutował w 1954 roku kręcąc film Kariera.
Podczas 30-letniej kariery filmowca nakręcił ponad 50 filmów i seriali. Dybowski był operatorem kamery i zdjęciowcem filmów Andrzeja Wajdy, Aleksandra Forda, Andrzeja
Kondratiuka, Janusza Nasfetera, Jerzego Passendorfera, Ewy
i Czesława Petelskich, Stanisława Różewicza. Gdy Agnieszka Holland debiutowała, Wacław Dybowski asystował jej
i wspierał doświadczeniem w filmie Obrazki z życia (1975).
Nakręcił również debiut aktorki Grażyny Szapołowskiej
w polsko-jugosłowiańskim Zapachu ziemi Dragovana Janovicia (1977). Wacław Dybowski w poczatkach swojej kariery
bywał operatorem kamery, później był autorem zdjęć, zdarzało się, że grał również role epizodyczne jako aktor np. jako
pracownik stacji benzynowej w filmie Kochajmy Syrenki.
Wacław pracował przy filmach o różnorodnej tematyce, od

Wacław Dybowski i reżyser Aleksander Ford. Fot. Filmoteka Narodowa

nowel po filmy historyczne jak Katastrofa w Gibraltarze czy
Polonia Restituta. Pracował do końca swego życia, zmarł na
planie filmu Pobojowisko w roku 1984 w Białogardzie.

*

Kiedy Wacław Dybowski zmarł, miałem 13 lat. Tuż przed
śmiercią na uroczystości rodzinnej spodobała mu się moja
dziecięca buzia i stwierdził, że zatrudni mnie przy kolejnym
filmie. Jego niespodziewana śmierć pokrzyżowała nam plany filmowej współpracy.

Dobrosław Wierzbowski

Od Redakcji: Józef Dybowski ojciec Wacława

Ojciec Wacława Dybowskiego - Józef (1889-1963), również urodzony w Uniejowie, to jeden z pierwszych uniejowskich nauczycieli. Po Szkole Początkowej w Uniejowie został przyjęty (1903) na kurs 2-go stopnia przy Seminarium Pedagogicznym w Łęczycy. Jego ukończenie uprawniało go do nauki 3-go stopnia czyli w Seminarium (1905-1909), w którym
był prymusem. Po jego ukończeniu rozpoczął pracę nauczyciela w Kiełczygłowie (pow. wieluński), a od 1914 roku został
zatrudniony jako nauczyciel w Uniejowie.
Był współzałożycielem tajnej placówki POW w Uniejowie (1915), brał czynny udział w pracach Związku Strzeleckiego (po 1918 roku). W roku 1930 awansował na stanowisko kierownika Szkoły Powszechnej w Dąbiu n/Nerem. W 1936
roku, mając na uwadze jak najlepsze wykształcenie swoich dzieci, przenosi się z rodziną do Łodzi i zostaje nauczycielem
w Szkole Powszechnej Nr 2 na Chojnach. W roku 1943 nie uniknął wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec (razem
z synem Wacławem), skąd wrócili w październiku 1945 roku.
Po wojnie Józef Dybowski sam pracował na utrzymanie rodziny, ale poza zawodem nauczycielskim. Żona Feliksa zajmowała się domem. Był dumny, że udało mu się zrealizować cel życiowy, jakim było wykształcenie dzieci. Córka Janina
(ur. 1901) ukończyła stomatologię na Akademii Muzycznej w Łodzi, syn Aleksander (1925-2017) zdobył wykształcenie na
Wydziale Elektrycznym Politechniki łódzkiej, a Wacław - bohater powyższego wspomnienia, został absolwentem Wydziału Operatorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi.
Józef Dybowski zmarł 24 stycznia 1963 roku, a jego żona 11 kwietnia 1977 roku. Oboje spoczywają na Starym Cmentarzu
przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
Czyt. więcej w kwartalniku nr 43(2010), s. 11,12,13
16
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Wacław Dybowski – operator filmowy rodem z Uniejowa

Wacław Dybowski i reżyser Andrzej Wajda podczas kręcenia Ziemii Obiecanej.
Fot. Filmoteka Narodowa

Wacław Dybowski i aktor Jan Nowicki podczas kręcenia Sanatorium pod Klepsydrą.
Fot. Filmoteka Narodowa

Wacław Dybowski (z prawej) podczas kręcenia Katastrofa w Giblartarze.
Fot. Filmoteka Narodowa
Wacław Dybowski na wielkomiejskim planie. Fot. zbiory rodzinne

Wacław Dybowski podczas kręcenia Pogrzeb Świerszcza - 1978r. Fot. Filmoteka
Narodowa
Wacław Dybowski na planie kolejnego filmu. Fot. zbiory rodzinne

w Uniejowie - nr 72 (2017)
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Zwyczajni a Niezwykli
Piotr Jeżka - organista, rzeźbiarz, pszczelarz

Gra na organach z jednoczesnym wyświetlaniem tekstów wymaga dużego skupienia

Szybkie pokonanie stromej drogi na chór nie sprawia
trudności

Tak powstaje kolejna rzeźba

Własnoręcznie wykonany ul jest ozdobą
domowego obejścia

Wśród rzeźb nie mogło zabraknąć bł. Bogumiła

Fot. Małgorzata Charuba

Na progu domu góral zaprasza do
środka

W rodzinnej pasiece z pszczołami na dłoniach

Złota Rocznica - Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Uniejów, 8 grudnia 2017

W Polsce za 50 lat pożycia małżeńskiego wojewoda ma prawo wystąpić do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
o przyznanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Corocznie nie brakuje takich jubilatów w gminie
Uniejów, a wręczenia ostatnich medali w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek. W uroczystości udział wzięli też: ks. infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz, przew. Rady
Miasta Janusz Kosmalski, z-ca przew.
Rady Miasta Sławomir Goszczyk oraz
przedstawiciele Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Kowalska (kierownik) i Jolanta Pająk (zastępca). Gośćmi honorowymi było małżeństwo, które od 65 lat
razem idzie przez życie - to Państwo Zofia i Bronisław Goszczykowie z Ostrowska. Uroczysta gala odbyła się 8 grudnia
w Domu Pracy Twórczej. Tradycyjnie już
to wyjątkowe spotkanie uświetniła Kapela „Spod Baszty”.
Goście honorowi, Państwo Zofia
i Bronisław Goszczykowie, przyjmują
gratulacje od Burmistrza Józefa
Kaczmarka

Dla jubilatów od Prezydenta RP dyplom, legitymacje
potwierdzające przyznanie medalu i oczywiście medal.
Koncert Kapeli „Spod Baszty” przypomniał jubilatom młode lata

Jubilaci i pozostali uczestnicy uroczystości. Medale otrzymali: Helena i Czesław Bugajakowie, Mirosława i Kazimierz Cichoccy z Uniejowa,Helena i Antoni Galochowie
z Uniejowa,Janina i Henryk Głowaccy z Czepowa,Helena i Włodzimierz Grubscy z Brzozówki, Krystyna i Kazimierz Izydorczykowie z Uniejowa, Zofia i Bogumił Izydorczykowie z Felicjanowa, Janina i Kazimierz Jaszczuraowie z Uniejowa, Stanisława i Jan Kałużni z Uniejowa, Marianna i Władysław Klata z Ostrowska, Genowefa
i Jerzy Kozłowscy z Brzezin, Janina i Kazimierz Kurzawa z Wielenina, Teresa i Jan Mazurowie z Rożniatowa, Alicja i Wacław Polaszczykowie z Woli Przedmiejskiej,
Genowefa i Szczepan Siwińscy z Uniejowa, Daniela i Leszek Skiera z Orzeszkowa, Henryka i Józef Stołowscy z Kuczek, Teresa i Antoni Urbańscy z Lekaszyna, Elżbieta
i Kazimierz Wieczorek z Uniejowa, Wanda i Jerzy Zimnowłoccy z Uniejowa, Maria i Kazimierz Winniccy z Uniejowa

Fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie
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Pokaz 2 - „200 lat husarii” w Uniejowie

Pokaz Drugi Sandomierskiego
Ośrodka Kawaleryjskiego
„200 lat husarii” w Uniejowie
- husaria z końca XVI wieku
- 1 i 2 lipca 2017

Kopia, lamparcia skóra i skrzydło - emblematy husarii

Husarze z Sandomierza w pełnej krasie

Mistrz Daniel Olbrychski jako król Stefan Batory (pierwszy z prawej)

fotografie Liwia i Kostek Wierzbowscy
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Pok az 2 - „200 lat husarii”
w Uniejowie
W połowie XVI wieku husaria była podstawową formacją w polskiej kawalerii. Chorągwie kawalerii wówczas składały się z mieszanych formacji,
najliczniejsi byli husarze, potem pancerni-petyhorcy, a na końcu ciężkozbrojni kopijnicy. Uzbrojenie husarzy również było niejednolite, wszyscy
nosili kolczugę, a część husarzy dodatkowo pół-zbroję, jedni preferowali
łuki inni pistolety, hełmy jakich używali to szturmaki, przyłbice i nowego
typu szyszaki. Standardowym wyposażeniem była skośna tarcza i długa
kopia husarska. Walczyli husarze szablą, ale część z nich używała dodatkowo koncerzy. W tym też okresie (połowa XVI wieku) husarze przejęli
zwyczaj noszenia skór zwierzęcych oraz ozdobnych piór i skrzydeł. Skąd
wzięli wzorzec – jest tematem spornym w nauce. Najczęściej wskazuje się
tureckich Deli – czyli szalonych wojowników, którzy słynęli z bezprzykładnej odwagi (pod wpływem haszyszu) i pół zwierzęcego stroju – ze skór
i piór. Skóry dzikich drapieżników i husarskie pióra-skrzydła szybko stały się emblematem husarii w paradno-ceremonialnym wyposażeniu. Gdy
królem Polski został Stefan Batory w polskim wojsku nastała nowa epoka.
Batory gruntownie zreformował polską armię na wzór głównie węgierski
ale też i cesarski. Chorągwie kawalerii przestały być mieszane, były to albo
husarskie chorągwie, albo chorągwie pancernych-petyhorców. Husaria
przestała nosić tarcze, ale za to każdy husarz miał nosić zbroję typu anima.
Łuki zostały zastąpione obowiązkowymi pistoletami, z hełmów pozostały
przepisowe szyszaki, koncerz stał się obowiązkowy, a kopię husarską skrócono do 8 łokci. Batory ujednolicił husarski strój na węgierską modłę a nosić „dla okazałości i trwogi nieprzyjaciela pióra i inne ozdoby podług upodobania każdego rotmistrza”. Ciężka jazda kopijnicza za Batorego zniknęła, jej
rolę wojskowej elity przejęła husaria, synowie najmożniejszych panów służyli w husarii, żołd husarzy był o 1/3 większy. Po 6 latach służby husarskiej,
towarzysze mogli ubiegać się o najważniejsze stanowiska w administracji
państwowej.

Husarz węgierski z drugiej poł. XVI wieku. Wzór dla polskiej
i austryjackiej husarii. Uzbrojony w zrbroję anima oraz szyszak turecki.

Zbroja typu anima

Według historyka sztuki i bronioznawcy Zdzisława Żygulskiego zbroja
typu anima powstała we Włoszech już w XIV wieku. Była lekka i elastyczna,
toteż szybko zdobyła zaufanie żołnierzy i oficerów italskiej floty. Z czasem
zaczęli jej używać kawalerzyści. Husarze chronieni kolczugą poszukiwali
lżejszych napierśników, byli bowiem naturalnym przeciwnikiem dla tureckiej kawalerii, która zażywała pancerzy lżejszych i elastyczniejszych
niż zachodnie ciężkie zbroje renesansowe kopijników. Wybór husarzy padł
na animę – zbroję składającą się z folg (pasów) metalowych, łączonych od
wewnątrz rzemieniami. Szybko anima stała się standardową zbroją u husarzy węgierskich, polskich i austriackich. Wojenne konfrontacje z Turcją
spowodowały, że w tych trzech państwach husaria była w użyciu. Zbroje
i hełmy husarskie produkowano zatem w Polsce, na Węgrzech, w Austrii,
a nawet Czechach. Wyroby husarskie płatnerzy południowoniemieckich
były bardzo wysokiej jakości, były więc chętnie importowane do Polski i na

Kapalin husarski z koń. XVI wieku. Muzeum Wojska Polskiego
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Wyobrażenie polskiego husarza z 1620 roku

Napierśnik typu anima zbudowany z folg, koniec XVI w
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Węgry. Jak napisano wyżej ojczyzną zbroi typu anima była Italia, nic więc dziwnego, że do Polski sprowadzano włoskich płatnerzy. Wiemy, że np. Giovanni Cacci z Bergamo miał swoje warsztaty płatnerskie w Górach Świętokrzyskich i produkował dla husarzy na potrzeby np. wojen moskiewskich z lat 1609-11. Zbroję
anima ze względu na folgową budowę często nazywano „rakiem” lub „rakową
zbroją”.

Szyszak i kapalin husarski

Po reformach batoriańskich standardowymi hełmami polskiej husarii były
szyszaki i kapaliny husarskie. Szyszaki były albo stożkowe, albo półkoliste. Posiadały folgowy nakarczek, metalowe policzki, daszek, oraz ruchomy nosal. Ich
pierwowzorem były persko-tureckie szyszaki bojowe. Szczególną formę przybrał kapalin husarski – czyli metalowy kapelusz, któremu dodano, wydatny folgowy nakarczek, policzki, oraz ruchomy nosal. Kapaliny husarskie były bardzo
popularne szczególnie w polskiej husarii, kilka pięknych okazów zachowało się
do naszych czasów w muzealnych kolekcjach.
Szabla husarska z koń. XVI wieku - batorówka gdańska

Szabla husarska

Szabla husarska tego okresu była wzorowana na szablach węgierskich. Miała otwartą rękojeść, długi jelec oraz wąsy, rękojeść była obłożona na czarno,
a zwieńczał ją niewielki migdałowaty metalowy kapturek. Głownia szabli była
mocno krzywa, posiadała na końcu wydatne pióro, które zwiększało siłę uderzenia. Generalnie była to szabla ciężka przystosowana do walki konnej, ale jej
późniejsza odmiana tzw. szabla węgiersko-polska, z krótszym jelcem, stosowana była też w piechocie.

*

Na pokazie w Uniejowie Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w lipcu
2017 roku, husarze rekonstruktorzy prezentowali się wspaniale, ich zbroje przyciągały wzrok swoim pięknem, a szyszaki dumnie błyszczały w słońcu. Należy
z podziwem przyznać, że rekonstrukcja husarzy z końca XVI wieku była bardzo
wierna, udało się mistrzowsko wskrzesić dawne czasy. Husarze popisywali się
swoimi rycerskimi umiejętnościami, szarżując z kopiami i tnąc szablami. Rolę
polskiego króla Stefana Batorego odegrał sam mistrz, aktor Daniel Olbrychski.
Olbrychski ubrany był w przepyszny węgierski kontusz i czapkę magierkę dekorowaną strusimi piórami. Kawalerzyści z Sandomierza wraz aktorem odegrali

Hybryda zbroi
husarskiej anima
i kirasjerskiej
- Czechy 1620r

Zbroja husarza
austryjackiego wg
wzoru węgierskiego
wykonana w Graz
w 1590r

sceną odebrania przez króla Stefana Batorego popisów zreformowanej roty
husarskiej. Wywołali tym u publiczności nie kłamany zachwyt. Należy życzyć sandomierskim rekonstruktorom dalszego zapału do pracy, do ukazywania nam maluczkim chwały dawnej Rzeczypospolitej i jej bohaterów.
Prawdziwymi bowiem bohaterami uniejowskiego turnieju rycerskiego
z pewnością byli husarze z Sandomierza.

Dobrosław Wierzbowski
Bibliografia:
Zdzisław Żygulski Jr - Husaria Polska, 2000
Zdzisław Żygulski Jr - Broń w dawnej Polsce, 1975
R. Sikora, R. Szleszyński - Husaria Rzeczypospolitej, 2014
Anna Wasilkowska – Husaria The Winged Horsemen, 1998
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W P oe zj i
Jest taki magiczny czas, kiedy rozświetlają się ulice i ludzkie serca. Czas, w którym w człowieku rodzi się człowiek. Poezja nie igra z losem, idzie z duchem tradycji i wtóruje świątecznym tonom.
Uniejowscy rzemieślnicy słowa z okazji Świąt Bożego Narodzenie życzą Państwu wszechobecnej radości i przychylności, nie tylko w tych kilku bajkowych dniach.
Joanna Wicherkiewicz

z cyklu - na Targowej

Cud narodzenia

na ulicy Targowej
magia świąt
otwiera świat zaczarowany
pełen pierników
makowców
serników

Podążam krok po kroku;
W stronę światła – jak co roku;
Wynurzam się z cienia – mrocznej przeszłości
Wierząc, że dotrę do lepszej przyszłości!
Przede mną – droga daleka;
Wyruszam w nią z nadzieją…
Chociaż ze mnie – życiowa kaleka!
Zabieram ze sobą – bagaż goryczy
A serce pod ciężarem – ugina się – krzyczy!

karp łypie okiem
uszka oczarowane barszczem
bigos zniewala zapachem
a w pokoju
choinka wystrojona
niczym panna na wydaniu
układa repertuar kolęd
skrywając sprytnie nutki
w migocących światełkach

Podnoszę wzrok i dostrzegam – swego Anioła!
On jest – jak „starszy brat”!
I tylko On – wie – co jestem wart.
Dziś tylko On – zrozumieć mnie zdoła!
Z oddali słychać – jak krzyczą jacyś ludzie…
Z przejęciem – mówią; - o „wielkim cudzie”!
Niedowiarki – ze zdumienia – gubią dziś sandały;
Bo TY jesteś taki mały, taki mały
Do stóp Twych – pada dziś – świat cały!
TY - przywracasz ludziom – wiarę w ideały!
Chociaż – jesteś taki mały, taki mały!!!

tylko pewien magik
który na wszystko ma sposób
kombinuje od rana
jak tu śnieg zauroczyć.
Targosz
grudzień 2017

Rzadki

Zostawmy jedno miejsce
przy stole
- niech wolne będzie...
Może ktoś do drzwi naszych
zapuka.... z drogi przybędzie.

***
Aniołek chybocze się na choince
Podryguje w rytm kolędy
Jeden wieczór
Zwykły chociaż magiczny
Łączy ludzi w miłości
Puste miejsce przy stole
Ciągle kogoś brakuje
Wpatrzeni w nędzną szopkę
Nie rozumiemy świątecznych cudów
Oczekujemy prezentów
Namacalnych dowodów
Wyjątkowości tej nocy
A one przyszły po cichu
W blasku świecy
Bieli opłatka
I uśmiechu najbliższych
W całym zamieszaniu
Tylko jedno się liczy
Bycie razem
Gdy wszystko straci znaczenie

Jadwiga Bieniak

Oliwia Raźniewska

Przed wigilią
Stół nakryty obrusem białym
- na nim opłatek leży.
Pomyślmy o tych,
z którymi dzisiaj...
nie usiądziemy już
do wieczerzy.
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***
idą święta
w człowieku
rodzi się człowiek
kamienne sumienie
spada na ziemię
jest miejsce
dla zbłąkanego wędrowca
Joanna Wicherkiewicz

Unie j o wski G ł os Se nio ra
„Nikt tak naprawdę nie pomoże mi określić mojego
wieku; ani rząd, ani lekarz, gazeta, nikt. Tylko ja sam
mogę to zrobić. Nie jesteśmy tacy sami. Zmieniamy się
z roku na rok. Jesteśmy indywidualnościami”- powiedział Leif Hallberg ze Szwecji, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów.

Wiek dojrzały ma wiele barw
O seniorach mówi się, że to „srebrna siła, to
w dzisiejszych czasach coś dobrego, to ludzie, którzy
nie robią gwałtownych skoków, błędu, ryzykownych
poczynań czy nieprzemyślanych decyzji”- RóżaThun.
Seniorzy potrafią pomagać młodszym od siebie,
ale też potrafią we własnym gronie zadbać o siebie, szukać okazji do czerpania dobrej energii.
Pomysłów na to, jak to robić, nie brakuje
słuchaczom uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w liczbie 201 biorą udział
w różnego typu zajęciach, realizowanych również w roku 2017/18, w ramach projektów dotacyjnych.
„Łódzkie dla aktywnych seniorów” to trwający od września do kwietnia projekt, realizowany
przez Łódzką Federację Sportu, w cotygodniowych bezpłatnych zajęciach aerobicu i nordic
walking uczestniczą łącznie 52 osoby. Ćwiczenia
odbywają się z wykorzystaniem sprzętu przekazanego przez Federację. Byliśmy również w Łodzi, na spotkaniu integracyjnym z udziałem
innych grup uczestniczących w projekcie. Miłą
niespodziankę sprawił nam widok plakatu i kalendarza z naszym zdjęciem.
Z kolei Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca zrealizowało z naszym udziałem projekt „Zaradni
Seniorzy”. Był to cykl bezpłatnych warsztatów
i wykładów o tematyce prawnej. Dużą frekwencją nadal cieszą się częściowo odpłatne zajęcia
na basenie termalnym. Co tydzień z tej formy
rekreacji korzysta ponad 80 osób.
Poza szeroką aktywnością ruchową (również gimnastyką z elementami tańca) słuchacze
poznają bądź doskonalą języki obce-angielski
i niemiecki, przechodzą kolejne etapy pracy
z komputerem, wykazują się niezwykłą inwencją twórczą na warsztatach plastycznych.
Wiek dojrzały ma wiele barw i inspiruje do
podejmowania aktywności w przeróżnych dziedzinach, a każdy miniony rok czegoś nas nauczył,
coś uświadomił i na pewno pozwolił przeżyć coś
niezwykłego...Zamknijmy za sobą drzwi Starego
Roku i otwórzmy się na nowe przeżycia.

Aerobic wodny na basenie termalnym (fot. Maciej Bartosiak)

Aerobic na sali w ramach projektu „Łódzkie dla aktywnych seniorów” (fot. Urszula Urbaniak)

Urszula Urbaniak
Taki plakat z wizerunkiem naszych słuchaczek promuje projekt realizowany przez Łódzką
Federację Sportu (fot. Urszula Urbaniak)
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Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Sejmik Województwa Łódzkiego już w październiku uchwalił program działań na rzecz wsparcia osób star-

szych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, która wejdzie ona w życie od 2 stycznia 2018 roku.
Seniorzy (osoby 60+), posiadający taką kartę będą uprawnieni do zniżek i ulg przy korzystaniu z szerokiej
oferty kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i innych na terenie całego województwa łódzkiego w placówkach
będących partnerami Karty.
Znana będzie wkrótce pełna lista partnerów tego programu. Chcemy maksymalnie umożliwić seniorom rozwój ich pasji i zainteresowań. Chcemy ich namówić do aktywnego spędzania wolnego czasu – powiedział wicemarszałek Dariusz Klimczak. Wśród placówek, które zadeklarowały już swoją ofertę znalazły się między innymi
Termy Uniejów i instytucje kultury podległe samorządowi województwa łódzkiego.
Wszelkie informacje nt. Karty oraz formularz wniosku o jej wydanie dostępny będzie na stronie Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi http://www.rcps-lodz.pl/
Seniorzy z naszego terenu wniosek o wydanie Karty będą mogli wypełnić i złożyć w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Uniejowie lub w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Czy warto być posiadaczem Karty? - tak! Wyjeżdżamy do teatrów, kin i nie tylko... Wykorzystajmy specjalne
ulgi kierowane do Seniorów.

„Nie starzeje się ten,
kto umie cieszyć się życiem”

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego
nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść
bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”- Mark Twain

To tytuł wykładu, jaki do słuchaczy Uniejowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku skierowała Jolanta Szwalbe
podczas wieczoru autorskiego. Spotkanie obyło się 15 grudnia w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Pani Jolanta jest łodzianką, autorką kilku antologii cytatów i jak mówi o sobie „z zawodu nie pisarką ale optymistką”. W czasie wykładu cytowała myśli i sentencje wielu
znanych myślicieli, pisarzy, ludzi kultury i nauki. Czyniła
to z wielką lekkością, a jej optymizm przenosił się na słuchaczy. Z dużą dozą humoru potrafiła zwrócić uwagę na
wartość pozytywnego nastawienia do świata i ludzi, zachęcała do pokonywania przeciwności losu, a nie oglądania się w przeszłość. Patrzenie w przyszłość z uśmiechem,
radością nie powinno być trudne. „Można się zestarzeć z
wdziękiem”- mówiła. Podpowiadała, jak radzić sobie w
trudnych chwilach, gdzie szukać motywacji do działania,
jak odnaleźć radość i sens w kolejnych etapach życia, czy
wreszcie jak cieszyć się starością.
Bezpośrednio po spotkaniu można było nabyć dla siebie, czy bliskich prezentowane przez autorkę książki z jej
dedykacją. Spotkanie było wielką inspiracją do dokonania zmian w swoim życiu i wprowadzenia ich do realizacji już od Nowego Roku. Pomóc może nam w tym motto:
w Uniejowie - nr 72 (2017)
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Urszula Urbaniak

Joanna Wicherkiewicz i Marianna Stefańska w kolejce po dedykację autorki
(fot. Urszula Urbaniak)

Dni Otwarte w Szkole
Podstawowej w Wilamowie
Od jesieni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbywają się warsztaty
tematyczne, których adresatami są zarówno uczniowie,
jak i rodzice oraz nauczyciele.
Pierwsze, październikowe warsztaty – które zorganizowały Magdalena Pajor, Katarzyna Pajor i Joanna Binkiewicz – dotyczyły udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzili je strażacy z Powiatowej
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili
Straży Pożarnej w Poddębicach oraz druh Krzysztof
strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej w Poddębicach oraz druh Krzysztof Mruk
Mruk z OSP Wilamów. Strażacy wytłumaczyli zgroz OSP Wilamów. Fot. arch. SP w Wilamowie
madzonym, w jaki sposób należy sprawdzić stan poszkodowanego, wezwać pomoc medyczną oraz jak udzielić pierwszej pomocy niemowlakowi, dziecku czy osobie
dorosłej. Pokazali także, jak wygląda ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz co znajduje się w walizce strażackiej.
Spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do wykładu.
Każdy chętny mógł sam sprawdzić swoje umiejętności
ratownicze, ćwicząc pod okiem strażaków na fantomie.
Strażacy zademonstrowali również, jak przebiega akcja ratunkowa. W rolę poszkodowanego wcielił się jeden
z uczniów – Szymon z kl. VI, któremu strażacy udzielili
pierwszej pomocy, założyli kołnierz stabilizujący szyję,
podłączyli tlen oraz ułożyli go na desce, przygotowując
Dr Błażej Chmielecki (z prawej) prowadzi warsztaty astronomiczne dla uczniów
do transportu.
i rodziców zorganizowane przez p. Marlenę Budziarek. Fot. arch. SP w Wilamowie
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom
potwierdzający udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz słodki upominek – cukierek z logo naszej szkoły.
Kolejne warsztaty zorganizowała Marlena Budziarek, mama dwóch uczniów naszej szkoły. Listopadowe
spotkanie poświęcone zostało astronomii, a przeprowadził je Błażej Chmielecki – lekarz medycyny i doktor
nauk przyrodniczych.
Wszyscy chętni mieli okazję odkrywać sekrety Układu Słonecznego - dowiedzieć się czegoś nowego na temat
kosmosu, znanych nam planet i gwiazd oraz zapoznać się
z profesjonalnym sprzętem do obserwacji nieba, którym jest teleskop astronomiczny. Dzięki niemu można
z bliska zobaczyć planety, ich księżyce, odległe galaktyWarsztaty dla uczniów i rodziców - wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych.
ki oraz wiele innych ciekawych zjawisk występujących we
Fot. arch. SP w Wilamowie
Wszechświecie. Niestety niewielkiego psikusa sprawiła nam
pogoda i duże zachmurzenie utrudniło oglądanie nieba.
ły choinki i mikołaje, które mogły zabrać do domu. Pozostali
W trakcie warsztatów uczniowie klas starszych wykazali
uczestniczy warsztatów tworzyli różnorodne ozdoby świąsię również swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu astroteczne – stroiki, choinki, bombki… Końcowy efekt był zdunomii. Astronomia to okno na Wszechświat. Możemy stwiermiewający! Powstała przepiękna galeria ozdób, które zostaną
dzić, że jest ona nauką przyszłości. Odkrywając tajemnice
wykorzystane zarówno na kiermaszu szkolnym, jak również
Kosmosu, odkrywamy fundamenty wszystkiego, co istnieje.
na cel charytatywny dla naszego ucznia Benedykta CichomUświadamiamy sobie, jak małym ziarenkiem jest nasza plaskiego, który potrzebuje wsparcia i pomocy.
neta i jak wiele rzeczy pozostało do odkrycia.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym przedPodsumowaniem zajęć był konkurs przygotowany dla
sięwzięciu
- miało ono charakter integracyjny a jednocześnie
uczniów i nauczycieli, który polegał na stworzeniu z piłek,
pomoże osiągnąć szczytny cel.
sznureczków i kartonu modelu Układu Słonecznego, liczyła
Kolejne warsztaty odbędą się po Nowym Roku, w styczsię prędkość i odpowiednia kolejność planet.
niu. Nasze motto brzmi: Nie musisz być uczniem naszej szkoły,
W kolejne wtorkowe - tym razem grudniowe - popołużeby wspaniale się z nami bawić!, więc już dziś serdecznie zadnie odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe zorganizowapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych.
ne przez Izabelę Wróbel, Annę Gazdę i Beatę Kos. Były to
zajęcia plastyczno-techniczne, w czasie których powstawały
świąteczne dekoracje.
W klimat zbliżających się świąt wprowadził wszystkich
stojący na dolnym korytarzu, imponująco wyglądający bałwan w towarzystwie urokliwej choinki. Młodsze dzieci robi-
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Joanna Binkiewicz, Izabela Wojtczak, Beata Kos
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Razem można więcej - p o m a g a m y
Charytatywny Maraton Fitness
dla Benia
Na hali sportowej w Uniejowie 8 grudnia odbył się Charytatywny Maraton Fitness, w którym społeczność Szkoły Podstawowej
w Wilamowie wzięła aktywny udział. Do akcji przyłączyli się nie
tylko nauczyciele, rodzice, ale i uczniowie, chcący pomóc swojemu koledze. Benedykt jest uczniem naszej szkoły, chorującym na
dystrofię mięśniową Duchenne’a, nieuleczalną chorobę genetyczną
powodującą zanik mięśni. Jego choroba bardzo szybko postępuje.
Dwunastoletni Benedykt w 2015 roku jeszcze poruszał się samodzielnie, rok później za pomocą balkoniku, a dzisiaj już tylko na
wózku inwalidzkim. Z tego powodu potrzebuje stałej rehabilitacji,
na którą zbieraliśmy środki.
W czasie maratonu można było wziąć udział w treningach fitnessu, które poprowadzili doświadczeni instruktorzy Lidia Dębowska-Wróbel oraz Radosław Wróbel. Chętne osoby mogły również
skorzystać z pomiaru składu ciała. W czasie przerw pomiędzy tre- Razem z Benedyktem (Beniem) rodzice i dyrektor jego
ningami wystąpił Zespół Tańca Dawnego Dworzanie oraz dziew- szkoły Edyta Miśkiewicz (z prawej)
czynki z klasy III wilamowskiej szkoły, które zaprezentowały trzy
układy taneczne. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. W czasie maratonu odbywały się warsztaty plastyczne, malowanie twarzy i plecenie warkoczyków. Dla osób, które nie brały udziału w treningach, ale również chcieli
wesprzeć Benedykta, przygotowano kiermasz ozdób bożonarodzeniowych oraz kącik smakosza, w którym
można było zakupić pyszne ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem termalnym z Uniejowa.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też loteria fantowa z ciekawymi nagrodami. Były wśród nich m.in.
„Ogórki Termalne z Uniejowa”, posiłki w miejscowych lokalach, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne, wejściówki na basen, książki.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli rodzinę BeDla Benia wystąpiły młodsze koleżanki - uczennice kl. III SP w Wilamowie
nedykta w poszukiwaniu środków na jego leczenie.
Udało się zebrać sześć tysięcy złotych, co pomoże
przez jakiś czas w finansowaniu rehabilitacji. Za wsparcie, pomoc i każde miłe słowo serdecznie dziękujemy!
Pokazaliśmy, że trzeba i warto pomagać! Brawo Wy,
brawo My! Do zobaczenia na kolejnej akcji charytatywnej!
Organizatorami akcji byli: Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Lidia Dębowska-Wróbel i Radosław Wróbel, rodzina
Benedykta Cichomskiego i Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Fot. Michał Kubacki - www.uniejow.pl

Sylwia Wrąbel
Trening prowadzi Lidia Dębowska-Wróbel

Na pierwszym planie stolik loterii fantowej
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„Z bajką przez świat”
Od wielu lat tradycją uniejowskiego przedszkola jest aktywne uczestniczenie w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Wiemy, że wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze
najmłodszych. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. Żeby w jak największym stopniu rozpropagować
czytanie również w domach rodzinnych, wspólnie z rodzicami naszej grupy podjęliśmy inicjatywę pod hasłem „Z bajką
przez świat”.
Przedsięwzięcie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku i jest nadal kontynuowane. Członkowie rodzin czytają dzieciom ulubione bajki. Jest to nie tylko ogromna frajda dla dzieci, ale przede wszystkim zachęcenie do czytania w domach rodzinnych. Spotkania odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu.
Pierwsze mamy zgłosiły się na ochotnika i w ten sposób zachęciły kolejne mamusie, tatusiów, ciocie i dziadków. Nasi goście są bardzo zaangażowani i chętnie uczestniczą również w różnorodnych pląsach i zabawach muzycznych, konstrukcyjnych, plastycznych, itp. Z radością bawią się ze swoimi pociechami przypominając sobie czasy dzieciństwa. Często to właśnie rodzice przychodzą z bagażem pomysłów i są inicjatorami różnorodnych zabaw,
np. parateatralnych p. Agnieszka – mama Michasi, twórczych p. Sylwia – mama Amelki, łamigłówek – zgadywanek p.
Madzia – mama Gabrysi, a nawet zabaw ruchowych przeprowadzonych przez p. Tomka - tatę Ali.
Możemy być dumni, bo w ciągu roku każde dziecko gościło kogoś ze swojej rodziny. Wychowankowie zawsze z niecierpliwością oczekiwali na kolejne spotkanie, marząc o tym, aby w drzwiach pojawiła się właśnie ich mama lub tata,
z ciekawą książką.

Pani Agnieszka Kujawa, mama Michasi, czyta bajkę „Królowa Śniegu”. fot. (arch.
Przedszkola w Uniejowie)

Pani Aneta Rogalska–Suska, mama Ani, w zabawach teatralnych z dziećmi. fot.
(arch. Przedszkola w Uniejowie)

Babcia Laury, pani Alicja Kazaniecka, czyta bajkę, pt., „Kopciuszek”. fot. (arch.
Przedszkola w Uniejowie)

Mama Gabrysi, pani Magdalena Pajor, z ulubioną bajką córki, „Florentynka”.
fot. (arch. Przedszkola w Uniejowie)

Czytane utwory: bajki, baśnie, wiersze, legendy, wybierane wspólnie z dziećmi, były przynoszone z domu. Przedszkolaki z uwagą i zaciekawieniem słuchały swoich bliskich w roli narratorów.
Najlepszą puenta będą słowa „Bez względu na to, ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swojego dziecka, oprócz okazywania mu miłości, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji”
(„Podręcznik głośnego czytania” J. Trelease).
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Rodzice dzieci z grupy V, podczas zabaw plastyczno-muzycznych fot. (arch. Przedszkola w Uniejowie)

Bardzo dziękuję wszystkim za poświęcony czas i niezapomniane bezcenne chwile spędzone ze swoimi pociechami.
Oczywiście zapraszam do dalszych spotkań „Z bajką przez świat” w przedszkolu. Mam nadzieję, że wspólnie zaszczepimy
w dzieciach nawyk czytania książek, a w przyszłości stanie się to pasją naszych wychowanków.

Wioletta Gralka

Za trzy lata
nowe przedszkole

Urząd Miasta w Uniejowie planuje budowę nowoczesnego przedszkola integracyjnego wyposażonego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz ciekawie zagospodarowanego terenu wokół budynku. Łączny koszt to ponad
12 milionów złotych.
Na realizację projektu miasto otrzymało dofinansowanie
od Marszałka i Zarządu Województwa Łódzkiego, w wysokości ponad 7 milionów złotych. Celem projektu jest rozwój
bazy edukacyjnej, co przyczyni się do lepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. Pozwoli wyrównać Wizualizacja nowego przedszkola (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
szans edukacyjne na najwcześniejszym etapie nauczania dla
wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, uwzględniając równocześnie potrzeby dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Inwestycja zrealizowana ma być w ciągu 3 lat.
Andrzej Zwoliński

1% podatku
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa dziękuje wszystkim, którzy w roku 2016 wsparli finansowo jego
działalność, przekazując na konto Towarzystwa 1% swojego podatku dochodowego.

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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Ze wspo m nie ń
Bruno Wentlandt
Niemiecki policjant z Uniejowa
- spotkanie po 30-tu latach
W 1950 roku, po ukończeniu nauki w Szkole Podstawowej
w Uniejowie, dostałem się do Liceum Ogólnokształcącego
w Turku -z wielkim trudem, bo wywodziłem się ze środowiska ideologicznie niepewnego (ojciec „andersiak” i prowadzi
prywatną piekarnię). W 8-ej klasie miałem kolegów i koleżanki bez takich obciążeń, co sprzyjało temu, by mój kręgosłup polityczny w tym środowisku kształtował się zgodnie
z aktualną ideologią. Jednym z moich kolegów był Ryszard
Wojciechowski, ogólnie lubiany i w dodatku najlepszy uczeń
w klasie. Wszyscy mieliśmy przezwiska na użytek codzienny
– on „Wojtek”, ja „Kaszka” i inni np.: Borek, Torek, Pełek, Kostek itd. O Wojtku wiedzieliśmy tylko tyle, że do czasu ukończenia szkoły podstawowej był wychowankiem Państwowego
Domu Dziecka w Turku i nie znał swojej rodziny. On wiedział
jeszcze, że jego rodzice zginęli w Równym na początku wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 r., a on jako 5-letni chłopczyk
cudem ocalał.
Po maturze w 1950 r. rozpoczęliśmy studia na tej samej
uczelni w Szczecinie, lecz na różnych wydziałach i cały czas
przyjaźniliśmy się także po skończeniu studiów, a nawet
równolegle pracowaliśmy nad doktoratami. Wiedziałem, że
Wojtek poszukuje swojej rodziny przez międzynarodowe organizacje Czerwonego Krzyża. Ostatecznie znalazł rodzinę
w Niemczech (RFN) i w Kanadzie. Po długich staraniach uzyskał pozwolenie na wyjazd do rodziny mieszkającej w RFN.
Najbliższym członkiem rodziny był Bruno Wentlandt – brat
jego matki, natomiast rodzina w Kanadzie prawdopodobnie
ze strony jego ojca miała korzenie polskie.
Nazwisko wujka Bruno natychmiast skojarzyłem sobie
z niemieckim policjantem z czasów hitlerowskiej okupacji
Uniejowa. Z opowiadań mojej mamy zapamiętałem, że Wentlandt był jednym z trzech policjantów, oprócz komendanta
Hucka i drugiego policjanta Hertza. Miał on opinię policjanta

Wspomnienie wigilijnego
wieczoru z 1943 roku
Urodziłem się we wsi Wólki na terenie gminy Świnice
Warckie- dawniej powiat Turek, woj. poznańskie, parafia
Wielenin, do której do dziś należy moja wioska. W moim dojrzałym wieku często wracają wspomnienia z odległych, dziecinnych lat. Tym razem dzielę się wspomnieniem Wigilii, organizowanej w latach okupacji niemieckiej.
Słowo Wigilia w naszej wiejskiej gwarze wymawiano jako
„wilijo”. Rozpoczynała się, jak wszędzie i zawsze, zaraz po
zachodzie słońca, gdy zabłysła pierwsza gwiazda na niebie.
W zimie rzadko słońce zachodzi przy rozpogodzonym niebie.
A więc kiedy zrobiło się zupełnie ciemno rozpoczynała się
kolacja, składająca się z 13 potraw. Po kolacji śpiewano kolędy,
a najważniejszą i zawsze śpiewaną jako pierwszą, była kolęda Wśród nocnej ciszy. Po niej były kolejne znane i pamiętane:
Bóg się rodzi, Przybieżeli do Betlejem pasterze, Lulajże Jezuniu
i inne.
Tamtą, wojenną Wigilię rozpoczęto inaczej. Babcia ze
strony mamy poprosiła, aby wszyscy uklękli i razem zmówili
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o względnie łagodnym usposobieniu w stosunku do Polaków. Podobną opinię o nim wyraża mój nieco starszy kolega
Michał Karasiak, który całą okupację mając 5 – 11 lat spędził
w Uniejowie, a nawet wraz ze swoją rodziną mieszkał po sąsiedzku z domem zajmowanym przez Wentlandta, przy ulicy
Starej (obecnie Kilińskiego).
Rodzina Wojtka z RFN i z Kanady wspomagała go finansowo, a także materialnie. Pod koniec lat 70-tych wujek Bruno przyjeżdżał kilkakrotnie do Szczecina w odwiedziny do
Wojtka, jego żony Ani i córki Kamili. Miałem też okazje spotykać się z nim i razem z Wojtkiem w rozmowie sięgaliśmy
czasu okupacji niemieckiej. Bruno Wentlandt potwierdził, że
był policjantem w Uniejowie, a także w miejscowości Trzymsza. Było oczywiste, że bezpieczniej dla niego było być policjantem w okupowanej Polsce, niż żołnierzem Wehrmachtu. Unikał opowiadań o Uniejowie i jego mieszkańcach, ale
wspominał niektóre obiekty, zwłaszcza rzekę, most i rynek,
bo tam był Komisariat Policji. Nie znał języka polskiego, poza
kilkoma słowami i twierdził, że nie pamięta żadnych szczegółów. W czasie naszych spotkań wykazywał upodobanie do
polskiej wódki Wyborowej i wtedy miał więcej do powiedzenia. Wyrażał szacunek do Polaków, choć nie jestem pewien,
czy było to szczere. Próbował też usprawiedliwiać Niemców,
którzy poszli za Hitlerem bezkrytycznie i bezmyślnie. Szli
za nim, bo ich narodową cechą jest wyjątkowo duże zdyscyplinowanie. Bruno potwierdził jego udział w umieszczeniu małego Rysia (5-cio letniego Wojtka) u sióstr zakonnych
w Świnicach na czas wojny, a sam opuścił Uniejów tuż przed
wkroczeniem wojsk Armii Czerwonej do miasta. Po wojnie
zamieszkał w Volksburgu i tam przez wiele lat był kościelnym
w Kościele Ewangelickim.
Wojtek natomiast przebywając kilka lat pod opieką sióstr
zakonnych otrzymywał polskie wychowanie i oczywiście
w duchu wiary katolickiej. Nie było to zgodne z ideologią
władz polskich w okresie powojennym, więc został przejęty przez Państwowy Dom Dziecka w Turku na dalszą naukę
i wychowanie. Zmarł w 1981 roku po krótkiej i nieuleczalnej
chorobie.

Jerzy Kaszyński

Zdrowaś Maria. Była to prośba do Boga w intencji naszych najbliższych, rozrzuconych po świecie i nie mogących uczestniczyć w kolacji wigilijnej. Należał do nich nasz brat Kazik (syn
naszych rodziców a wnuk babci), dwaj bracia Teodorczykowie (Wacek i Stanisław-dzieci rodzonego brata naszej babci). Tą modlitwą obejmowaliśmy również wujka Szczepana
Kowalczyka, ochotnika i uczestnika walk w obronie Warszawy w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Powołany na
wojnę w 1939 roku na pewno brał udział w walkach o Uniejów. Piszę na pewno, bo w dniu 3 albo 4` września odwiedził
żonę Weronikę i siódemkę swoich dzieci. Zapamiętałem, że
był opasany takim bardzo szerokim pasem. Wszyscy byli ciekawi, co się w nim znajduje. Wujek otworzył końcówkę tego
pasa, wyciągnął z niej błyszczącą stalową piłę do cięcia pali
i powiedział, że naprawiał nią zbombardowany most w Uniejowie. Następnego dnia wyszedł rano. Nie wiadomo, gdzie
zginął. Myślami byliśmy także z rodzoną siostrą naszego ojca
- Józefą Szczepaniak, wywiezioną na roboty przymusowe do
Niemiec i wujkiem Kuleczko powołanym i walczącym w 1939
roku.
Po modlitwie zaproponowanej przez babcię dzieliliśmy
się opłatkiem. Opłatek składał się z kilku białych listków. Jeden z tych listków miał kolor różowy i był on przeznaczony
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dla zwierząt, ale tylko dla krów. Po kolacji tato szedł z tym
listkiem do obory, tam go rozdrabniał i wkładał do koryta
z sieczką, aby zjadły go krowy.
Okna były zasłonięte czarnym papierem. Nie mogło być
najmniejszej dziurki, przez którą mogłoby wychodzić światło. Nastroju świątecznego nie dawały krążące wieści o mordach, jakich bolszewicy dokonali na polskich oficerach i inteligencji. Również tego roku (1943) hitlerowcy wybili wszystkie
psy znajdujące się w polskich gospodarstwach. Ta wiadomość
o psach może jest w niewłaściwym miejscu, ale w świadomości mieszkańców wsi był to czyn strasznie barbarzyński.
Jednak po odmówieniu Zdrowaśki nastrój poprawił się
nieco. Wzmocnieni duchowo przystąpiliśmy do spożywania tej wymarzonej kolacji. Wymarzonej, bo w dniu wigilijnym pościliśmy -śniadanie i obiad były raczej symboliczne.
Pierwszą potrawą kolacji była zupa grzybowa z kluskami. Po
niej niewielki kawałek smażonego karpia, śledzie z ziemniakami gotowanymi w skórkach i obieranymi, pierogi z grzybami, pierogi z suszonymi śliwkami na słodko, kapusta z grochem, kapusta z grzybami. Do picia był gruszczok (gruszczak)
-kompot z suszonych owoców: jabłek, śliwek i szlachetnych
gruszek. Specjalnie wymieniam gruszki szlachetne, bo było
ich niewiele W zamian dodawano gruszki ulęgałki zwane
pierdziołkami. Nie będę uzasadniał, dlaczego tak się nazywały, były to owoce dziko rosnących drzew. Na koniec podawano makiełki, gdzie indziej i dzisiaj zwane kutią- był to
makaron ręcznie robiony (krojony w długie nitki) i mak rozcierany w glinianej misie zwanej makutrą. Do maku dodawano cukier, także rozcierany. Do kolacji był również chrzan
z czerwonymi buraczkami (ćwikła).
Muszę jednak wrócić do początków kolacji. Byłoby pięknie, gdyby te wiktuały można było kupić w sklepie. Owoce
i warzywa – owszem, ale już śledzie na wsi były zupełnie
niedostępne. Te i inne produkty załatwiała pani Miszcza-

kowa, przedwojenna nasza znajoma, trudniącą się handlem.
Za handel groziły wysokie kary- bicie i więzienie, ale pani
Miszczakowa znała i miała swoje boczne drogi oraz ścieżki.
Do Łodzi chodziła pieszo, bo komunikacja- koleje i tramwaje
były ściśle kontrolowane przez hitlerowską policję. Zabierała
z sobą nabiał, jaja - tyle, ile mogła udźwignąć i kupowała to,
co zamawiali mieszkańcy wioski: m.in. śledzie, różne przyprawy do ciast, ozdoby na choinkę. Szczególnie pożądany był
kolorowy papier i bibuła do tworzenia stroików. Dostarczała
również opłatek.
Choinkę przygotowywano 2-3 dni przed świętami. Tato
zakradał się do lasu i przynosił świerkowe drzewko. Ubierano
je tym, co zachowało się z ubiegłego roku oraz tym, co zdołano
wykonać z papierków dostarczonych przez p. Miszczakową.
Wszystkie braki uzupełniano materiałami dostępnymi tylko
na wsi: źdźbłami słomy, wydmuszkami. Ze słomy, nici oraz
kolorowych bibuł od p. Miszczakowej robiliśmy piękne łańcuchy. Piszę robiliśmy, bo dzieci (moja siostra Wiesława i ja)
z radością włączały się twórczo, a zespołem kierowała mama
z babcią. Sposób wykonywania był bardzo prosty. Ze słomy
wybierano grube i sztywne sztuki, cięto na różne długości.
Wcześniej zrobione były kółeczka z kolorowych papierów,
wzmocnione od wewnątrz słomką uciętą na długość średnicy
kółka, to dołączano do przygotowanego już kawałka słomy.
Tak powstawały i inne stroiki. Czasem zwano je pająkami.
Dlaczego, nie wiem. Jajka wydmuszki malowano na różne
kolory i wieszano jako piękne bombki. Wieszano również
ciastka, aniołki i inne smakołyki z ciasta wykrawane ręcznie
- foremki metalowe nie były znane.
Wspólne ubieranie choinki ozdobami własnoręcznie wykonanymi było naszą (dzieci) wielką radością. Nie potrzeba
było żadnych prezentów…

Akcja odbierania rodzicom dzieci
w Uniejowie i moje osobiste przeżycia

i ubrałem się. Matka w tym czasie chorowała na zapalenie stawów nóg skutek przeziębienia z braku opału do ogrzewania
zimnych pokoi. Podtrzymywana przez ojca z wielkim trudem
wstała z łóżka i przygotowała mi węzełek rzeczy osobistych.
Zabrano mnie do siedziby żandarmerii w magistracie. Mojemu ojcu pozwolono mnie odprowadzić wraz z żandarmami.
Stanąłem przed obliczem Niemca, który kierował akcją odbierania dzieci. Ojciec zwrócił się, za pośrednictwem Patza,
z prośbą o niezabieranie mnie, a uzasadniał to potrzebą mojej
codziennej pomocy przy chorej matce. Patz tłumaczył słowa
ojca na język niemiecki. Po dłuższej rozmowie obu Niemców
w ich języku (czego nie rozumieliśmy) zapytano ojca, czy
uczestniczył w działalności politycznej o nastawieniu antysemickim. Ojciec odpowiedział, że nie, a Patz nie zaprzeczył.
Po kolejnej wymianie zdań obu Niemców od szefa akcji usłyszeliśmy po niemiecku „raus”. Wtedy Patz powiedział, że możemy wrócić do domu, co szybko uczyniliśmy.
Po wejściu do mieszkania zastaliśmy matkę klęczącą i modlącą się przed krzyżem, obrazem Matki Boskiej i św. Bogumiła. Gdy nas zobaczyła, głośno dziękowała Bogu za nasz powrót i uwolnienie mnie od wywózki do Niemiec.
W następnych dniach dowiedzieliśmy się, że na liście
dzieci wyznaczonych do wywiezienia było wiele nazwisk. Nie
wiem, ile dzieci wtedy wywieziono w celu germanizacji. Po
wojnie wróciła do domu jedna dziewczynka (z ul. Dąbskiej)
zabrana od rodziców w ramach tej akcji. Nie pamiętam jej
nazwiska.

Zbigniew Szczepaniak

Jedną z form prześladowań podczas II Wojny Światowej
była akcja podjęta przez okupanta zmierzająca do germanizacji tych dzieci polskich, które rzekomo wykazywały cechy
„rasy nordyckiej”. Dzieci te odbierano rodzicom i wysyłano je
do Rzeszy Niemieckiej, oddając na wychowanie instytucjom
wychowawczym lub rodzinom niemieckim. (...) Tam zacierano ich polskie pochodzenie, zmieniano nazwisko i imię,
fałszowano dokumentację i intensywnie uczono języka niemieckiego. Gdy dziecko zapomniało kim jest, po wmówieniu
mu nowych danych, przekazywano je niemieckiej rodzinie
zastępczej, jako sierotę po poległym żołnierzu Wehrmachtu.
(...) Akcję, której osobiście doświadczyłem, podjęto w Uniejowie późną jesienią 1941 roku. W listopadową noc (nie pamiętam daty) żandarmi niemieccy zapukali do okna od ulicy
domu moich rodziców i wezwali do otwarcia bramy od podwórza oraz drzwi do mieszkania. Wtedy do mieszkania weszło trzech umundurowanych żandarmów, z bronią w ręku
(jeden z nich z listą dzieci, w której odnotował moją obecność i wyszedł z domu). Był z nim, także w żółtym mundurze, członek NSDAP ze swastyką na rękawie, znany mi miejscowy Niemiec o nazwisku Patz, który w sierpniu 1939 roku,
przed wybuchem wojny naprawiał piece kaflowe w pokojach
domu moich rodziców. Jeden z żandarmów podszedł do mojego łóżka i świecił w oczy latarką elektryczną. Obudził mnie
i wezwał słowami: „Adam, wstań! Pojedziesz z nami nach
Deutschland”. Słowa te pamiętam do dziś. Wstałem z łóżka
w Uniejowie - nr 72 (2017)

dr Adam Zdzisław Józefowicz
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Chowałam Cię dla Boga i Ludzi
Jest rok 1964. Listopad, elektryczność – chałupy rozświetliły się sztucznym światłem. W Kuczkach jest światło. Ludzie słuchają radia – jest program
pierwszy i drugi. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, organista
przynosi dwa opłatki – jeden biały dla
ludzi; drugi różowy dla zwierząt. Dostaną tylko te, które były obecne przy
Bogu w dniu jego narodzin: krowy, konie, owce. Te ostatnie zostaną zabite, jak
co roku na święta. Prezenty? Nie było.

Pożegnania miały różne twarze. Droga Pogrzebowa
żegnała zmarłych. Droga Pożegnalna pomagała opłakać
i oddać śmierci to, co jej należne. Drogą Pogrzebową lub
Pożegnalną odchodzili żywi. Ci, których rodziny nie mogły
wykarmić. Bolesne rozstania – efekt biedy i nędznej ziemi,
która z ledwością karmiła tych, którzy zostali. Dzieci odchodziły ze wsi za chlebem w różnym
wieku. Czasem, jak Pan Henryk Tylki,
miały 16 lub 17 lat. Matka wciskała na
drogę chleb i parę słów.
- Pamiętaj synku. Chowałam Cię
dla Boga i ludzi. A nie dla pijaków
i złodziei. Jeśli ktoś chce Cię oszukać,
przeżegnaj się i odejdź. Nie mów nic.
Pomagaj, nie rób nikomu krzywdy.

Ludzi było stać tylko na skromną
wieczerzę. W wigilię, rodzina zasiadała do stołu, żeby podzielić się śledziem
w śmietanie, żeby zjeść grzyby z kapustą, gospodyni poda również grzyby
w occie, makiełki czyli kluski z makiem,
pierogi, kompot i kapustę z grochem.
Skromnie.

Pan Henryk do dziś wspomina słowa matki, wypowiada je z namaszczeniem. Zanim odszedł, matka dała mu
na drogę obrazek ze Świętą Weroniką.
To ona towarzyszyła Panu Henrykowi
w jego drodze, tak jak towarzyszyła
Jezusowi niosącemu krzyż. Weronika: vera icon = prawdziwy obraz życia
każdego z nas. Dzień narodzenia, na
Później 7 km, pieszo, nocą do kościoktóry czekamy, jest prawdziwym obła. Droga pogrzebowa prowadziła nie tyl- Odejście - fot. Elżbieta Wysakowska-Walters
razem
każdego z nas. Naszych odejść i poko umarłych, była również drogą do świawrotów, naszych poszukiwań, końców i początków świata.
tła kościoła, do śpiewu radości w czasie Pasterki. Zwykle
Odejście z Kuczek były dla Henryka końcem świata i poszli grupą, całą wsią, od czasu do czasu gdzieś w lesie niósł
czątkiem innego, nowego życia.
się gwar ich rozmów. Rozmawiali o tym co dalej, o następnym dniu pełnym pracy. Droga pożegnalna – Droga PoJest rok 1964. Kuczki. Jest światło. Odeszła ciemność
grzebowa. Miała dwie nazwy – obie wymowne. W zimonocy, nadszedł nowy świat.
wy wieczór 1964 roku, idąc miarowo, Drogą Pożegnalną,
żegnali świat, który należał już do przeszłości. Światło we
Elżbieta Wysakowska- Walters
wsi zapowiadało wielkie zmiany. Jedna droga, dwie nazwy.

Poszukuję dokumentów ze wzmianką o Pajorach

Nazywam się Piotr Pajor. Moja rodzina Pajorów jest od prawie 400 lat związana z Uniejowem i miejscowościami wokół miasta. Z ogromną radością przeczytałem na FB Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa o przygotowywanej książce, która będzie
kolekcją druków poświęconych Uniejowowi i innym miejscowościom na terenie gminy. Oczywiście, posiadam w domu poprzednią
monografię „Uniejów Dzieje Miasta” wydaną w 1995 roku pod redakcją prof. Jana Szymczaka. I na pewno kupię nową jej wersję.
Obecnie, jestem w trakcie pisania kroniki rodziny Pajor. Przeszukując najstarsze metryki dotarłem nawet do XVII wieku, do Tomasza
Paiera i jego żony Zofii Łapnickiej z Uniejowa oraz ich trzech synów: Józefa ur. 16 marca 1639 roku, Łukasza ur. 13 października 1640
i Pawła ur. 26 stycznia 1642 roku.
Metryki urodzenia trzech synów Tomasza są najstarszymi dokumentami, które posiadam w kronice. Pozostałe dokumenty pochodzą już z XVIII i XIX wieku i dotyczą Pajorów w miejscowościach Ostrowsko, Kuczki, Skotniki, Wilamów i inne. Okazuje się, że
nazwisko Pajor było i jest w dalszym ciągu często spotykane w Uniejowie, na terenie gminy i okolic. W mieście i okolicach mieszka
wiele osób o tym nazwisku.
Pisząc swoją książkę o historii rodziny Pajor, w dalszym ciągu poszukuję najstarszych dokumentów ze wzmiankami o naszej
rodzinie.
Serdecznie pozdrawiam, licząc na odpowiedź osób o nazwisku Pajor

Piotr Pajor
Tel. 601 77 69 20, email: piotr.pajor@me.com
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W sprawie Rosenbaum

W ostatnim numerze kwartalnika „W Uniejowie” został umieszczony list z prośbą o pomoc w poszukiwaniach
krewnych Pana Tomasza Rosenbauma. Ze względu na fakt, że od wielu lat zajmuję się genealogią, postanowiłem pomóc p.
Tomaszowi. Po kwerendzie w księgach urzędu stanu cywilnego w Uniejowie w latach 1808-1811 znalazłem 7 zapisów dotyczących
Rosenbaumów i skoligaconych z nimi Sydowów.
20.02 1808 roku małżeństwo zawiera Jan Samuel Sydow z Beruflein w Branderburgii, syn Jana Emanuela i Karoliny Marianny
z Steynów Oberamptmanów w Beruflein z Charlottą Henriettą z Rosenbaumów Heinsdorff, wdową. Charlotta jest córką Teodora
Wilhelma i Zofii Doroty z Krezlowów Rosenbaumów i rodzoną siostrą Augusta Rosenbauma. Wśród świadków wymieniony jest
August Chojer posesor klucza niemysłowskiego, zamieszkały w Niemysłowie.
27.01.1809 roku z małżeństwa Jana Samuela i Charlotty Henrietty Sydowów rodzi się córka Charlotta Julianna. 20.02.1810 roku
małżeństwo zawiera August Rosenbaum, Generalny Dzierżawca Dóbr Narodowych (chodzi oczywiście o klucz uniejowski), urodzony
w Gnieźnie z Karoliną z Superskich Tytzową, córką Augusta i Joanny. Panie młodej asystuje Jan Samuel Sydow, który w tym czasie
jest posesorem probostwa we wsi Wielenin. Świadkami tego małżeństwa są Jan Piotr Glasmor - aktariusz klucza uniejowskiego i Józef Wyszyński - ekstraktor konsumpcyjny komory uniejowskiej.
Z małżeństwa Augusta i Karoliny Rosenbaumów rodzą się córki: Leopolina Emilia 17.0.1810 (w akcie podano, że matka jest rozwódką) i Charlotta Ulryka 18.07.1811.
Wszystkie zgromadzone przeze mnie metryki zostały przesłane na adres e-mailowy p. Rosenbauma.
Gracjan Nykiel

Też zasługują na naszą pozytywną pamięć

Serdecznie dziękuję redakcji za przesłanie mi jesiennego numeru periodyku „W Uniejowie”. Ponieważ jako regionalista kolski szczególnie zajmuję się okresem wojny i okupacji, zainteresowała mnie już wcześniej publikacja książkowa Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa „Zapamiętane z Brükstädt ”, którą uważam za bardzo cenną pozycję ze względu na charakter osobisty
zawartych w niej wspomnień z lat 1939-1945 roku. Do tego okresu w ostatnim periodyku (nr 71) odnosi się też relacja Jerzego Sobieraja
w ramach „Ze wspomnień wojennych” pt. Jak synowie komisarza Gestapo zostali kolegami uniejowskich chłopców.
Zawsze uważałem, że takie fakty należy też publikować na dowód, że nie wszyscy Niemcy byli nazistami i nie wszyscy postępowali
wg wskazań panującej wówczas ideologii. Stąd też „mam na sumieniu ” zainteresowanie się postacią hitlerowskiego nadleśniczego Heinza Maya, który potrafił się zachować „anständig” (przyzwoicie) wobec podległych mu polskich pracowników. Mój impuls
odnośnie opublikowania wspomnień Alfonsa Świątka z czasów okupacji na robotach w Niemczech, zawartych w kwartalniku „Kronika Wielkopolski” (nr 2 z 1999 r.) pt. „Pięć lat u Puhlmannów w Staffelde pod Berlinem” oraz podkreślenie na s. 62 publikacji zbiorowej
pt. „650 wydarzeń na 650-lecie Koła”, że część Niemców kolskich zachowywała się poprawnie mimo podpisania Volkslisty pokazują,
jak wielu Niemców w czasie wojny swą postawą też się narażało panującemu reżimowi i zasługuje na naszą pozytywną pamięć.
Jeszcze raz dziękuję za kolejny egzemplarz uniejowskiego periodyku i życzę wszystkiego najlepszego.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kasperkiewicz - regionalista z Koła

Wielka wartość wspomnień

Serdecznie dziękuję za nowy kwartalnik. Miło mi, że o mnie pamiętacie. Zawsze z zainteresowaniem czytam wszystkie wiadomości z mojego dzieciństwa- zapisujecie historię tego miasta. Wspomnienia zamieszczone w ostatnim numerze
są fantastyczne, np. o „Lotosie”. W tym domu handlowym kupiłem automatyczną pralkę, później dywan, a nawet koszulę do
ślubu. Do „Mimozy” chodziliśmy z kolegami na setkę i na tatara, co sprawnie przynosiła nam na stół p. Tereska. Czas wspomnieć o
dancingach w herbowej czy nocnych występach artystów łódzkich teatrów- pamiętam w zamku „Straszy dwór”.
Przeczytałem wydaną przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa książkę ze wspomnieniami wojennymi pt. „Zapamiętane z Brückstädt”. Pamiętam, że w domu Dybowskich mieściła się komenda żandarmerii, a komendantem był Kacper i miał syna w moim
wówczas wieku. Chłopiec ten miał dwukołowy rowerek i mówiliśmy na niego Kacperek. Dziwi mnie, że w książce napisano, iż komendantem żandarmerii był Kotzzot. Tak nazywał się Niemiec, który mieszkał w domu Pokorskich przy ul. Dąbskiej i pełnił obowiązki
gospodarza miasta, zajmował się porządkiem w mieście i remontami. Był porządnym człowiekiem. Ja uosabiam go z Niemcem, który
szukał księdza, bo chciał się wyspowiadać, o czym pisał ks. Lucjan Cerski.
Mam nadzieję, że ktoś z moich rówieśników przeczyta ten list i porozmawiamy, powspominamy...
Władysław Szuszkiewicz z Łodzi
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LIV)
W połowie listopada zmrok zapada wcześniej, tym bardziej,
że nastąpił powrót czasu zimowego. Choć nie było jak dotąd
nocnych przymrozków, z drzew opadły już liście, a te które jeszcze pozostały czekały aż porwie je chłodny jesienny wiatr. Szare
od chmur niebo przecinały co jakiś czas klucze ptaków zmierzających na południe. Zapowiadało to – jak mówili niektórzy – długą i srogą zimę. Czy te prognozy się spełnią, pokaże niedaleka
przyszłość. Tymczasem w Uniejowie atmosfera stawała się coraz
bardziej gorąca za sprawą mającej się odbyć w dalekiej Australii
walki. Pochodzącego z pobliskiego Łęgu Balińskiego zawodnika
MMA, znanego pod sportowym pseudonimem „Tybur”, czekał
pojedynek z pochodzącym z Brazylii byłym mistrzem wagi ciężkiej. Wielu zadawało sobie pytanie, czy tą walką „Tybur” otworzy sobie drogę do mistrzowskiego pasa.
• A nie mówiłem, że nie da rady? - złościł sie Mirek.
• No i co z tego? To przecież tylko sport. - oponował Jurek. - A to
się w sporcie czasem zdarza.
• Niewiele brakowało i miałby szansę walczyć o mistrzostwo
świata. Pomyśl tylko, jaka by to była reklama dla Uniejowa.
• Nie ma co narzekać. Wstydu nam nie przyniósł, tylko trochę
szczęścia zabrakło.
• To fakt. Dobry był i przynajmniej nie uciekł z klatki, jak ten
Gołota z ringu.
• Tego nie mógł zrobić, bo to przecież nasz ambasador.
Mimo sympatii i dopingu Uniejowian, tym razem „Tybur”
zszedł z placu boju pokonamy. Przegrał bitwę, ale pewnie myśli
już o kolejnych w wojnie o mistrzostwo świata. Bycie ambasadorem Uniejowa przecież zobowiązuje. Trzymamy kciuki!
*

Listopad powoli odchodził w zapomnienie. Ten chyba najbardziej nielubiany miesiąc niczym specjalnym się nie wyróżnił. Nie
znaczy to wcale, że był zupełnie bezbarwny i nudny. Okazał się
bowiem dość ciepły i typowo dla tego roku deszczowy. Ale jego
największą zaletą było niewątpliwie to, że właśnie się kończył.
Za to wszyscy lubią go chyba najbardziej. Uniejów zaś przygotowywał się do nadchodzących świąt. Na ulicznych latarniach
montowano ozdoby, które rozświetlą miasteczko. A jest co rozświetlać, bo Uniejów niewątpliwie ma się czym pochwalić. Chyba jednak nikomu, nawet z wosku w wigilię Andrzejek, nie udało
się wywróżyć sukcesu w plebiscycie „Gmina na 6”, tym bardziej,
że zaledwie kilka dni wcześniej także w innym rankingu Uniejów
otrzymał zasłużone laury. Trudno więc się dziwić, że wielu zastanawia się, jak to jest możliwe?
• Znów mamy sukces! - oznajmił głośno Paweł odkładając gazetę.
• Czyżby nasi skoczkowie zaczęli wygrywać? - zapytała Ania
siadając obok Pawła.
• Tym razem chodzi o nasz Uniejów. Wyobraź sobie, że wygraliśmy plebiscyt Dziennika Łódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, i to aż w dwóch kategoriach.
• Powiem Ci szczerze, że mnie to już nawet nie dziwi. Popatrz
tylko, jak ten Uniejów się zmienia. Ciągle coś się tu dzieje, coś
się buduje. Tam nowe bloki, tu remont kościoła i kostka na
cmentarzu. Te sukcesy w rankingach i plebiscytach nie biorą
się przecież z niczego.
• Zgadzam się z Tobą kochanie. Są jednak tacy co narzekają, że
coś im ciągle przeszkadza: a to „dobra zmiana”, a to, że chcieliby coś zrobić, ale się nie da. Tylko jakoś dziwnym trafem
w Uniejowie, niezależnie od tej całej wielkiej polityki i kapryśnej pogody, po prostu coś się robi dla ludzi.
• A jeśli już coś, czy raczej ktoś przeszkadza, to nie trzeba go
przynajmniej daleko szukać. Bo to – jak mawiał filmowy Pawlak - wróg, ale swój.
• Tak sobie myślę, że jak zrealizowane zostaną kolejne planowane inwestycje, to Uniejów będzie co najmniej na „dziesiątkę”.
Gdyby patrzeć na wyniki różnych plebiscytów, rankingi pozyskanych funduszy europejskich czy zestawienia najlepszych
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gmin, można by odnieść wrażenie, że Uniejów jest skazany na
sukces. Ale ten sukces nie narodził się z rankingów i plebiscytów,
tylko z pracy wielu ludzi, śmiałych pomysłów, a czasem może
nawet odrobiny szaleństwa, w którym jak widać jest metoda ...
na sukces!

*

Był taki czas, gdy Święty Mikołaj przybywał do Uniejowa na
saniach. Nieco później przesiadł się na motocykl i samochód strażacki. W tym zaś roku przyjechał dorożką, a piękne sanie znów
zostawił w lodowym garażu, gdzieś w dalekiej Laponii. Zaledwie kilka dni wcześniej spadł pierwszy śnieg. Niestety, zniknął
tak samo szybko, jak się pojawił. Dzieci jak zwykle przywitały
Mikołaja z ogromną radością, a on przywiózł dla nich wór pełen
prezentów. Jednak nie wszystkie dzieci marzą o kolorowych zabawkach, czy pysznych słodyczach pod świąteczną choinką. Są
takie, dla których najwspanialszym prezentem byłoby zdrowie.
Zdrowie, które pozwoliłoby zobaczyć uśmiech na twarzy mamy,
wybrać się na wyprawę z tatą do lasu, albo beztrosko bawić się
z rówieśnikami. Na szczęście są tacy, którzy starają się spełniać
także i te marzenia. Mieszkańcy Uniejowa i okolic nie raz dawali
dowód na to, że nie są obojętni na takie wyzwania.
• Nie sądziłem, że tyle osób tutaj dziś będzie. - powiedział Paweł rozglądając się po hali sportowej uniejowskiej podstawówki.
• To dowód na to, że umiemy pomagać potrzebującym. - stwierdziła Ania, po czym dodała. - Właśnie to sprawia, że można
nazwać nas ludźmi.
• To prawdziwie filozoficzna myśl- i ja się z nią zgadzam.
• Mam tylko nadzieję, że to wszystko, co razem robimy pomoże
choć trochę Beniowi i jego najbliższym.
• Nie stójmy więc w miejscu. - przerwała chwilę ciszy Zuzia –
i zróbmy coś dla niego. - Ja chyba wezmę udział w zajęciach
fitnessu.
• A ja zafunduję sobie jakiś fantazyjny makijaż. - stwierdziła
Ania. - Paweł, a Ty wybrałeś już coś dla siebie?
• Chyba skuszę się na pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem.
• Przy twojej figurze na pewno Ci to nie zaszkodzi.
• Słuchajcie, a później zagramy w loterii fantowej. Może uda
mi się wygrać wizytę u fryzjera albo kolację w restauracji. rozmarzyła się Zuzia.
Jarmark Bożonarodzeniowy przypomniał nawet najbardziej
zabieganym, że czas pomyśleć o zbliżających się wielkimi krokami świętach. Warto było zajrzeć do ustawionych przy Termach
kramików, by kupić świąteczne ozdoby, prezenty czy kuszące
wyglądem i aromatami przysmaki. Najważniejsze jednak, by
w atmosferze przedświątecznych przygotowań nie zapomnieć
o najbliższych i potrzebujących. Prezenty szybko stracą swój
blask, a w pamięci zostaną wspomnienia wspólnie przeżytych
chwil przy wigilijnym stole.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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

Uniejów ma swojego Mikołaja z prawdziwą, długą brodą (prywatnie Stefan Bartosiak). Spotkanie z Mikołajem poprowadził Robert Palka z M-GOK w Uniejowie
(fot. Andrzej Zwoliński)
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