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Od redakcji
„Jedzie jedzie straż ogniowa. Trąbka gra. Komendant sam prowadzi wóz” - słowa popularnej pioseneczki przypominają ogromną sympatię, którą darzy się straże pożarne. Nasza uniejowska straż ogniowa w tym roku obchodzi
wspaniałą, bo aż 140, rocznicę powstania. Jest przeto najstarszą organizacją społeczną na terenie ziemi uniejowskiej. Pisać o jej historii można w nieskończoność, my cofamy się w przeszłość nieco tylko. Druhom, strzegącym
przed kilkudziesięcioma laty dobytku uniejowian przed pożarem, poświęcamy bogato ilustrowany tekst.
Mniej więcej pół wieku temu, w siermiężnej gomułkowskiej epoce rozpoczął się nowy okres w dziejach uniejowskiego zamku. Dawna forteca, potem biskupi pałac i rezydencja Tollów, stała się miejscem dancingów i balów. Nad
parkiem unosił się radosny okrzyk: „kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami”. Jak się bawiono w PRL-u? Niech młodsi się
dowiedzą, a starsi sobie przypomną.
Przypominamy także trudny czas końca II wojny światowej, gdy radość z pokonania Niemców mieszała się z obawą o przyszłość pod kontrolą sowiecką.
Za kilka dni 81. urodziny obchodził będzie jezuita pochodzący ze Spycimierza, o. Florian Pełka, długoletni pracownik i kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i Honorowy Obywatel Uniejowa. Niech nasz skromny tekst
będzie dodatkiem do gorących życzeń dla Jubilata.
Jak zwykle pamiętamy o aktualnościach, wspominamy dopiero co minioną Wielkanoc, a także wyjaśniamy skąd
na uniejowskim Rynku frapujące biało – czerwone nici.

UHONOROWANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ UNIEJOWA

Na sesji 7 marca br. Rada Miejska w Uniejowie podjęła uchwałę o nadaniu nazwy Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa nowej ulicy biegnącej od drogi krajowej 72 w kierunku ulicy Zamkowej.
Wkrótce przy tej ulicy stanie czterogwiazdkowy APARTHOTEL Termy Uniejów.

Uhonorowanie w taki sposób 27-letniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa na rzecz Miasta i Gminy Uniejów to wielkie wyróżnienie. To ponadczasowa, „pomnikowa” nagroda. To radość i duma, ale jednocześnie zobowiązanie do dalszej systematycznej działalności, w której przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jednakowo ważne.

D z i ę k u j e m y!

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Wizualizacja z arch. Urzędu Miasta w Uniejowie
W Uniejowie
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Drogi Czytelniku! By kolejne numery kwartalnika „W Uniejowie” ukazywały się systematycznie, wspomóż nas swoją wiedzą, informacjami, umiejętnościami, a jeśli możesz, również dowolną
wpłatą na nasze konto: 34 9263 0000 2009 1734 2002 0001 z dopiskiem „Gazeta”

POZYTYWKA z Czepowa na Gali w Krakowie
Dwa dni spędzili w Krakowie artyści z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie. Celem
wyjazdu był udział w Gali 18. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie. Prawo udziału w krakowskiej gali czepowianie wywalczyli podczas Finału Regionalnego w Zgierzu,
w którym zajęli bardzo wysokie II miejsce. Szczęście przyniósł im spektakl autorstwa Maliny Prześlugi pt. „Bleee…”.
Imprezę w teatrze im. Juliusza Słowackiego jak co roku poprowadziły: Anna Dymna i Lidia Jazgar. Na scenie oprócz
laureatów wystąpili także: Ireneusz
Krosny oraz Adam Nowak, Jarosław
Treliński oraz Thomas Celis Sanchez.
Wyjazd do Krakowa oraz uczestnictwo w tak fantastycznym wydarzeniu
jest dla całej ekipy niezapomnianym
przeżyciem i z pewnością zmotywuje do kolejnych artystycznych przedsięwzięć. Grupą na co dzień opiekuje
się Mirosław Madajski, natomiast
w przygotowaniach do Albertiany pomagała Martyna Kaźmierczak.
Mirosław Madajski
Więcej o Albertianie: http://mimowszystko.org/aktualno…/albertiana-jak-disneyland/

Próbą generalną przed wyjazdem do Krakowa były występy dla lokalnej publiczności

Pobyt na Gali Festiwalowej w Krakowie zakończono wspólną fotografią z Anną Dymną.

Tak było - Tak jest

Uniejowska Kolegiata - rok 1945 i wygląd obecny
(fot. górne z arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, fot. dolne 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

Na terenie Uniejowa coraz więcej biało-czerwonych akcentów. Na balkonach zawisły
patriotyczne napisy, a okazuje się, że to dopiero początek niezwykłej instalacji, która powstaje na
terenie miasta.

Uniejów w biało-czerwonych
barwach
Biało-czerwone i niebieskie balkony to pierwsze elementy dekoracji, które pojawiły się w mieście. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta w Uniejowie, związane
są one z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, którą gmina chce upamiętnić w niezwykły sposób.
Poza wspomnianymi elementami w ciągu najbliższych
tygodni pojawią się kolejne, nawiązujące do polskich
barw narodowych oraz flagi Unii Europejskiej. Na rynku zobaczymy biało-czerwone sznurkowe harfy, neony,
podświetlenia oraz symbole nici wplecione w kostkę brukową. Motyw nici, który łączy większość wykonanych
instalacji, jest symbolem połączenia między ludźmi oraz
ich wspólnoty podczas rozbiorów.
Dekorowanie miasta z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości będzie trwało przez najbliższe kilka tygodni, a same instalacje będą obecne przez
cały rok obchodów. Na ścianie jednego z budynków powstanie niepodległościowy mural, na ulicznych lampach
pojawią się podświetlane polskie flagi oraz okolicznościowe banery.
Główne obchody rocznicowe przewidziano są na majowy weekend, a ich kulminacja na dzień 11 listopada. Jednym z elementów upamiętnienia odzyskania przez Polskę
Niepodległości ma być także zasadzenie przez mieszkańców poszczególnych wsi i ulic stu dębów na drodze przy
Zagrodzie Młynarskiej. Inicjatywa będzie możliwa do
zrealizowania dzięki współpracy gminy z Nadleśnictwem Turek, które przekaże drzewka.
W organizację obchodów włączają się także uczniowie

Autorami większości instalacji, jakie powstają w Uniejowie, są Katarzyna
Czarnecka i Bernard Saczuk.

szkół z terenu gminy, przygotowujący kolejne biało-czerwone dekoracje zdobiące uniejowski Rynek. Długą flagę
wykonają również słuchacze Uniwersytetu III Wieku,
którzy będą tkać narodowe barwy wspólnie z paniami
z Kółek Gospodyń Wiejskich.

Tekst i zdjęcia: Michał Kubacki/www.uniejow.net.pl
mierczak, były proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Spycimierzu. Ksiądz Kaźmierczak po odejściu
z funkcji proboszcza parafii w Spycimierzu został honorowym członkiem stowarzyszenia i nadal wspiera je w działaniach.
Uroczysta gala wręczenia wpisów do rejestru odbędzie
się we wrześniu tego roku, chociaż oryginał wpisu został już przesłany do spycimierskiej parafii. Rozpoczęły
się także starania o wpis na listę światową, jednak sam
proces może potrwać nawet około 5 lat i nie gwarantuje
dostania się na listę UNESCO. W układaniu dywanów na
Boże Ciało mieszkańców Spycimierza wspierają włoscy
przyjaciele ze stowarzyszenia „Infioritalia”.

Spycimierskie kwietne dywany
na krajowej liście dziedzictwa
„Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu” 14 lutego 2018 roku trafiła na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Czynione są kolejne starania, by tym razem Spycimierz
znalazł się na liście światowej, która powstaje na podstawie Konwencji UNESCO.
Formalne starania o wpisanie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego zaczęły się, kiedy założone zostało Parafialne Stowarzyszenie Spycimierskie Boże Ciało. Było to 2 marca 2016 roku - mówi
jeden z głównych inicjatorów tej idei ks. Wojciech Kaź-

Michał Kubacki/www.uniejow.net.pl

Spycimierskie Boże Ciało ma około dwustuletnią tradycję i spośród innych procesji Bożego Ciała obchodzonych w kraju wyróżnia ją wyznaczenie trasy procesji kwietnym dywanem usypywanym w celu oddania czci Bogu.
Kwiaty niemal od zawsze wpisane były w obchody tego święta. „Spycimierski dywan kwiatowy” liczący około
kilometra długości usypywany jest z kolorowych płatków oraz całych kwiatów ogrodowych i polnych. Praca nad
jego przygotowaniem jest zadaniem angażującym całą społeczność spycimierskiej parafii liczącą niewiele ponad
600 osób.
Szczególnie zaabsorbowane pracą nad dywanem i czterema ołtarzami, w pobliżu których usypuje się bardziej
rozbudowane kompozycje, są rodziny mieszkające w pobliżu trasy. Wspólnym wysiłkiem dorosłych, dzieci i młodzieży pod przewodnictwem proboszcza parafii powstaje ulotne dzieło, które poza tym, że jest wyrazem czci dla
Boga, umacnia wspólnotę poprzez wspólny wysiłek, a także przyciąga rzesze ludzi z całego kraju, którzy chcą uczestniczyć w tym nabożeństwie ze względu na unikatowy charakter zdobionego co roku inaczej kwietnego dywanu.
(treść wpisu z krajowej listy- www.niematerialne.nid.pl)
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Dzień wkroczenia wojsk sowieckich, czwartek 18 stycznia 1945 roku, świadkowie zapamiętali jako bardzo mroźny dzień, początkowo pochmurny, od południa słoneczny.
Sypki śnieg skrzypiał pod nogami pieszych i gąsienicami
czołgów. Ostrzał pozycji niemieckich rozpoczął się przed
godziną ósmą, w tym mniej więcej czasie Niemcy wysadzili
środkową część mostu, trzy godziny później zniszczyli jeden z mniejszych mostów na rozlewiskach Warty.

znaczenia taktycznego (przeprawa mostowa) rejon Uniejowa
został potraktowany trzeciorzędnie; w pobliżu miasta znajdowały się jedynie oddziały tyłowe Grupy Armii „A” (gen. płk
Josef Harpe, a od 17.01.1945 r. feldmarszałek Ferdinand Schörner), której głównym kierunkiem operacyjnym był górny bieg
rzeki Odry. Były to oddziały 10 Dywizji Grenadierów Pancernych (płk Alexander Vial) oraz Dywizji Grenadierów Pancernych „Brandenburg” (gen. mjr Hermann Schulte-Heuthaus).
Z punktu widzenia Armii Czerwonej kluczowe znaczenie
w tym rejonie miało uchwycenie przyczółka na zachodnim
brzegu Warty oraz zdobycie i utrzymanie mostu w Uniejowie. Miasto znalazło się w strefie operacyjnej 1 Frontu Białoruskiego (marsz. Gieorgij Żukow), w pasie działania 1 Armii
Pancernej Gwardii (gen. płk Michaił Katukow). W pobliżu
Uniejowa, z dużą prędkością, nacierać miały 8 Korpus Zmechanizowany Gwardii (gen. mjr Iwan Driemow) oraz 11 Korpus Pancerny Gwardii (dowodzony przez Ormianina, płk.
Amazaspa Babadżaniana). Na teren, zdobyty przez szybkie
jednostki, wkraczać miały oddziały drugiej linii: Uniejów
znalazł się na północnym skraju obszaru operacyjnego 69
Armii Ogólnowojskowej (gen. armii Władimir Kołpakczi).
Rankiem 17 stycznia 11 korpus gwardyjski otrzymał zadanie natarcia w kierunku Rawa Maz. – Ozorków, a na południowy zachód od niego walczyć miał 8 korpus zmechanizowany, dla którego rozkazy przewidywały opanowanie
Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego i Poddębic, a następnie
uchwycenie przyczółka na zachodnim brzegu Warty w rejonie Uniejowa. Realizacja tak postawionych zadań oznaczała
niezwykle duże tempo natarcia. Czołową jednostką 8 korpusu była 1 Brygada Pancerna Gwardii (płk Alieksiej Tiemnik),
która po zaciekłym boku zdobyła Aleksandrów Łódzki. Podporządkowany tej brygadzie 2 batalion czołgów (kpt. Władimir Boczkowskij), nad ranem 18 stycznia, wyruszył przez
Poddębice w kierunku Uniejowa. Najistotniejszym zadaniem
batalionu kpt. W. Boczkowskiego było uchwycenie przyczółka
na zachodnim brzegu Warty. Pogoda sprzyjała atakującym:
panował duży mróz, rzeka była skuta grubą warstwą lodu,
a jej bagniste brzegi twarde. Niemcom udało się częściowo
wysadzić most w Uniejowie (zniszczyli środkową część konstrukcji), nie powstrzymało to jednak sowieckich czołgów. Po
intensywnych walkach batalion uchwycił przyczółek, który
został obsadzony przez siły całej brygady. Formacje tyłowe
8 korpusu gwardyjskiego, ustawione wzdłuż drogi do Łodzi
(Budy Uniejowskie, ul. Sienkiewicza) prowadziły intensywny
ostrzał przedpola przyczółka, co ułatwiło kolejnym oddziałom (11 korpus gwardyjski oraz oddziałom piechoty 8 Armii
Gwardii gen. płk. Wasilija Czujkowa) przeprawę przez Wartę,
prowadzoną po mostach pontonowych, a także po doraźnie
naprawionym moście.
Z punktu widzenia dowódców sowieckich, w rejonie Uniejowa najistotniejsze było uchwycenie przyczółka zawarciańskiego, a zajęcie samego miasta było zadaniem dalszoplanowym. Okupacyjne władze Uniejowa były świadome rychłego
ataku sowieckiego i nocą z 16 na 17 stycznia zarządziły wyjazd
zarządu miasta i podległych im ludzi, zarówno Niemców,
jak i Polaków. Ewakuacja urzędników, żandarmów i innych
pracowników aparatu okupacyjnego przebiegła sprawnie.
Inaczej reagowali pozostali Niemcy, głównie osadnicy: w ich
poczynania wkradł się chaos, niektórzy nie chcieli opuszczać
domów, inni robili to z niechęcią, nakazując polskim sąsiadom pilnowanie dobytku do czasu ich powrotu. Zwlekali
z opuszczeniem Uniejowa do ostatnich chwil, uciekając dopiero przy wtórze wystrzałów sowieckich czołgistów. Duże
tempo natarcia sowieckiego wyraźnie wielu Niemców zaskoczyło. Zamieszanie potęgowało działanie Polaków, spośród
których wielu bojkotowało zarządzenia władz, ociągając się
z zapewnieniem podwód (czyli transportu konnego), lub kryjąc się z końmi w ustronnych miejscach. Wielu uniejowian,
pamiętających krwawe walki na ulicach miasta we wrześniu
1939 r., uciekało do okolicznych wsi.
Dzień wkroczenia wojsk sowieckich, czwartek 18 stycznia,

Rok 1945 – radość i lęk
Armia Czerwona, ścigając Niemców, wkroczyła na ziemie
przedwojennej Polski w pierwszych dniach stycznia 1944 r.
W ramach kolejno przeprowadzanych operacji wojskowych
Sowieci zajmowali dalsze obszary państwa polskiego. Armia Krajowa, będąc zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa
Podziemnego, dążyła do tego, by wobec Sowietów występować jako gospodarz i organ legalnej, polskiej władzy (akcja
„Burza”). Niestety, zachowanie Sowietów było na ogół wrogie bądź obojętne, co wyraźnie uświadamiało, że nie chcą
oni żadnej współpracy z akowskim podziemiem, interesuje
ich jedynie wprowadzenie i utrwalenie monopolu władzy
komunistycznej. Na uwolnionych od okupacji hitlerowskiej
obszarach tworzono struktury nowych władz, zależnych od
Związku Sowieckiego, jednocześnie bezwzględnie likwidując struktury niepodległościowe, pod pozorem stanowienia
i ochrony porządku na tyłach Armii Czerwonej.
Na zajmowanych przez Sowietów obszarach ludzie odczuwali przede wszystkim radość, wynikającą z końca okupacji
i wygnania Niemców, bliskiej perspektywy zakończenia wojny. Zapowiedzi nowych władz, dotyczące przykładowo reformy rolnej i nowego, korzystnego dla biedniejszych warstw
społeczeństwa, urządzenia gospodarki czy likwidacji analfabetyzmu, spotykały się z uznaniem. Ale w miarę upływu
czasu radość coraz wyraźniej mieszała się z lękiem o przyszłość. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego
Rosja Sowiecka i komunizm traktowane były jako podstawowe zagrożenie dla niepodległości Polski, o czym pamiętano.
Niepokoiły działania wobec partyzantów z AK, którzy ginęli
skrytobójczo mordowani, bądź byli aresztowani i wywożeni.
Żołnierze Armii Czerwonej traktowali zajęte ziemie polskie
niczym zdobycz wojenną, mnożyły się gwałty, zabójstwa,
kradzieże. Radość z bliskiego zakończenia wojny przyćmiewał niepokój o przyszłość i pytania, jaka będzie powojenna
Polska.
Uniejów został oswobodzony spod okupacji hitlerowskiej
w ramach operacji wiślańsko – odrzańskiej Armii Czerwonej, prowadzonej od połowy stycznia do końca lutego 1945 r.
W wyniku tej ofensywy wojska sowieckie (a wraz z nimi i polskie) usunęły Niemców z ziem polskich leżących na zachód
od Wisły.
Od połowy 1944 r., w obliczu realnej groźby ofensywy sowieckiej, Niemcy rozpoczęli budowę polowych umocnień,
zaplanowanych jako system linii obrony, ciągnących się od
południa na północ centralnej i zachodniej Polski. Linie
oznaczono kolejnymi literami alfabetu, od A do E oraz, jeśli
była taka potrzeba, odcinkowo cyframi. W budowie umocnień brały udział bataliony robocze armii, junacy Reichsarbeitdienst, główną siłę roboczą stanowiła masowo spędzana
ludność polska. Wprowadzono powszechny obowiązek pracy
przy fortyfikacjach dla Polaków obojga płci powyżej lat 16.
W rejonie Uniejowa polowe umocnienia (w postaci bunkrów
i rowów przeciwpancernych) powstały m.in. na północno-wschodnich przedmieściach oraz pobliżu Spycimierza (na
północ i zachód od wsi). Stanowiły one część pasa B-2 (będącego istotną linią obrony, opartej o przeszkodę terenową
w postaci rzeki Warty), na wschód od Uniejowa (w odległości
ok. 25 km) umiejscowione zostały elementy fortyfikacyjne
pasa B-1. Mimo dogodnych warunków terenowych i istotnego
4
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świadkowie zapamiętali jako bardzo mroźny dzień, początkowo pochmurny, od południa słoneczny. Sypki śnieg skrzypiał pod nogami pieszych i gąsienicami czołgów. Ostrzał pozycji niemieckich rozpoczął się przed godziną ósmą, w tym
mniej więcej czasie Niemcy wysadzili środkową część mostu,
trzy godziny później zniszczyli jeden z mniejszych mostów na
rozlewiskach Warty. Sowieckie czołgi kpt. W. Boczkowskiego
wjechały do Uniejowa od strony Poddębic, chwilowo zatrzymał je silny ogień broni maszynowej, prowadzony z dzwonnicy. Zginęło wówczas 17 żołnierzy sowieckich, pochowanych wieczorem na uniejowskim cmentarzu. Celny ostrzał
uszkodził dzwonnicę i zegar, Niemcy zaś uciekli. Wtedy ulicą Bogumiła w pobliże Rynku wjechały 4 sowieckie czołgi.
Uniejowianie witali Sowietów radośnie, mieli świadomość,
że właśnie zakończyła się okupacja hitlerowska. Przez resztę dnia nad miastem górował łoskot ostrzału artyleryjskiego, niszczącego niemieckie pozycje na zachód od Uniejowa.
W mieście do wieczora i przez całą noc słychać było strzały
z broni maszynowej, żołnierzy sowieccy zwalczali niemieckich maruderów, którzy nie zdążyli wycofać się przez rzekę
do parku, albo wracali stamtąd na wywiad. Uniejowianie,
przyglądający się jadącym i maszerującym żołnierzom Armii Czerwonej, zdumieni byli złym stanem umundurowania,
uzbrojenia i wyglądem wojska, Sowieci wędrowali obdarci,
umorusani, nieogoleni, jedli niskiej jakości żywność. Wyglądali na bardzo zmęczonych.
W sąsiednich wsiach trwał zamęt: osadnicy niemieccy albo
uciekli, albo ukryli się, wysiedleni Polacy z wolna wracali
w rodzinne strony, wiele gospodarstw stało pustych. Ówczesną sytuację gorzko podsumowała mieszkanka Ostrowska,
Zofia Goszczyk: „Ale jak się przyszło po dwóch tygodniach, to
już Niemcy poszli, Ruskie przeszli, to puste budy się zostały,
nic a nic nie było, nic. Co Niemcy nie zabrali, a Ruskie nie
wzięli, to Polaki wyszabrowali”.
„Władzę w Uniejowie objął rosyjski komendant wojenny,
który wkrótce powołał złożoną z Polaków milicję. Wyznaczono jej pilnowanie z bronią w ręku mostów, młynów i innych
obiektów. Kobiety niemieckie, którym nie udało się ewakuować, musiały zająć się pochówkiem zabitych i zamarzniętych „na kość” żołnierzy niemieckich” – wspominał naoczny
świadek, Lucjan Cerski. Wspomniany przez niego Rosjanin
nazywał się Bykow i był funkcjonariuszem NKWD. Bykow na
pierwszego komendanta Milicji Obywatelskiej powołał Tadeusza Kwiecińskiego, w czasie wojny członka lokalnych struktur Armii Krajowej. Kwieciński nie zerwał swoich kontaktów
ze środowiskiem akowskim; w czasie wzmożonych działań
władz, mających na celu likwidację oddziałów konspiracji

niepodległościowej, wspierał wojennych towarzyszy broni.
W pierwszych miesiącach funkcjonariuszami MO byli mieszkańcy Uniejowa i okolic, później zastąpili ich funkcjonariusze
z rejonu Turku.
Pierwszym powojennym burmistrzem Uniejowa został Jan
Morawski, członek miejscowej organizacji Polskiej Partii Robotniczej.
Zycie w mieście i okolicy ulegało stopniowej normalizacji, uruchamiano zakłady, sklepy, instytucje, dramatyczne
chwile okupacji hitlerowskiej stały się przeszłością. Większość mieszkańców, poddanych szerokim działaniom propagandowym, przyzwyczaiła się do nowej władzy, akceptując
ją. Jakiekolwiek porównania okresu okupacji i powojennych
miesięcy wypadały jednoznacznie. Wciąż jednak pozostawali ludzie, którym trudno było pogodzić się z obecnością
Sowietów w Polsce i próbami sowietyzacji kraju. Stali oni
wobec „diabelskiej alternatywy”: żadne z rozwiązań nie było
dla nich korzystne. Nie mogli ujawnić się wobec nowej władzy, czekały ich bowiem niesprawiedliwe procesy i okrutne
wyroki, z karą śmierci włącznie. Musieli więc dalej działać
w konspiracji, toczyć wojnę, której – w większości wypadków
– nie chcieli.
W ostatnich dniach przed wkroczeniem do Uniejowa Armii
Czerwonej, dowódca miejscowego batalionu AK, por. Marian
Sobczak, zgodnie z rozkazami Komendy Głównej, zabronił
swoim podwładnym ujawniania, wobec Sowietów, przynależności do AK. Wyjechał z Uniejowa wraz z ewakuującymi
się Niemcami, po czym zbiegł z kolumny i przedostał się do
rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego. Większość akowców,
zgodnie z otrzymanym rozkazem, nie ujawniła swojej służby w partyzantce, rozpoczynając zwykłe, cywilne życie. Tadeusz Kwieciński, jak już wspomniano, został powołany na
funkcję miejscowego komendanta MO.
Zakończył się czas niszczenia, rozpoczął okres odbudowy,
koniecznej nawet w sytuacji, gdy trudno było zaakceptować
nową rzeczywistość polityczną.
Społeczność ziemi uniejowskiej poprowadziło wówczas
dwóch równolatków, urodzonych w 1904 r., burmistrz Bogumił Ircha i proboszcz ks. Władysław Góra. Dzieliła ich ideologia, łączyły pragmatyzm i cel – zniwelować skutki wojny.
Uniejów wyszedł z wojny poważnie zraniony, miasto było
w znacznym procencie zniszczone, istotnie wyludnione, wykrwawione z przedwojennej elity. Ogrom zadań był porażający.

Tomasz Wójcik

Rynek Uniejowa w 1945 roku (fot. arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)
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Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie
1878 - 2018
O SP w Uniejowie, najstarsza jednostka na tereny gminy Uniejów, będzie świętować 140-lecie swego powstania.
Uroczystość jubileuszową zaplanowano na 17 czerwca 2018 roku (niedziela) na boisku przy basenach termalnych.
W historię uniejowskiej OSP wpisują się poniższe fotografie ze zb. Tomasza Olczyka.

Stoją od lewej: Własny Ryszard, NN, Szadowiak, Olczyk Feliks (strój bojowy), Leonowicz Kazimierz (w szoferce), NN, NN, NN, NN, Krzesłowski Jan, Kwiatosiński (stolarz). Siedzą od lewej: Sikora Kazimierz, Olczyk Henryk, Sikora Stefan.

Stoją od lewej: Kwiatosiński Adam, Sobczak, Kamiński, Leonowicz Kazimierz, bracia Szadowiak, Krzesłowski Jan, komendant Walczak Bolesław, Sikora Stefan,
Adamiak Jan, Olczyk Feliks, Olczyk Henryk (z torbą), NN. Wśród młodzieży Sikora Zdzisław (drugi z prawej).
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Stoją od prawej: Kwiatosiński Zygmunt, Piąstka Stanisław, Matusiak Roman, NN,
Kwiatosiński (stolarz), Kuczkowski Franciszek, Pietrucha Marian, Krzesłowski
Jan, Świtalski Ignacy, Czesław Tomczak, Sikora Stefan, Olczyk Henryk.

Stoją od prawej: Czesław Tomczak, Sikora Stefan, Olczyk Henryk i Szadowiak
Kazimierz.

Stoją od lewej:
Szadowiak, Adamiak Jan,
Stefaniak Zygmunt,
Kwiatosiński Zygmunt,
Piąstka Stanisław,
Adamiak Stanisław,
Kwiatosiński?, Adamiak
?, Sikora Stefan, Kubiak
Marian, Olczyk Henryk,
Kuczkowski Franciszek,
Sikora Zdzisław, NN,
Kamiński Adam.

Majówka 1956 roku. Stoją od lewej: Leonowicz Kazimierz, NN, Olczyk Feliks
(w mundurze), Sadowski, a niżej Pietrucha Marian. Drugi z lewej siedzi Olczyk
Henryk.
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Od lewej w poczcie sztandarowym: Kazimierz Szadowiak, Piąstka Stanisław
i Olczyk Henryk. Dalej od lewej: Kowalski Zygmunt, Pietrucha Marian,
Kwiatosiński (stolarz), Własny Ryszard i Sikora Stefan.
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Remiza - mój świat z dzieciństwa
Kiedy byłem całkiem mały mieszkaliśmy, jak to się wtedy mówiło – na komornym. Moi rodzice wynajmowali małe
mieszkanko w domu przy ulicy Kilińskiego. Dom był parterowy, od ulicy po małych schodkach wchodziło się do ciemnego korytarza, którym można było przejść przez cały dom
i wyjść na podwórze i do ogrodu.
Dom od strony ulicy miał drewnianą elewację oraz okna
od pomieszczeń zajmowanych przez właścicieli. Nasze
mieszkanko znajdowało się na końcu korytarza, po prawej
stronie. Miało dwie izby przedzielone drewnianą ścianką,
przez którą pod sufitem przechodziła blaszana rura od piecyka. W pierwszej izbie była kuchnia. Pamiętam drewniany,
biały czy też biało- beżowy kredens, stół z szufladą, w której
ojciec przechowywał różne skarby, taborety, wodniarkę,
mały stołeczek i ważny dla ojca sprzęt - deska z wycięciem
służąca do ściągania butów, tak zwanych oficerek. Te oficerki
były częścią munduru strażackiego. Na ścianach zawieszone
były haftowane przez mamę makatki. Białe kawałki płótna
z niebieskim haftem. Wiatrak nad wodą, dziewczyna z wiadrami na nosidłach, kucharz w wielkiej czapie z chochlą
w dłoni. Później, gdy zmieniliśmy mieszkanie a ja nauczyłem
się czytać, często wpatrywałem się w te makatki i wyhaftowane tam zdania – „Gotuj dobrze nie żartuję, potem z tobą
poflirtuję”, albo” Dobra żona tym się chlubi, że gotuje co mąż
lubi”. W drugiej izbie była nasza sypialnia, łóżka, szafa, moje
łóżeczko, chyba jeszcze komoda, ale nie pamiętam.
Rodzice pracowali w „Sandrze”, ale wtedy byłem jeszcze
zbyt mały, aby rozumieć co to znaczy. Bliższa mi za to była
Remiza Strażacka. To było coś! Tam musiało być coś wspaniałego, skoro mój ojciec znikał tam razem z kolegami na całe
wieczory. A w dzień bywało, zwłaszcza latem, że udało się zobaczyć wyjeżdżający w pośpiechu czerwony wóz strażacki,
pędzący później z rykiem syreny ulicami miasteczka. Pali się
– krzyczeli wówczas sąsiedzi i każdy wybiegał z domu, aby
patrzeć, gdzie pokaże się dym.
Wystarczyło więc wyjść z domu, przebiec kilkanaście
kroków i tam, gdzie ulica Kilińskiego wpadała na kwadratowy plac, zaczynał się mój wspaniały świat. Wielkie wrota
do garażu remizy, były jak wrota do świata baśni. Wewnątrz
stały dwa wspaniałe samochody strażackie, jak dwa wielkie
czerwone smoki. Była wieża, z wnętrza której zwisały długie
strażackie węże. Był wielki stół, a na nim ogromne imadło,
mnóstwo młotków, kluczy, śrub i innych przedmiotów, których nie znałem i których przeznaczenia nie rozumiałem.
Nad wszystkim unosił się zapach benzyny i oleju.
Z garażu było przejście do pomieszczenia, w którym przebywali strażacy. Siedzieli przy stole, głośno o czymś rozmawiali, a ja bawiłem się w otwartych samochodach. Jakie tam
były wspaniałe rzeczy; mundury, stalowe toporki, skórzane pasy, różne sikawki i co najważniejsze – hełmy. Srebrne,
błyszczące, ze skórzanymi paskami pod brodę. Hełmy były
najważniejsze. W nich strażacy paradowali w różne święta,
a teraz ja mogłem nałożyć taki hełm. Czy mogło być coś piękniejszego? Kiedy nic się nie działo, wyciągałem na ulicę swój
mały, drewniany, czerwony samochód strażacki i ciągnąc go
za sobą na sznurku, biegałem po placu przed remiza, wyjąc
wniebogłosy.
Całe moje wczesne dzieciństwo było związane z tą remizą. Ojciec Henryk był strażakiem, brat ojca Feliks też. Siostra
ojca, moja ulubiona ciocia Kazia, w przeszłości prowadziła
żeńską drużynę strażacką. A ja - dumnie patrzyłem z wyso-

Początek lat 60. XX wieku - parada pierwszomajowa (ze zb. Tomasza Olczyka).

kości maski silnika wozu strażackiego na defilujących przed
nami strażaków w czasie wszystkich możliwych uroczystości
w mieście.
Dziś pozostały mi tylko wspomnienia i kilka fotografii, na
których został zapisany fragment naszej uniejowskiej historii. Wóz strażacki jadący ulicą Bogumiła w czasie pierwszomajowego pochodu, połyskujące strażackie hełmy w asyście
procesji Bożego Ciała, szkolenia, zawody strażackie i wspaniałe majówki w parku za rzeką, mój ojciec z kolegami-druhami podczas uroczystości na uniejowskim rynku w czasie
dekoracji medalami za wieloletnią działalność w OSP.
Kiedy tak sobie wspominam Remizę i życie mojego ojca,
jego bliskich i kolegów, widzę ich bezinteresowne zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom z Uniejowa i okolic, widzę
ich ciężką, niebezpieczną, ochotniczą służbę. Widzę też ich
uczestnictwo w Świętach Państwowych, w Uroczystościach
Religijnych i w normalnym codziennym życiu.
Chciałbym wtedy podejść do małego okienka w ścianie remizy, zbić szybkę i uruchomić syrenę, aby wyła, nie z powodu
pożaru, lecz na chwałę tych, którzy z nim walczyli.

Tomasz Olczyk
Gdynia, luty 2018r.

Moje miasteczko
Moje miasteczko, owinięte kolorowym papierem
wspomnień,
Uchylam krawędź pamięci,
powoli, delikatnie.
Dotykam przeszłości, przesuwając między palcami
obrazy
myślą przebiegam ulice, place…
Złoty krzyż, srebrne lilie…
Nostalgia ma barwę nieba nad Wartą.
Tomasz Olczyk
Marzec 2018
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W na sz y m a rc h iw u m
Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa wzbogaciło się o broszurę,
której okładkę prezentujemy. Została przekazana przez mieszkańca Gdyni uniejowianina z pochodzenia p. Tomasza Olczyka. Do naszych zbiorów trafiły
również kopie ciekawych fotografii i dokumentów z jego domowego archiwum.
Autor broszury cytuje Galla Anonima, który tak wspominał o napadzie Pomorzan na gród Spycimierz:
„Za panowania Krzywoustego napadła na gród zgraja Pomorzan, zastawszy tam arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina herbu Zabawa, celebrującego
nabożeństwo w drewnianym kościółku. Strach ogarnął modlących się. Towarzyszący sędziwemu arcypasterzowi archidjakon Mikołaj wybiegł ze świątyni,
chcąc ratować się ucieczką, lecz w tym momencie obskoczyli go napastnicy i sądząc z kosztownych szat, że to arcybiskup Marcin, wzięli wymienionego w niewolę. Tymczasem arcybiskup Marcin wdarł się na strych kościelny i w ten sposób uniknął niewoli, a może nawet śmierci. Pomorzanie, zrabowawszy kościół
i okolicę, z obawy przed pogonią szybko się oddalili, zabierając z sobą dostojnego prałata, za którego mieli nadzieję otrzymać wysoki okup“.
Na kolejnych stronach książeczki znajdujemy też zeznania świadków przesłuchiwanych w procesie warszawskim, wytyczonym przez Kazimierza Wielkiego przeciwko Krzyżakom. Byli to m.in. wojewoda Paweł, dziedzic Spycimierza i Jan, wójt uniejowski.
Po napadzie krzyżackim (1331 r.) spycimierski gród nie został odbudowany.
Straciwszy znaczenie obronne, zarówno gród i wieś przeszły na własność Kazimierza Wielkiego, a następnie od 1347 roku były
administrowane przez arcybiskupa Jarosława.
W liście nadesłanym do redakcji p. Tomasz Olczyk pisze m.in.: „ Proszę dysponować moimi pamiątkami według własnego
uznania i potrzeb, przecież to nasza wspólna, uniejowska historia. Niech wszyscy korzystają“.
Dziękujemy za ten gest, wspaniały przykład patriotyzmu lokalnego.

Urszula Urbaniak

W okresie międzywojennym w Spycimierzu były prowadzone prace archeologiczne pod kierunkiem R. Jakimowicza
w 1923 roku i J. Skoińskiego (autora broszury) w 1935 roku. Do pomocy przy tych pracach zatrudniono również okolicznych mieszkańców, w tym z Uniejowa. Poniższa fotografia, pochodząca ze zbiorów Tomasza Olczyka, datowana jest
na 1935 rok. Drugi od lewej to Henryk Olczyk z Uniejowa, a w środku być może archeolog, inżynier... Kim są pozostali
mężczyźni? Wyrażamy nadzieję, że zostaną rozpoznani przez swoje rodziny.
w Uniejowie - nr 73 (2018)
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Z naszego archiwum
Wiosna Ludów
Ośrodek wczasowy w Uniejowie, zapamiętany przez uniejowian jako „Wiosna
Ludów“, był od połowy lat 50. XX wieku
miejscem wypoczynku pracowników łódzkiej fabryki włókienniczej - „Wiosny Ludów“. Wypoczywali tu nie tylko dorośli,
ale również organizowano turnusy kolonijne dla najmłodszych. Przyjeżdżały całe
rodziny, kiedy powstała plaża nad Wartą,
bulwary, kąpielisko wyposażone w kajaki,
kawiarnia „Walentynka“ i inne. Po zmianach administracyjnych od 28 maja 1975
roku gmina Uniejów znalazła się woj. konińskim. Zainteresowanie łodzian Uniejowem osłabło. Ośrodek „Wiosny Ludów“
został odkupiony przez Komendę Chorągwi ZHP w Koninie, a następnie przekazany w użytkowanie Komendzie Hufca ZHP
w Uniejowie. W latach 90. teren trafił do
gminy Uniejów i został ujęty w planach
kompleksowego zagospodarowania lewobrzeżnej części miasta. Powstała tu jedna
z pierwszych inwestycji unijnych- „Kasztel Rycerski na Gorących Źródłach“.

Domki i pawilon Wiosny Ludów (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Urszula Urbaniak

Świtezianka
W uniejowskim parku, nad brzegiem Warty, na wysokości plebanii stał pawilon zamkowy, znany pod nazwą „Świ-

tezianka”. Obecnie trudno dociec, kiedy i przez kogo był zbudowany. Wiadomo, że około 1982 roku przestał funkcjonować. W sezonie letnim kwaterowano w nim grupy turystów. Obiekt nie posiadał własnej recepcji. Podobnie
jak „Zbyszko” i „Jagienka”, obsługiwany był przez recepcję
zamkową, kierowaną przez Elżbietę Kaszyńską (obecnie
Olas). Pracownikami recepcji byli: Eugeniusz Andrzejewski, Zofia Jaroszewska, Anna Wardeszkiewicz, Marian Jaszczura oraz Marcin Szafarz.
Starsi uniejowianie, spacerujący alejkami parkowymi,
z sentymentem wspominają ten hotel i pokazują swoim
wnukom zarysy jego fundamentów.
Tych, którzy wiedzą więcej o historii tego miejsca, zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami.

Małgorzata Charuba
Fot. ze zb. Elżbiety Olas i arch. TPU
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Historia miejsca
„Wiosna Ludów“-

w głębi, za wieżą rycerską
z pali (fot. zb. Urszula
Urbaniak)

„Kasztel
Rycerski na
Gorących Źródłach“
oddany do użytku
w 2008 roku
(fot. Małgorzata
Charuba)

„Hotel & SPA**** Kasztel Uniejów“,

od 2015 roku przebudowywany przez nowego
właściciela, oddany do użytku w grudnia 2017
roku. Łatwo zauważyć go wjeżdżając na most
nad Wartą drogą wojewódzką nr 72, w kierunku
Turku. Obiekt ten, w nowej szacie architektonicznej oraz nowocześnie wyposażony, to
kolejne w naszym mieście nowoczesne miejsce
z możliwością dobrego wypoczynku i atrakcyjnego spędzania czasu. Z okien luksusowo urządzonych pokoi hotelowych roztacza się widok
na termalny basen, park oraz panoramę Uniejowa. Dla miłośników mocnych wrażeń w obejściu
hotelu usytuowano park linowy.
W strefie SPA, w komfortowych kameralnych
warunkach można skorzystać m.in. z kąpieli
w baliach geotermalnych. Na szczególną uwagę zasługuje kapsuła floatingowa. Sesja w tym
urządzeniu to głęboki relaks i  regeneracja organizmu. Warto tam zagościć.

Kasztel Uniejów. Widok przy zjeździe z mostu i od strony zachodniej (fot. Małgorzata Charuba)
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Był wśród nas –
Czesław Stańczak ( 1939 - 2017)
Do Wilamowa przybył z okolic Kiernozi-w powiecie łowickim. Jako świeżo upieczony absolwent Liceum Pedagogicznego w Łowiczu, pracę w charakterze nauczyciela w Szkole
Podstawowej w Wilamowie, rozpoczął 02.09. 1958roku. Już po
czterech latach pracy, w ciągu których ukończył Studium Nauczycielskie w Toruniu, objął stanowisko kierownicze. Funkcję dyrektora szkoły pełnił nieprzerwanie aż do momentu
przejścia na zasłużoną emeryturę. W międzyczasie ukończył
studia magisterskie na kierunku pedagogicznym w Zielonej
Górze.
Pierwsze lata pracy to okres trudny, wymagający wielu zabiegów organizacyjnych, biorąc pod uwagę fakt,
że szkoła zajmowała dwa osobne lokale. Jeden to
budynek szkolny – drewniany barak, w którym
były trzy klasy, a drugi to cztery klasy wynajęte
w budynkach osób prywatnych.
Kiedy w grudniu 1962r. zawiązał się Komitet
Budowy Szkoły, pan Stańczak był jednym z najaktywniejszych jego członków. I wreszcie we
wrześniu 1968r. spełniło się Jego wielkie marzenie. Rok szkolny 1968/69 powitał w nowym budynku, z dobrze wyposażonymi klasami lekcyjnymi, przestronnymi korytarzami i szatniami.
Od roku 1973/74 kieruje placówką, w której uczy
się 248 uczniów, w tym 107 dowożonych. Szkoła
posiadała nowoczesne, wzorcowo wyposażone
pracownie, które stały się w rejonie przykładem
do naśladowania. Dyrektor Stańczak, nauczyciel – nowator, swoją publikacją metodyczną
dla nauczycieli wygrywa I Wojewódzki Konkurs
Metodyczny, a prowadzone przez niego Koło Fizyczne „Pstryk” dwukrotnie zdobywa nagrodę
w Lidze Najmłodszych Fizyków, organizowanej
przez redakcję programów szkolnych tv.
I tak rzeczywiście swoje miejsce pracy i życia znalazł
w naszej miejscowości. Spędził tu całą swoją młodość i dużą
część dojrzałego życia. Tu też założył rodzinę i wychowywał dzieci. W ciągu wieloletniego stażu pedagogicznego
wychował nie tylko własne dzieci, ale również rzesze
absolwentów, mieszkańców naszego obwodu szkolnego,
a po reformie oświaty, także obwodu Kuczki i Czepów. Jedną
z jego uczennic jestem ja – Jadwiga Wilczyńska, nauczycielka
i dyrektor szkoły w Wilamowie, obecnie na emeryturze.
Był człowiekiem ambitnym, bardzo aktywnym w środowisku lokalnym. Ciągle stawiał sobie nowe cele i z sukcesem
realizował je. Dążył do tego, aby nasza szkoła była wiodącą
placówką w gminie i nie tylko. Wprowadzał różne innowacje w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Wielkie znaczenie przywiązywał do współpracy
z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Działał też na rzecz
nauczycielskiej organizacji związkowej w naszej gminie –
ZNP. Marzył o sali gimnastycznej przy szkole, ale pozostało
to jak na razie w sferze marzeń. Być może i to kiedyś spełni się. Roku 2018 nie doczekał, choć było tak blisko - zmarł
w grudniu 2017r.
W roku 2018 przypada – 100 letnia rocznica utworzenia
Szkoły Podstawowej w Wilamowie. Pan Czesław Stańczak
był naocznym świadkiem powstawania historii tej placówki, wniósł duży wkład w jej osiągnięcia i rozwój. W naszym
środowisku był znaną i zasłużoną osobą, mieszkał tu z nami
długie lata. Kiedy już będąc na emeryturze, wrócił do rodzinnych stron, nie wszyscy Go tam znali i pamiętali. Dowodem tego jest wypowiedź księdza na Jego pogrzebie, który
stwierdził, „iż tutaj był tylko mało znanym p. Czesławem, natomiast treść słów pożegnania delegacji z Wilamowa świad12

Czesław Stańczak podczas wystąpienia na uroczystości nadania szkole sztandaru i imienia. Fot. kronika SP w Wilamowie

Czesław Stańczak - emeryt wpisujący się do kroniki szkolnej. Fot. kronika SP
w Wilamowie

Czesław Stańczak prowadzący zajęcia Koła Fizycznego „PstryK” Fot. kronika
SP w Wilamowie

czy, że tam był kimś ważnym, a jego działalność była bardzo znacząca”. W ceremonii pogrzebowej wzięło udział wielu
mieszkańców Wilamowa, gminy, szkoły, poczty sztandarowe
uczniów i strażaków, co potwierdziło Jego zasługi dla Wilamowa i Gminy Uniejów. Pozostanie na długo w naszej pamięci.

Byłe koleżanki z pracy:
Jadwiga Wilczyńska, Krystyna Maj
i Krystyna Grabarczyk
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Najstarsze chrzcielnice
w Polsce
Galeria Sztuki w Zgierzu, w ramach jubileuszu 1050-lecia przybycia do Polski w roku 968 biskupa Jordana, od
23 lutego do kwietnia br. gościła regionalną ekspozycję
fotografii autorstwa Grzegorza B. Bednarka, pokazującą
najstarsze chrzcielnice w kościołach archidiecezji łódzkiej,
częstochowskiej, gnieźnieńskiej oraz diecezji włocławskiej i łowickiej.
Jedną z tam pokazanych unikatowych zabytków była
chrzcielnica z kościoła parafialnego w Wilamowie, w dekanacie uniejowskim, pochodząca z XIII-XIV wieku. Do
tej pory nie wiadomo, jak ten romański zabytek pochodzenia gotlandzkiego, bogato zdobiony płaskorzeźbami,
znalazł się Wilamowie. W całej Polsce zachowało się kilka
takich zabytków - m.in. w Szczecinie, Chełmnie, Grudziądzu, w Górsku pod Toruniem (Copyright G.B. Bednarek,
2017 ).
Na wystawie w Zgierzu, poza wilamowskim zabytkiem, autor pokazał chrzcielnice z kościołów w: Gidlach
(X-XI w.) - powiat radomszczański, Białej (X-XI w.) - powiat zgierski, Strońsku (X-XI w.) powiat zduńsko-wolski,
Sławsku (X-XI w.) - powiat koniński, Królikowie (XII w.)
- powiat jarociński, Inowłodzu (XII w.) - powiat tomaszowski, Będkowie (XIII w.) - powiat piotrkowski, Bełdowie (XIV w) - powiat pabianicki i Zgierzu (XV w.)
Ekspozycji towarzyszyły tablice edukacyjne, dotyczące
początków naszego chrześcijaństwa, naszej państwowości. To lekcja historii, z której powinno korzystać młode
pokolenie.

Fot. Zabytkowa chrzcielnica w kościele parafialnym w Wilamowie
(fot. Ryszard Troczyński)

Urszula Urbaniak

W czerwcu minie 30 lat od śmierci ks. Juliusza Kłonieckiego, proboszcza wilamowskiej parafii w latach 1960-1980.

Wspomnienie o ks. Juliuszu Kłonieckim
Ks. Juliusz Kłoniecki urodził się w roku 1920, pochodził z Zakopanego. Przed II wojną światową uczęszczał do gimnazjum.
Okres okupacji przeżył u Ojców Zmartwychwstańców w Krakowie, gdzie intensywnie uczył się. W Krakowie ukończył liceum
humanistyczne, a po nim Wydział Teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim- jednym z jego kolegów na tym Wydziale był Karol Wojtyła- przyszły
Ojciec Święty.
Po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim przeniósł się do Włocławka,
gdzie ukończył seminarium duchowne. Posługę kapłańską rozpoczął w parafii Sumin, a potem przez 20 lat był proboszczem parafii w Wilamowie
i kolejno w Gruszczycach. Szybko potrafił zjednać sobie dzieci i młodzież.
Były ciekawe lekcje religii w salce katechetycznej przy kościele, różne konkursy z nagrodami, spotkania przy żłóbku połączone ze śpiewaniem kolęd. Odkrywał przed nami swoje talenty artystyczne, a potrafił: malować,
ładnie śpiewać, grać na fortepianie, organach. Zadziwiał też artystycznym
graniem na pile.
Spełniał bardzo gorliwie swoje obowiązki duszpasterskie przy ołtarzu
i konfesjonale, także w okolicznych parafiach. Nie ukrywał, że choruje na
astmę. Choroba utrudniała mu codzienne życie. Wyczerpujące było dla
niego chodzenie, więc po okolicy poruszał się skuterem. Pogarszający się
stan zdrowia zmusił Go do przejścia na emeryturę. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zastało go 40-lecie kapłaństwa. Tam też zmarł 15
czerwca 1988 roku. Spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu komunalnym w Zakopanem.
Urszula Urbaniak

Ks. Juliusz Kłoniecki (ze zb. Urszuli Urbaniak)
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Dziesięć lat temu, 7 stycznia 2008 roku, w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku, podczas uroczystej Sesji
Rady Miejskiej Uniejowa, podjęto uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejowa.
Wśród 18 wówczas uhonorowanych znalazło się czterech rodem z Ziemi Uniejowskiej: o. Florian Pełka, ks. kanonik Lucjan Cerski, płk prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński i prof. dr hab. Andrzej Matczak. Wszyscy wyróżnieni otrzymali chabrowe płaszcze z herbem Uniejowa, glejty potwierdzające przyznanie tytułu oraz sygnety
z herbem Uniejowa. Insygnia te poświęcił w kaplicy zamkowej o. Florian Pełka.

O. Florian Pełk a

Honorowy Obywatel Uniejowa

Florian Pełka urodził się 19 kwietnia 1937
roku w Spycimierzu,
z matki Franciszki i ojca
Grzegorza. Wczesne dzieciństwo Floriana Pełki
przypadło na tragiczny
okres wybuchu II Wojny Światowej i równie
tragiczny czas panowania hitleryzmu na ziemi
uniejowskiej. Dobitnym
tego dowodem była męczeńska śmierć proboszcza parafii spycimierskiej ks. Mariana Chwiłowicza, więźnia Dachau, zamordowanego 4 maja 1942 roku w Alkoven koło
Linzu oraz zburzenie spycimierskiego kościoła.
Po zakończeniu wojny, młody Florian uczęszczał do
Szkoły Podstawowej w Spycimierzu, tam przystąpił
do Pierwszej Komunii Świętej, a klasę siódmą kończył
w Uniejowie, gdzie również był bierzmowany. W wieku
14 lat, jak sam o sobie mówi, wyjechał ze wsi do szkoły
średniej do Łodzi.
Do Zakonu Jezuitów wstąpił w 1962 roku. Z powodu
studiów teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i prowadzonej tam pracy naukowej był w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Dwukrotnie, w roku
1966 i 1967, odmówiono mu wydania paszportu na wyjazd na studia teologiczne do Rzymu z powodu „przebywania w środowisku zdecydowanie wrogo nastawionym
do PRL i socjalizmu”.
W 1976 roku w Rzymie, rozpoczął pracę jako pracownik, a następnie jako kierownik, Sekcji Polskiej Radia
Watykańskiego. Piętnastoletni okres pracy o. Floriana Pełki w Radiu Watykańskim przypadł na pontyfikat
papieży Pawła VI, Jana Pawła I i Papieża Polaka – Jana
Pawła II.
Przedwojenny kościół w rodzinnym Spycimierzu. Fotografia ze strony internetowej Parafii w Spycimierzu.
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Radio Watykańskie w tym czasie uległo pewnej reorganizacji, był to okres wytężonej pracy o. Floriana Pełki,
wprowadzono transmisję mszy świętej w języku polskim.
O. Florian Pełka był w bliskim kontakcie z papieżem,
a Radio Watykańskie towarzyszyło Janowi Pawłowi II
w podróżach, dokumentując i rozpowszechniając materiały z pielgrzymek papieskich do Polski.
Po powrocie do ojczyzny o. Florian Pełka w 1991 roku
został mianowany Prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Funkcję tę
pełnił przez sześć lat. Od 1997 roku pracował w parafii św.
Stanisława Kostki w Gdyni, m.in. jako opiekun wspólnot
neokatechumenalnych.
Był jednym z redaktorów wydanego w 1976 roku katechizmu religii katolickiej, uczestniczył w dwóch Kongregacjach Generalnych Towarzystwa Jezusowego, był również Przewodniczącym Konferencji Krajowej Wyższych
Przełożonych Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Nie zapominał o społeczności spycimiersko-uniejowskiej, bywał wielokrotnie w swojej rodzinnej wsi na uroczystościach Bożego Ciała. Był zaangażowany w sprowadzenie relikwii św. Floriana i popiersia Jana Pawła
II do Spycimierza, w pielgrzymki rodaków, strażaków
i miejscowych władz do Watykanu. Obecna świątynia
w Spycimierzu powstała w latach 1986-1992 dzięki staraniom ks. proboszcza Wojciecha Krzywańskiego i przy
dużym zaangażowaniu parafian oraz pochodzącego z tej
parafii o. Floriana Pełki. W dniu 3 maja 2014 r., w uroczystość NMP Królowej Polski, w parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Spycimierzu odbyło się wprowadzenie i instalacja relikwii Krwi św. Jana Pawła II. Relikwie
te wędrowały z Krakowa do Uniejowa i z Uniejowa do
Spycimierza w uroczystej asyście druhów strażaków ze
Spycimierza i Uniejowa.
W dniu 31 lipca 2014 roku w Gdyni miała miejsce doniosła uroczystość jubileuszu 50- lecia kapłaństwa polskich jezuitów. Swój jubileusz, wraz z innymi kapłanami
obchodził również o. Florian Pełka.

Kościół św. Stanisława Kostki w Gdyni - obecna parafia o. Floriana Pełki.
Fotografia ze strony internetowej parafii.
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Spycimierz - 3 maja
2014 roku. Wprowadzenie relikwii Krwi
św. Jana Pawła II z relikwiarzem o. Florian Pełka

Jest
wiele
przykładów
emocjonalnych
i materialnych
związków
o.
Floriana Pełki
ze
Spycimierzem i Uniejowem. Dziś o. Florian Pełka niestety, z racji
wieku i choroby, nie może osobiście odwiedzić rodzinnych stron, a ten skromny materiał
nie jest w stanie opisać całego, ciekawego życia naszego honorowego obywatela. Przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa zostały przygotowane tezy do wywiadu z o. Florianem
Pełką, którym On sam jest szczerze i mocno
zainteresowany. Mam nadzieję, że doprowadzimy swoje zamierzenia do finału i taki wywiad powstanie.
W dniu 19 kwietnia o. Florian Pełka będzie obchodził swoje 81 urodziny, życzymy
jubilatowi dużo zdrowia i spełnienia naszego
wspólnego zamysłu- wywiadu dla czytelników „W Uniejowie”

Fotografia ze strony internetowej Parafii w Spycimierzu.

Tomasz Olczyk
Gdynia 04.04.2018r

Obchody jubileuszu 50–lecia kapłaństwa polskich jezuitów w Gdyni – 31.07.2014. (fot. PMA) fot. ze
www.jezuici.pl O.Florian Pełka drugi od prawej.

Informacje zawarte w materiale pochodzą z:
jezuici.pl, radiovatocana.org, diecezja.gda.pl,
BIP IPN, parafiaspycimierz.org.pl oraz z rozmowy z o. Florianem Pełką.

W dniu nadania tytułów Honorowego Obywatela Miasta Uniejowa - Sala Rycerska Zamku
- 7 stycznia 2008 roku

O. Florian Pełka uwiecznił swoją
obecność wpisem do kroniki
Stoją od lewej: Janusz Kosmalski - przew. Rady Miasta
Uniejów, Józef Kaczmarek - burmistrz Uniejowa, o. Florian
Pełka, prof. Jan Szymczak i Stanisław Olas - ówczesny
wicemarszałek woj. łódzkiego (fot. arch. Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa)
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W nocnej ciszy i w skupieniu,
z własnymi myślami i intencjami...

Droga Krzyżowa Extreme
w Uniejowie
Z apowiedź Extremalnej Drogi Krzyżowej zgromadziła niewiele osób na spotkaniu informacyjno-organizacyjnym w dniu
15 marca br. Część uczestników nieodwołalnie zadeklarowała
swój udział. Pozostali uzależniali to od warunków pogodowych, mając na uwadze swoje zdrowie i warunki fizyczne.
Następnego dnia o godz. 21.00 w Mszy św. sprawowanej
w intencji uczestników tej Dogi Krzyżowej uczestniczyło 25
Na trasie ulicy Kościelnickiej - w kierunku Ostrowska
(fot. Tomasz Wójcik)
osób - „bożych szaleńców”, jak powiedział inicjator ks. Mateusz Kuliński, których nie zraziła zimowa pogoda. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne skrócono trasę do
15 km. Było to zaskoczeniem dla przybyłych, którzy gotowi byli podjąć trud
na zapowiadanym wcześniej dystansie
30 km.
Noc, tęgi mróz i lodowaty wiatr.
Podążaliśmy w nocnej ciszy, skupieniu, z własnymi myślami i intencjami.
Zatrzymywaliśmy się na krótkie rozważania przy kolejnych przydrożnych
kapliczkach, które były dla nas symbolicznymi stacjami drogi krzyżowej.
Wędrówka była dla nas swoistym
spotkaniem z Bogiem, z samym sobą,
z drugim człowiekiem idącym obok nas
W kolegiacie przed wyjściem na trasę Drogi Krzyżowej (fot. Tomasz Wójcik)
i tymi, którzy pozostali w domach. Spotkanie w drodze minęło tak szybko, że nie zdążyliśmy odczuć podjętego trudu, pokonywanych kilometrów
oraz warunków pogodowych, które nieoczekiwanie zmieniły się i sprzyjały nam przez cały czas. Do celu, czyli
do ostatniej stacji drogi krzyżowej dotarliśmy około 2.00 godziny- po północy.
Pożegnaliśmy się wzajemnymi uściskami i podziękowaniami. Warto było podjąć trud takiej wspólnej wędrówki z modlitwą na ustach. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać wezwania do odbycia kolejnej Extremalnej Drogi Krzyżowej.
Aneta Król i Elżbieta Szafarz

DROGA KRZYŻOWA
ULICAMI MIASTA
W dniu 23 marca, po raz czwarty w historii uniejowskiej parafii, trasa Drogi Krzyżowej prowadziła

Po rozważaniach stacyjnych krzyż trafiał na ramiona kolejnej grupy
(fot. Małgorzata Zimnowłocka)

ulicami Uniejowa. W rozważaniach i niesieniu krzyża
brali udział księża, siostry zakonne, przedstawiciele
cechów rzemieślniczych, młodzieży, uczniów miejscowej szkoły i różne pokolenia parafian, a także gości przebywających w tym czasie w Uniejowie.
Pierwszy z prawej ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
(fot. Małgorzata Zimnowłocka)
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Niedziela Palmowa - 25 marca 2018
W Wilamowie

Konkursy na najpiękniejszą palmę w Wilamowie mają już 12-letnią tradycję. Co roku z okazji Niedzieli Palmowej
mieszkańcy przygotowują własnoręcznie palmy, które prezentowane są podczas mszy św. sprawowanej w parafii pw.
św. Wojciecha i Stanisława w Wilamowie. W tym roku największa z nich miała ponad 7 metrów. Nagradzane są zarówno największe, jak i najpiękniejsze palmy. Inicjatorką wilamowskich konkursów jest miejscowa poetka - Maria
Pastwińska, która tradycję podejrzaną w Łowiczu kultywuje z mieszkańcami i księdzem Bogusławem Karasińskim–
proboszczem Parafii Wilamów Konkursowe palmy można oglądać prawie do końca kwietnia w prawej nawie kościelnej, przy zabytkowym ołtarzu Chrystusa Ukrzyżowanego.

			

Tekst i foto M. Kubacki/uniejow.net.pl

Na zdjęciu dolnym, pierwsza z lewej stoi Maria Pastwińska - pomysłodawczyni
i koordynatorka palmowego konkursu.

W Uniejowie

Fot. Małgorzata Zimnowłocka

W Uniejowie nie było, jak dotąd, konkursu na największą palmę, ale z roku na rok są coraz piękniej przybrane.
Procesję wokół kościoła, z licznym udziałem najmłodszych parafian, poprowadził ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.
w Uniejowie - nr 73 (2018)
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Wielka Sobota 2018
Groby Pańskie w parafiach gm. Uniejów
Wielka Sobota to nie tylko czas święcenia pokarmów, ale też modlitwa przy Grobach Pańskich,
przygotowanych w każdej parafii z wielką starannością.

Uniejów - Parafia św. Floriana (fot. Małgorzata Charuba)

Wielenin - Parafia św. Jakuba Apostoła i św. Doroty (fot. Małgorzata Charuba)

Wielka Sobota 2018
Groby Pańskie w parafiach gm. Uniejów
Zgodnie z tradycją wartę honorową przy Grobie Pańskim w każdym kościele na terenie
gm. Uniejów sprawują w tym czasie strażacy.

Wilamów - Parafia św. Wojciecha i Stanisława Biskupa i Męczennika (fot. Małgorzata Charuba)

Spycimierz - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego (fot. Małgorzata Charuba)

Pokaz 3 - „200 lat husarii” w Uniejowie

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

Husarze z Sandomierza w paradnej mustrze

Szarża niczym pod Wiedniem

Oficer husarzy oddaje palbę

Daniel Olbryski jako król Jan III

fotografie Tomasz Wójcik
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Pok az 3 - „200 lat husarii”
w Uniejowie
Na trzecim pokazie husarii w Uniejowie kawalerzyści z Sandomierza
zaprezentowali najbardziej klasyczną i rozpoznawalną formę polskiego
husarza. To husarz z drugiej połowy XVII wieku, czasów „Wiktorii Wiedeńskiej”, czasów ostatnich wielkich polskich królów i hetmanów.
Powstanie polskiej husarii

W 1648 roku zakończyła się wielka wojna trzydziestoletnia w Europie.
Cesarstwo austriackie poniosło w niej bolesną klęskę, której owocem było
rozformowanie i porzucenie ciężkozbrojnej husarii w Austrii i na Węgrzech. Na jej miejsce powołano nową formację kawaleryjską – tym razem
lekką – huzarów. Ale w Polsce jeszcze przez sto lat utrzymała się tradycja
husarii ciężkozbrojnej, zdatnej do miażdżących uderzeń na przeciwnika.
Husaria polska w II połowie XVII wieku uwolniona od obcych wpływów:
tureckich, węgierskich i austriackich zyskała nowy własny polski „narodowy” kształt. Zbroja husarska i szyszak husarski zaczęły świadomie naśladować starożytny Rzym. Szyszak husarski idealnie kulisty naśladował starożytne rzymskie hełmy, a folgowa zbroja husarska naśladowała folgową
(paskową) starożytną zbroję rzymską – lorica segmentata. Pojawił się nowy
typ zbroi husarskiej – karacena – zbroja zrobiona z łusek. To również naśladownictwo starożytnych pancerzy łuskowych Rzymian i starożytnych
Sarmatów. Bowiem polska szlachta odwoływała się w swojej kulturze i do
starożytnego Rzymu jak i do starożytnego plemienia barbarzyńskich Sarmatów, od których jak wierzyła polska szlachta – pochodzili Polacy.

Zbroja husarska starszego typu ok. 1650 rok

Uzbrojenie husarii w II połowie XVII wieku

Nadał husaria nosiła półfolgowy napierśnik i naplecek od zbroi. Na głowach noszono półkoliste szyszaki z policzkami, nakarczkiem, daszkiem
i ruchomym nosalem. Przy boku noszona była obowiązkowo szabla husarska z zamkniętą rękojeścią (kabłąk jelca zgięty pod kątem 110 stopni), oprawioną w czernioną koźlą skórę, stąd szable husarską często zwano „czarną
szablą”. Przy jelcu szabli znajdowal się „paluch” - pierścień na kciuk. Szabla
husarska była idealna zarówno do ciężkich ciosów z konia jaki i szybkiego fechtunku. Przy siodle husarz woził koncerz – rodzaj wąskiego miecza
przystosowanego do kłucia oraz pałasz husarski, czyli broń sieczna o prostej głowni z ostrzem po jednej stronie. Oprócz białej broni przy siodle
husarz miał dwa pistolety chowane w olstry, oraz oczywiście długą kopię
husarską, wydrążoną w środku dla zmniejszenia ciężaru. Czasem, gdy
husarię spieszono i kazano jej np. bronić wałów, to husarze używali ka-

Zbroja husarska młodszego typu ok. 1680 rok

rabinków arkebuzjerskich (kawaleryjskich) znacznie dłuższych niż pistolety. Ręce chroniły metalowe folgowe osłony,
a przedramię chronił karwasz z jednolitej blachy. Pióra oraz
skóry drapieżników (lwów, panter, lampartów, tygrysów,

Szabla husarska hetmana
Jabłonowskiego z 1683 roku,
Muzeum Czartoryskich

w Uniejowie - nr 73 (2018)
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Skrzydła husarskie mocowane do siodła
- rycina z 1685 roku Georga Ch. Emmarta młodszego

spowodowało, że husaria na polu bitwy stała się bezużyteczna. Odtąd husaria była wojskiem ceremonialnym, uświetniała różnego typu uroczystości, dostarczała wrażeń estetyczno-prestiżowych. Wtedy to w XVIII wieku po raz pierwszy
husarze zaczęli nosić skrzydła na plecach. Ostatecznie
w roku 1775 Sejm Rzeczypospolitej rozwiązał husarię i przekształcił ją w brygady kawalerii narodowej.

Kontrowersyjne skrzydła

Zbroja husarska łuskowa - karacena Krasińskich, Wawel

białych wilków) dopełniały strój husarza. Czasem husarze
przyczepiali z tyłu do siodła skrzydła zbudowane prostej
ramy i wetkniętych w nią ptasich piór.

Za króla Jana III-go

Chociaż w II połowie XVII wieku polska husaria zyskała
własny narodowy, barokowy smak to na polu bitew w trzeciej
ćwierci XVII wieku niewiele znaczyła. W tym czasie husaria
na skutek fatalnego dowodzenia zaliczyła kilka bolesnych
porażek. W tym okresie największe tryumfy polskiego oręża
odbywały się bez udziału husarii. Sytuację zmieniło wstąpienia na tron Jana III-go Sobieskiego, król ten – wybitny wódz
– przywrócił husarii dawny blask i znaczenie. To za czasów
Jana III-go husaria zanotowała kolejne wspaniale zwycięstwa. Sobieski różnymi formacjami wojskowymi umiejętnie
wiązał siły przeciwnika tak, aby na końcu husaria niespodziewanym atakiem na wybrany odcinek przeważyła szalę
zwycięstwa w bitwie. Najbardziej znanym tryumfem husarii
to Wiktoria Wiedeńska z 1683 roku, kiedy to szarża kawalerii sprzymierzonych z polską husarią na czele rozbiły tureckie wojska Kary Mustafy. Ostatnią wygraną bitwą, w której
brała udział husaria to bitwa pod Kaliszem z 1706 roku, choć
trudno tu mówić o wygranej, skoro po obu stronach frontu
walczyli przeciwko sobie Polacy, jedni po stronie szwedzkiej
drudzy po stronie saskiej.

Koniec husarii

Husaria na pocz. XVIII wieku przestała pełnić czynną
służbę na polach bitew. Według historyków wprowadzenie
w XVIII wieku karabinków skałkowych z jednej strony, a jako
zasieki anty-kawaleryjskie kozłów hiszpańskich z drugiej
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W powszechnej świadomości husarze kojarzeni są jako
jeźdźcy w błyszczących zbrojach i ze skrzydłami na plecach.
Taki wizerunek panuje w polskiej kulturze od XIX wieku,
produkując liczne wyobrażenia malarskie i filmowe tego
typu husarza. Jednak rzeczywistość była inna. Husarze mocowali skrzydła do siodła a nie pleców, skrzydła na plecach to
byłoby ogromne utrudnienie i męczenie żołnierza w walce.
Jedynie podczas parad a nigdy w boju husarze nosili skrzydła na plecach. Według kuratora Muzeum Wojska Polskiego
Witolda Głębowicza wszystkie mocowania skrzydeł na starych zbrojach to XIX-wieczne falsyfikaty. Ówcześni patrioci
opatrznie zrozumieli barokową przesadę i uznali skrzydła na
plecach w boju jako fakt. Błąd ten powielany jest do dziś.

Husarze Sobieskiego w Uniejowie

Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski przepysznie ukazał
uniejowskiej publiczności dawny blask i chwałę polskiego
husarza z czasów Jana III-go Sobieskiego. Husarze wspaniale
paradowali i szarżowali ze swymi kopiami z biało-czerwonymi proporcami. Aktor Daniel Olbryski zagrał rolę polskiego króla i odebrał popis husarskiej chorągwi. Zachwyt publiczności był zupełnie uzasadniony – husarze prezentowali
się wyśmienicie w swych błyszczących zbrojach.

Dobrosław Wierzbowski
Bibliografia:
Witold Głębowicz - Legenda skrzydlatych husarzy - historia, fakty i mity
Zdzisław Żygulski Jr - Husaria Polska, 2000
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R. Sikora, R. Szleszyński - Husaria Rzeczypospolitej, 2014
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Cmentarzysko Waregów
z XI wieku w Poddębicach
W czerwcu 1958 roku podczas prac budowlanych,
a konkretnie prac niwelacyjnych pod nowy szpital powiatowy i most natrafiono w Poddębicach na ślady wczesnośredniowiecznego cmentarzyska. Część cmentarzyska została wówczas bezpowrotnie zniszczona, na szczęście na
skutek interwencji inż. Mieczysława Duniewicza oraz mgr
Czesława Kowalskiego nauczyciela Liceum w Poddębicach prace budowlane wstrzymano. W trybie awaryjnym
przystąpiono do ratowniczych wykopalisk archeologicznych latem w roku 1959, którym patronowało Muzeum
Archeologiczne z Łodzi, Zakład Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Przekopano obszar ok. 600 m 2 na którym znaleziono
pozostałości ok. 50 grobów, oraz sondażowo dodatkowe 450 m 2 . Naukowego sprawozdania archeologicznego
podjął się Henryk Wiklak z Łodzi a swoją dokumentację
i przemyślenia opublikował w Prace i Materiały Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna nr. 5, z roku 1960.
Opracowanie z roku 1960 Henryka Wiklaka do dziś
jest aktualne, jego podstawowe spostrzeżenia zgodne
z obecnym stanem wiedzy, natomiast wnioski ogólne
nie wytrzymały próby czasu. W tamtym okresie (PRL)
miano inny niż obecnie pogląd na wczesnośredniowieczne cmentarzyska z bogatym wyposażeniem grobowym,
w tym broń. Obecnie na skutek nowych odkryć i najnowszych naukowych weryfikacji starych cmentarzysk trzeba na cmentarzysko w Poddębicach spojrzeć ponownie
w nowym świetle, jakie dostępne jest archeologii na pocz.
XXI wieku.
Do tej pory cmentarzysko w Poddębicach uchodziło za
anomalię, ewenement w polskiej nauce – było bowiem
uważane za jedyne cmentarzysko z XII-XIII bogato wyposażone w broń z terenów Polski. Uważna lektura dokumentacji z 1960 roku jednak każe poddać stare datowanie
cmentarzyska z Poddębic za błędne. Według aktualnego
stanu wiedzy, cmentarzysko z Poddębic jest typowym
cmentarzyskiem z XI wieku, tzw. cmentarzyskiem Waregów jakich wiele w Polsce odkopano. Już Henryk Wiklak opracowując znaleziska z Poddębic zauważył, że
wszystkie znalezione tam przedmioty (np. broń, kabłączki
skroniowe, pierścionki, naczynia gliniane, naczynia flaszowate itd.) mają swoje bezpośrednie odpowiedniki na
polskich cmentarzyskach z XI wieku. A jednak uznał, że
cmentarzysko pochodzi z XII-XIII wieku – dlaczego?. Otóż
na terenie wykopalisk w Poddębicach znaleziono fragmenty dwóch monet z XII i XIII wieku, a monety te błędGrób nr. 8 z Poddębic - woj wareski z włócznią
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Topór i czekan z Poddębic. Rys. D. Wierzbowski

Analog poddębickiego czekana - wareski czekan z Björkö, Szwecja

nie uznano jako depozyt grobowy cmentarzyska. Monety
te jednak były tylko dwie i to z różnych okresów! – zatem
znalazły się na terenie cmentarzyska zupełnie przypadkowo i są pozostałością zupełnie innego procesu depozycyjnego niż wczesnośredniowieczne cmentarzysko. Gdyby
monety były zdeponowane intencjonalnie w poddębickich grobach – powinno ich być więcej i powinny pochodzić z tego samego okresu.
Przyjrzyjmy się zatem cmentarzysku w Poddębicach
tak jak pozwala nam naukowa wiedza z XXI wieku.
W Polsce odkryto w wielu miejscowościach cmentarzyska
tzw. Waregów, tj. wojowników, którzy przybyli do Polski piastowskiej z Rusi. Są oni bądź pochodzenia Rusów,
bądź skandynawskiego, bądź koczowniczego i przybyli ze
Wschodniej Europy służyć zbrojnie polskim wielmożom.
Umownie mieszaninę Rusów (zeslawizowanych Wikingów), Skandynawów służących na Rusi i koczowników
ze Wschodniej Europy, którzy razem służyli w zbrojnych
najemnych drużynach nazywa się potocznie po skandynawsku Waregami. Z najstarszymi Waregami na terenach
obecnej Polski mamy do czynienia na cmentarzyskach
w Bodzi koło Włocławka, Lutomierska koło Łodzi czy też
Łubowa koło Poznania. Służyli oni w drużynach pierwszych Piastów w pierwszej połowie XI wieku. Kres ich
działalności wyznacza upadek państwa Polskiego ok. po-

łowy XI wieku, związany z buntem możnych, wygnaniem
Kazimierza Odnowiciela z Polski i buntem społecznym
nazywanym w literaturze jako Reakcja Pogańska. Wyznacznikiem wczesnych Waregów są tzw. groby komorowe bogato wyposażone w broń. Druga fala Waregów
na ziemiach polskich przypada na czasy buntowniczego
Państwa Miecława oraz interwencji zbrojnej kijowskiego kniazia Jarosława Mądrego. Według bł. Wincentego
Kadłubka w wojsku Miecława, który założył swoje państewko na Mazowszu, służyli także Duńczycy i Rusowie
(Waregowie). W końcu Państwo Miecława upadło na
skutek akcji zbrojnej połączonych sił polskich Kazimierza
Odnowiciela i ruskich Jarosława Mądrego w 1047 roku.
Efektem tego sojuszniczego zwycięstwa było osiedlenie
się części Waregów Jarosława na Mazowszu, którzy teraz
służąc Kazimierzowi Piastowi pilnowali porządku. Pozostałością po Waregach i Wikingach służących Miecławowi i Jarosławowi są cmentarzyska z grobami z obstawą
kamienną, których główną koncentrację obserwujemy
na Mazowszu i Podlasiu. Cmentarzyska te (z obstawą kamienną) są datowane na poł. XI wieku i trwają aż po wiek
XII. Jednak jedynie te najstarsze z XI wieku są wyposażone bogato w dary grobowe w tym w broń.
Wróćmy teraz do Poddębic i przyjrzyjmy się tamtejszemu cmentarzysku. Okazuje się, że ogólna koncepcja
ułożenia grobów w rzędy (dokładnie 6 rzędów) jest analogiczna do cmentarzyska Waregów w Lutomiersku, na
co uwagę zresztą zwraca H. Wiklak. W dużych grobach,
gdzie pochowano wojowników, domyślamy się grobów
komorowych – charakterystycznych dla wczesnych grobów wareskich. Są one wyraźnie większe od pozostałych
grobów kobiecych i dziecięcych. W jednym grobie (nr. 17)
zanotowano obstawę kamienną, typową dla cmentarzysk
wareskich późniejszych. Na terenie cmentarzyska znaleziono też ślady po słupach – czyli prawdopodobnie pozostałości po budowli „dom zmarłych”, który również jest
charakterystyczny dla cmentarzysk skandynawskich.
Broń znaleziona na cmentarzysku w Poddębicach jest
totalnym dowodem na obecność tam Waregów. Już Wiklak zauważa, że topory i groty włóczni z Poddębic są
identyczne jak na innych stanowiskach wareskich w Polsce np. Lutomiersku, Końskich czy Mazowszu. Czekan
z Poddębic – broń typowa dla wschodu wg Wiklaka jest
rodzimej produkcji – ale nie wytrzymuje to stwierdzenie
naukowej krytyki. Dziś wiemy, że czekanów w Polsce nie
produkowano, są one pozostałością po wojownikach ze
wschodu – Rusach, Waregach czy koczownikach (Pieczyngach, Węgrach) którzy służyli w drużynach piastowskich
– na wareskim cmentarzysku w Końskich odkryto mongoidalne czaszki wojowników.
Nie miejsce i czas na rozpisywanie co jeszcze w Poddębicach znaleziono typowego dla XI-wiecznych cmentarzysk wareskich, ale wspomnimy tu jeszcze na marginesie,
że także naczynia flaszowate, wiaderka, czy pierścionki
i paciorki, z grobów kobiecych.
Dlaczego cmentarzysko z Poddębic nie pochodzi z XII
czy XIII wieku? Ano przede wszystkim w XII i XIII wieku w Polsce chrześcijaństwo zapuściło korzenie, i w tym
okresie nie składano już darów grobowych, w tym broni
co jest charakterystyczne dla XI wieku. Do tego po cmentarzysku z XII-XIII wieku spodziewalibyśmy się obecności kościoła. Kler katolicki w średniowieczu nakazywał
bowiem pochówek na „poświęconej ziemi” tj. w pobliżu
kościołów, klasztorów itd. Brak obecności kościoła na
cmentarzysku świadczy o tym, że mamy właśnie w Poddębicach do czynienia z cmentarzyskiem „nieprzykościelnym” właściwym dla XI wieku.
Reasumując – w Poddębicach odkryto typowe dla XI
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Groty włóczni z Poddębic. Pierwszy od lewej z heksagonalną tuleją - typową dla
Skandynawii, pierwszy od prawej - typowy grot koczowniczy „przeciwpancerny“ o kwadratowym przekroju. Rys. D. Wierzbowski

wieku, cmentarzysko wojowników wareskich. Ma ono
swoje analogie na wareskich cmentarzyskach w Lutomiersku, Końskich, Bodzi, oraz na Mazowszu (tzw. mazowieckie groby z obstawą kamienną).
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Ze wspomnień

Jak broniłem mego psa Brylka
Niemcy hitlerowskie, napadając w 1941 roku na bolszewicką Rosję, weszły w nią jak w masło. Stalin został uprzedzony,
bo sam się przygotowywał do wojny z Niemcami. Więc, kiedy
Hitler zwycięsko maszerował w głąb Rosji, świat wstrzymał
oddech. Euforia Niemców sięgała szczytów.
Odczuwaliśmy to z ogromnym przygnębieniem i smutkiem. Miałem 11 lat, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, jak
przez naszą biedną wioskę, istniejącą gdzieś na krańcach
cywilizacji, maszeruje niemieckie wojsko. Chyba tylko po to,
aby uświadomić i zastraszyć naród. Podobno ta sama grupa
(może pluton) wojska była przewożona do innych wiosek, aby
również tam przemaszerować.
Piszę o tym dlatego, że w pierwszych miesiącach triumfu
nad bolszewikami odczuwało się nieco mniejszą presję nad
ludnością. Trwało to do zimy, na przełomie 1941 i 1942 roku.
Po tym czasie we wsi zaczęto szeptać, że Niemcy odbierają
polskiej ludności ciepłą odzież. Szybko to się potwierdziło.
Sołtys, Niemiec nazwiskiem Sztehert - od dawna tu mieszkający, zwołał ludność i wezwał do oddawania kożuchów oraz
futer. Nie pamiętam, czy ktokolwiek z zebranych miał futro.
Był to nie nakaz, ale coś w rodzaju apelu. Jednak pod koniec
zimy1942r. przyjechali żandarmi, przeprowadzili rewizje we
wszystkich domach, zabierając kożuchy i inną ciepłą odzież.
To był początek grabienia wszystkiego, co miało jakąś
wartość - przedmioty z brązu, miedzi i mosiądzu. W naszym
domu wyrwali klamki z drzwi, bo były z brązu. Mamie zabrali żelazko do prasowania, bo obudowa była z brązu. Duszę wyrzucili, gdyż była żeliwna. Jednak już w1943r, grabili
wszystko, co było metalowe. Zabrali również duszę z mamy
żelazka. Te i inne grabieże świadczyły, że Niemcom kończą
się zapasy, że front wschodni wszystko pożera. Jesienią 1943r.
nawet na wsi zaczęto odczuwać braki chleba i innych produktów spożywczych, szczególnie, cukru, soli mąki.
Niemcy chwytali się najbardziej drażliwych i bezwzględnych środków przemocy. Zarządzili wybicie wszystkich psów
znajdujących się u Polaków. Przez wioskę poszła kurenda,
którą każdy umiejący czytać musiał podpisać. Kurenda głosiła, że kto posiada jednego lub więcej psów musi się z nimi
stawić na dawnym boisku szkolnym w Zelgoszczy (szkoła od
początku wojny była zamknięta). Kurenda ukazała się kilka
dni przed wyznaczoną datą i za niestawienie się zapowiadała
wysokie kary, aż do kary śmierci.
U nas w podwórku był jeden kundel. Właściwie pies był
mój, bo zawsze zabierałem go do pomocy w paseniu krów.
W kurendzie nie napisano, że psy zostaną zamordowane.
Jednak wiadomość szeptana w wiosce była jasna. Niemcy
psy wybiją. Wioskę opanowała groza. Te biedne stworzenia
i tak były biedne. Pokarm dla nich to nędzne resztki i ochłapy, często nie otrzymywały go wcale. Jednak to były nasze
psy.
Kiedy tato powiedział, co grozi mojemu pieskowi, opanował mną piekielny strach i jakiś bezbrzeżny żal. Do mnie,
jako 13 letniego chłopca, nie dotarło pojęcie, żeby zabijać psa.
Zrozumiałem, że muszę mego Brylka ratować (Brylek, takie
miał imię). W nocy, przed egzekucją, kiedy wszyscy poszli
spać, wyciągnąłem wcześniej schowany sznurek. Uwiązałem
na nim Brylka i pobiegłem z nim do lasu. Położyłem się na
piaszczystym wzgórku pod rozłożystą sosną, przytulając do
w Uniejowie - nr 73 (2018)
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Rok 1942 - Zbigniew Szczepaniak ze swoim psem Brylkiem (arch. Zbigniewa
Szczepaniaka)

boku mego Brylka. Trzęsło mną jak w febrze, i nie z zimna,
ale ze strachu. Bo ciemny bór i noc. Tato przewidział moje
działania i poszedł do lasu za mną. Kiedy usłyszałem jego
głos, bardzo się ucieszyłem. Ucieszył się również mój Brylek.
Z radości zaczął skomleć i piszczeć. Wyrwał się ze sznurka
i pobiegł w kierunku głosu taty. Ja także biegłem w tym kierunku. Płakałem, albo raczej wrzeszczałem z radości - tatuś! Tatuś! Tato złapał mnie i przyciskał z całych sił do piersi. Czułem, że też płakał. Powiedział: synku, ja muszę jutro
pójść z twoim Brylkiem do tych bandytów, rzeźników, bo
mnie wsadzą do pudła albo zabiją. A Brylka też zabiją.
Na drugi dzień po śniadaniu tato poszedł z Brylkiem na
plac szkolny. Co się tam działo, opowiedział dopiero po kolacji. Na ten sądny dzień spędzono ludzi z psami z kilku wiosek.
Psy szczekały, skomlały, wyły. Był straszny harmider. Ludzie
którzy przyszli z psami, myśleli, że szwabi będą je zabijać
strzałami. Tymczasem żandarmi z Uniejowa przywieźli kilka drewnianych pał (maczug). Trzech pierwszych chłopów
dostało do rąk właśnie te maczugi. Żandarm przeprowadził
instruktaż. Chłopu kazał trzymać psa przy nodze, a on (żandarm) podniósł maczugę i z całej siły walił psa w głowę. Pies
skowycząc z bólu, zwinięty konał. A żandarm zapytał, czy
wszyscy dobrze widzieli, jak się unieszkodliwia darmozjadów. Po instruktażu rozkazał walić chłopom swoje kundelki,
aż zwierzak padał martwy.
Te nieludzkie, barbarzyńskie metody miały dwa ważne
dla okupanta cele: pozbawić ludność jakiejkolwiek ochrony
i uzyskać dodatkowe środki żywności. Okupant miał zwyczaj
wpadać do wsi przeważnie nocą. A nasze kundelki od razu
uruchamiały wielki jazgot. Młodzież natychmiast wiała do
lasu, a starzy pod pierzynę udając, że od dawna śpią. Psy
w oczywisty sposób Niemcom przeszkadzały. Dlatego musiały być wytępione. Z placu szkoły zabrano je dopiero następnego dnia.

Zbigniew Szczepaniak

O zamku uniejowskim
wspomnień czar
Ponad pół wieku temu, gdy nie istniała kładka łącząca brzegi Warty, nikt też nie wiedział, jakie bogactwo
skrywa wnętrze uniejowskiej ziemi, o możliwościach sięgnięcia po jakiekolwiek fundusze unijne na inwestycje zamkowe nie wspominając, do Uniejowa zawitał „wielki świat”,
a ściślej do malowniczo położonego na lewym brzegu rzeki
średniowiecznego zamku.

Oddany do użytku w 1967 roku, po dziesięcioletnim remoncie generalnym i adaptacji, monumentalny zamek przeznaczono na ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, sportu
i rekreacji, z którego początkowo głównie korzystali mieszkańcy włókienniczej Łodzi. Nazwa ośrodka zmieniała się
wielokrotnie. W pierwszych latach funkcjonowania, gdy administracyjnie Uniejów należał do województwa łódzkiego,
zamek był siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Turystyki i Wypoczynku „Zamek” Łódź – Województwo z/s w Uniejowie,
a zarządzał nim dyrektor Józef Kozendra, zwany kasztelanem. Warto wspomnieć, iż władze województwa łódzkiego
sfinansowały plenerowe spektakle operowe, mające na celu,
jak dziś byśmy powiedzieli, promocję obiektu. Wystawiony
przez Teatr Wielki w Łodzi „Straszny dwór”, odbywał się na
scenie, którą stanowił teren przed zamkiem od strony tarasu, z wykorzystaniem jego schodów. Oprócz zaproszonych
gości i wczasowiczów spektakl oglądali również mieszkańcy
Uniejowa. Wracając do nazwy ośrodka, później była to siedziba Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku, następnie Ośrodka Sportu i Rekreacji, zaś od 1975 roku,
w czasie przynależności Uniejowa do województwa konińskiego, był to Zakład Hotelarsko- Gastronomiczny „Zamek”
należący do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Turystycznej „Kontur” w Koninie, do roku 1991.
Niezależnie od nazwy, w zamku były zawsze świadczone

Zamek z lat 70. XX wieku (ze zb. Elżbiety Świerczyńskiej-Dopierały)

usługi gastronomiczne przez restaurację Herbowa i kawiarnię Legenda. Na owe czasy restauracja stanowiła znaczną
atrakcję nie tylko dla mieszkańców Uniejowa, lecz przede
wszystkim dla licznych turystów, wczasowiczów i uczestników różnorakich szkoleń, konferencji, zabaw tanecznych,
występów estradowych, a nawet kręconego w jej wnętrzu
filmu, jeśli dobrze pamiętam „Palec Boży”. Właśnie w oparciu o te lokale, wzbogacone później o restaurację i kawiarnię
Śródborze, położone w głębi parku przy domach wycieczkowych Zbyszko i Jagienka zaadaptowanych po obiektach
„Hydrobudowy” dla pracowników mających budować rurociąg), odbywały się imprezy rozrywkowe. O tym, że zamek
funkcjonuje i odbywają się imprezy, świadczyła umieszczona
na maszcie wieży zamkowej, powiewająca charakterystyczna chorągiew zamkowa. Był to znacznych rozmiarów, dwuwarstwowy płat materiału w kolorze seledynowym, obszyty granatową frędzlą, a w polu granatowe litery akronimu
„WOTIW” otaczające stylizowane „Z” (zapamiętałam wygląd,
gdyż chorągiew wykonała moja Mama, pracująca w zamku od
chwili jego otwarcia, ja zaczęłam pracować kilka lat później).
Natomiast pod koniec lat siedemdziesiątych na zamku była
wywieszana flaga w barwach narodowych z wyhaftowanym
Orłem Piastowskim.

Na dancingu tańczą goście
Szczególnie lubiana i znana była restauracja Herbowa, nazwana tak od licznie umieszczonych na jej ścianach herbów
miast, mająca stałych bywalców, nawet z odległych miejscowości.Początkowo odbywały się w niej tzw. fajfy. Można też
było posłuchać melodii z „szafy grającej”, czyli urządzenia
zawierającego małe płyty gramofonowe, uruchamiane po
wrzuceniu monety określonego nominału. W latach siedemdziesiątych rozpoczął się czas dancingów. Jako jedna z nielicznych w powiecie, restauracja zapraszała na wieczorki
taneczne przy dźwiękach muzyki „na żywo”. Cieszyły się
ogromnym powodzeniem. Bywało, że bilety, które zawierały też bon konsumpcyjny określonej wartości, były rezerwowane ze znacznym wyprzedzeniem, a w dniu sprzedaży
tworzyły się kolejki. Zespoły muzyczne przyjeżdżały z Łodzi i Zgierza, szczególnie ten zgierski, pod kierownictwem
Andrzeja Próchniewicza i z solistką Mirką, cieszył się wieloletnim uznaniem gości i kierownictwa ośrodka. Niektórzy
dancingowicze przyjeżdżali właśnie ze względu na ten dobry zespół, który miał szeroki repertuar utworów w różnym
stylu, od klasycznych tang i walczyków, przez modne w latach 70. disco, szlagiery wylansowane przez polskich i zagranicznych wykonawców, po ludowe i biesiadne. Bawiono się
w soboty i niedziele do późnych godzin nocnych. Oblegane
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przez przyjezdnych były zwłaszcza dancingi sobotnie, a na
specjalne zamówienia grupowe również w tygodniu. Rozbawione towarzystwo zwykle nie miało ochoty na zakończenie
wieczoru i płatnymi dedykacjami przedłużało czas zabawy.
Gdy grano utwory biesiadne np. „Panno Walerciu”, wiadomo było, że zabawa dobiega końca. Warto dodać, że tańczący
prezentowali się bardzo wytwornie. Niektóre panie miały
szykowne kreacje z Mody Polskiej, Telimeny, Hofflandu bądź
nabyte w komisach z odzieżą zagraniczną, z królującej wtedy
krempliny albo lureksu, a wiele z nich otulał zapach modnych wówczas perfum Soir de Paris. Panowie zaś byli w garniturach z szerokimi nogawkami spodni, błyszczących koszulach lub golfach. Młodsze pokolenie panów „szpanowało”
w spodniach sztruksach i dżinsach marki Lee lub Wrangler,
kupowanych za dolary lub bony w Pewex-ie, a dziewczyny
ubierały się w modne spodniumy. Podobnie, jak w wielkomiejskich restauracjach, przez jakiś czas główną atrakcją
dancingu był striptiz, głównie damski, choć parę razy był
w wykonaniu mężczyzny, ale nie cieszył się zainteresowaniem. Oj, co się wtedy działo! Przyciemniano górne światła,
a w świetle reflektora przy dźwiękach muzyki, niby tańcząc,
pani zrzucała z siebie i tak już skąpe odzienie, i naga śpiesznie opuszczała parkiet przy gromkich brawach widowni,
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głównie jej męskiej części. Niektórzy panowie wstawali od
stolikówi chcieli być jak najbliżej striptizerki, krąg mężczyzn na parkiecie zacieśniał się, zasłaniając widok innym,
więci różnych pokrzykiwań było co niemiara. Tym bardziej,
że pito nie tylko kawę, coca-colę czy mirindę. Bufet był obficie zaopatrzony w krajowe i zagraniczne trunki. Nie brakowało różnych piw. z krajowych serwowano „wybuchowe”
Grodziskie, a z ówczesnych bratnich państw czechosłowacki
Budweiser i enerdowski Radeberger. Największy popyt był
na „żytnią extra z kłoskiem”, ale byli też amatorzy „socjalistycznych koniaków”: Pliska, Biełyj Aist, Ararat, Słoneczny Brzeg, Budafokora z różnych likierów, np. pewien młody uniejowianin zamawiał niezmiennie likier Goldwasser,
w którym pływały drobinki złota. Gdyw pewnym momencie
zaopatrzenie się pogorszyło i trunku zabrakło, ów pan nie

przyjmował żadnych wyjaśnień kelnera. Ale od czego była
„książka skarg i zażaleń”? W niej można było zamieścić
wszelkie żale i pretensje np. dlaczego pod koniec dancingu
zabrakło „szatańskiego jadła”? – było to jedno z serwowanych w restauracji dań specjalnych. Powodzeniem cieszył się
też boeuf strogonow, zrazy po kubańsku, chętnie zamawiano
z różnymi ingrediencjami desery w pucharkach, afurorę zrobił sernik wiedeński „ciotki Andrzejczakowej”, czyli szefowej
kuchni, którą wszyscy pracownicy zamku nazywali właśnie
„ciotką”.Oprócz typowych dancingów czasami odbywały
się występy różnych artystów, np. pamiętam niewielkiego
wzrostem, ale o ogromnej sile głosu tenora Paulosa Raptisa,
aktora charakterystycznego Ludwika Benoit, piękną Randię
i Wita Michaja - sławnych piosenkarzy pochodzenia cygańskiego czy duet Zofia i Zbigniew Framerowie.

Był raz bal, wielki bal, pan wodzirej wprost szalał po sali
W restauracjach i komnatach zamkowych na II piętrze odbywały się coroczne, huczne bale sylwestrowe, również karnawałowe oraz wesela. Bilety sylwestrowe rozchodziły się jak świeże bułeczki. Tańsze do restauracji Śródborze, droższe do zamku,
gdzie konsumpcja odbywała się w Herbowej i sali obok, tzw. ”105”, na drugim piętrze w dwóch komnatach amfiladowych przy
sali rycerskiej, w której tańczono, a czasami goście siedzieli nawet w dawnej kaplicy zamkowej, wyposażonej w oryginalne
meble gdańskie. Nad dobrym humorem gości czuwał, prowadzący bal wodzirej, który organizował konkursy taneczne z atrakcyjnymi nagrodami. Północ obwieszczał dźwięk syreny. Za dobre jedzenie
odpowiadały szefowe kuchni, na początku była to Maria Felkowska, później
m.in. Maria Andrzejczak, Sabina Król, Mirosława Tylki. W pamięci utkwił mi
szczególny bal sylwestrowy 1978/1979. Tego wieczoru nasilające się gwałtownie
opady śniegu i silny wiatr spowodowały, że ludzie spieszący na bal z odległych
miejscowości, utknęli w ogromnych zaspach i nie mogli dotrzeć. Nieliczni,
zziębnięci dochodzili na bal nawet do rana. Z dwóch organizowanych balów
– w Śródborzu i na zamku – połączeni uczestnicy nie całkiem zapełnili tylko jedną restaurację. Nie dotarła również jednaz orkiestr. Planowanyprzebieg
balu musiał zostać zmieniony. Tym razem humor wszystkim poprawiła grupa
Romów, częstych bywalców w zamku, którzy mimo wszystko dobrze się bawili
i do zabawy przyciągali innych. Następnego dnia z kolei nie wszystkim udało
się odjechać, bo niektóre okolice były już odcięte od świata –w nocy zaczęła się
tzw. zima stulecia (Po niej przyszła powódź, która zalała tereny parku i odcięła
dojazd do zamku).
Bale karnawałowe organizowane na zamówienie zakładów pracy i różnych
stowarzyszeń połączone były z pobytem weekendowym i wzbogacone o dodatkowe usługi typu zwiedzanie zamku z przewodnikiem, którym w późniejszym
okresie był emerytowany kierownik uniejowskiej szkoły BronisławPerliński.W śnieżne zimy w programie umieszczano kuligi z pochodniami i muzykiem
umilającym przejażdżkę grą na akordeonie, Marcinem Szafarzem. Korowód
kuligowy wiódł do Spycimierza, gdzie oczekiwano już z ogniskiem i rozgrzewającą strawą. W drodze powrotnej rozbawiony orszak był witany granym
z baszty, na trąbce, donośnym hejnałem. Specjalnie przygotowane sanie, wozy
i konie, bo trzeba wiedzieć, że nie każdy koń zimą nadaje się do zaprzęgu, organizował znany miłośnik i znawca koni spod Uniejowa, Jan Palka, obecnie Bal kostiumowy (zb. Elżbiety Świerczyńskiej-Dopierały)
uniejowianin. Były też inne atrakcje - zamawiane w Estradzie - występy znanych wówczas artystów, ale te były uzależnione od „zasobów portfela” zleceniodawców. W czasie balów czasami pojawiał się
duch zamkowy, którego co niektórzy próbowali objąć, ale w ręku pozostawała im tylko pamiątkowa chusteczka Białej Damy.

Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami
Od maja 1979 r., z inicjatywy i według scenariusza Włodzimierza Dopierały, nowego dyrektora WPGT „Kontur” w Koninie, na zamku zaczęły się odbywać Kurdesze Staropolskie,
które wówczas były pierwszymi w skali kraju zabawami
tego typu, czyli balami w kostiumach z innych epok ze specjalną choreografią.Gości witali przy bramie halabardnicy,
wokół zamku paliły się pochodnie, przebrani byli zarówno
pracownicy, jak i goście, którzy dostawali pamiątkowe kufle oczywiście wypełnione grzańcem, w piwnicy zamkowej
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serwowano piwo z beczki, a na dziedzińcu lub przed tarasem prezentowano bitwy rycerskie, nawiązujące do dawnej
obrony zamku przed Krzyżakami, co czasami przynosiło
nieoczekiwane skutki. Oddzieleni linami kurdeszowi goście
gorąco zagrzewali do walki rycerzy, których od razu dzielili
na naszych i obcych, krzycząc: – Zbyszko, dołóż mu jeszcze,
to za Danuśkę! Zdarzyło się, że gość raptem przekroczył liny,
podniósł leżący topór i zdzielił w plecy niespodziewającego
się ataku „wojownika”,ten padł, a chóralnie dało się słyszeć:-

Dobij go! (Rolę rycerzy odgrywali kaskaderzy z działającej
przy „Konturze” Sekcji Imprez, która realizowała wówczas
widowiska typu „światło i dźwięk” wg scenariusza dyrektora
przedsiębiorstwa). W trakcie walk rycerskich używano małej
pirotechniki, środków pozoracji wojskowej, jak dymy i petardy, co potęgowało nastrój. Kurdesz rozpoczynał się polonezem, prowadził go wodzirej. Śpiewano znaną piosenkę,
której wers Kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami! był hasłem
do radosnej, wspólnej zabawy. Ogromną atrakcję stanowiły
pokazy sztucznych ogni, które prezentował jedyny wówczas
w Polsce zakład pirotechniki wysoko wzlotowej Krywałd-Ergz Knurowa. Na dziedzińcu płonęło ognisko, nad którym pieczono barana, prosię lub w wersji oszczędnościowej
kiełbaski, o północy w zwiewnych szatach pojawiała się postać zamkowego ducha Białej Damy. Szczególnym był kurdesz zorganizowany w 1980 r. dla Polonii amerykańskiej.
Wszystkie pomieszczenia zamku, w których przebywali goście, oświetlone były ogromną ilością świeczek, nie używano
elektryczności, co stwarzało szczególną atmosferę. Niewątpliwie było to uciążliwe dla pilnującego bezpieczeństwa personelu, ale efekt i zachwyt gości były nie do opisania.

Jedna z sypialni hotelowych na zamku prezentowana na zdjęciu przez Elżbietę
Świerczyńską-Dopierałę (fot. z jej zbiorów)

Nadmienić należy, że zamek posiadał wtedy własną rekwizytornię strojów z różnych epok, a sale na II piętrze i sypialnie wyposażono w stylowe meble i bibeloty, które wnętrzom dodawały wyjątkowego klimatu. Imprezy tego typu
były ogromnym przedsięwzięciem, angażującym wiele osób.
Nad ekipą techniczną sprawował pieczę Leszek Ryś.Za ogniska, oświetlenie pochodniami, dostawę różnych rzeczy odpowiadał i wcielał się w rolę jednego z halabardników Mirosław Pietrzak. Za gastronomięodpowiadały w różnym czasie:
Maria Owczarek, Anna Stępień, Kazimiera Świerczyńska,

Ozdobą wejścia do zamku byli halabardnicy, a atrakcją dla gości obecność
akordeonisty Marcina Szafarza (zb. Elżbiety Świerczyńskiej- Dopierały)

Maria Sobczak oraz długoletni ajenci Jadwiga i Czesław Wojciechowscy. O jakość parzonych kaw i moc trunków dbały:
Leokadia Szabela, Zofia Sobczak, Czesława Bartnik i Aleksandra Janicka. Częścią hotelarską zarządzała Ela Kaszyńska, a funkcję kierownika Ośrodka, później Zakładu, pełnili
m.in.: Jan Skibiński, Franciszek Kajszczak, Marian Pięgot,
Marian Kurzyński, Mirosław Winnicki, później Grażyna Olczyk, którą w momencie przekazania Zakładu pod zarząd
Uniejowa zastąpił Zbigniew Włodarski. Nie sposób wymienić
tutaj wszystkich pracowników. Wspomnę jeszcze Jerzego Irchę, mojego szefa i poprzednika na stanowisku kierownika
turystyki oraz koleżanki: Halinę Kosmalską, Gienię Dopierałę, Jolę Borycką i Teresę Krajewską, które m.in. zabiegały, by
zamek był pełen gości, a ze szczególnym sentymentem wspominam „babcię” Kucińską, pokojową na zamku.

Moc wspomnień i czar tamtych chwil
Podsumowując, zamek do końca lat 80. minionego wieku oferował rozrywkę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo społeczeństwo tamtych lat chciało i lubiło się
dobrze bawić. Na balach było barwnie i wesoło, choć czasy
były, jakie były. Kryzys gospodarczy, a następnie przemiany
ustrojowe, które w efekcie zlikwidowały terenowe przedsiębiorstwa turystyczne, nie pozwoliły zrealizować wszystkich
przygotowanych planów. W 1988 r. udało się zaadaptować pomieszczenia strychowe zamku na pokoje noclegowe. Projekty
podzamcza ze stajniami, stanowiskami strzelniczymi z łuku
i kuszy czy rybakówka w parku, nie doczekały się realizacji.
Obecnie, nowa wizja zamku przyciąga kolejne pokolenia turystów. Wiele osób jednak wspomina z nostalgią atmosferę
dawnego zamku i organizowanych w nim zabaw. Tą krótką
„podróżą” w przeszłość być może przywołam u innych wspo-
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Pokojowe - Wanda Kucińska (z lewej) i Irena Grabowska, a w środku Elżbieta
Kaszyńska (Olas) zarządzająca bazą hotelową (ze zb. Elżbiety Olas)
Pracownicy hotelowi. Siedzą od lewej: Genowefa Grzelak, Elżbieta Kaszyńska
(obecne Olas) - kierownik recepcji oraz Wacława Jaśkiewicz. Stoją od lewej:
Pawlak, Wanda Kucińska, Maria Miśkiewicz, Eugeniusz Andrzejewski - recepcjonista, Irena Paź i Mieczysława Sobczak (ze zb. Elżbiety Olas)

mnienia o osobach pracujących w zamku: w księgowości,
sekretariacie, recepcji, kuchni, pralni, kotłowni oraz pokojowych, kelnerkach, kierowcach i ogrodniku, jak również
o innych atrakcjach i imprezach. Warte wspomnienia są np.
kino letnie na małym dziedzińcu, koncerty solistów estradowych i zespołów np. Roma czy Centralny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego, Noc Kupały na powitanie lata, wakacyjny
pobyt w 1971 r. studiujących w Polsce studentów międzynarodowych – niektórzy po raz pierwszy zobaczyli Azjatów
i Afrykańczyków, prezentację w 1973 r. „wchodzącego na rynek” małego Fiata 126 P i zakłady - czy za kierownicę wciśnie

się Bolesław Lampe? - słusznej postury taksówkarz uniejowski, Centralna Szkoła Aktywu studenckiego w 1978 r. – czy
ktoś jeszcze pamięta, że wówczas w Uniejowie skarżono się
na hałas, bo z głośników studenckich ciągle rozbrzmiewał
nowy przebój Maryli Rodowicz „Wsiąść do pociągu byle jakiego”?, wielkopolski zlot harcerski i parada ulicami miasta
w 1983 r., itd., czyli o ponad trzech dekadach funkcjonowania
zamku pod koniec minionego stulecia.
Czas nieustannie ucieka, naturalną koleją rzeczy wielu nie
ma już wśród nas, żyjemy w czasach wielkich zmian, zmienił
się też zamek i diametralnie jego otoczenie, ale z przyjemnością powracam do zdarzeń, miejsc i ludzi z tamtych lat, dziękując życzliwemu Kolegium redakcyjnemu, że udostępnia na
łamach kwartalnika wspomnienia dotyczące przeszłości.

Elżbieta Świerczyńska-Dopierała

Śródborze oraz Zbyszko i Jagienka
W jednopiętrowych budynkach hoteli było razem 216 miejsc - w „Zbyszku“ 106, a w „Jagience” 110. Goście korzystali z posiłków przygotowywanych w restauracji „Śródborze”, która sąsiadowała z budynkami hoteli.

Kawiarnia, restauracja, a głębi jeden z hoteli. Podczas spacerów mieszkańcy
chętnie docierali do tych miejsc na końcu parku (ze zb. Małgorzaty Charuby)

Kierownik Elżbieta Kaszyńska na tle restauracji „Śródborze” (ze zb. Elżbiety
Kaszyńskiej (Olas)

Restauracja i kawiarnia „Śródborze” oraz bliźniacze hotele „Zbyszko“ i „Jagienka“ pozostają już tylko we wspomnieniach. Obiekty mają nowego właściciela, doczekały się przebudowy. Funkcjonuje w tym miejscu Uzdrowisko Uniejów
Park, znane w kraju i za granicą.

Od redakcji: Dziękujemy p. Elżbiecie Świerczyńskiej-Dopierale za wspomnienie, które przypomina nam nie tylko
działalność zamku pod koniec XX wieku, ale przywołuje pamięć o osobach tam pracujących.
Historia zamku, również ta współczesna, jest dla nas bardzo ważna. Mamy nadzieję na kolejne wspomnienia,
fotografie, dokumenty.
w Uniejowie - nr 73 (2018)
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
Po przerwie zimowej 204 Słuchaczy rozpoczęło II semestr roku akademickiego 2017/18. Oprócz cotygodniowych stałych zajęć w grupach odbywają się wykłady, warsztaty i inne spotkania.
EKUMENICZNY WYMIAR KOŚCIOŁA
Pod tym tytułem, w niespotykanym dotąd klimacie, 15
lutego odbył się wykład ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. Nasz wykładowca rozpoczął od judaizmu- religii
„naszych starszych braci w wierze”.Nie mogło więc dziwić, że na stole w menorze płonęło siedem świec, była
też okazja do zaprezentowania mycek żydowskich, tałesu.
W dalszej kolejności poznaliśmy doktrynę, zwyczaje
i tradycje religii katolickich- prawosławnej, protestanckiej i rzymskokatolickiej.
Religie, jak powiedział ks. infułat, poznajemy nie tylko przez doktryny, ale również przez smak i zapach. Była
więc degustacja macy, smakowanie słodyczy i win. Każdy wyniósł też na dłoni zapach mirry.
MASZ WIEDZĘ, JESTEŚ BEZPIECZNY.
„Masz wiedzę, jesteś bezpieczny. Co nas może spotkać
w lesie?” Pod takim tytułem 23 lutego wysłuchaliśmy
wykładu Tomasza Kałki- Starszego Specjalisty Służby Leśnej w Nadleśnictwie Grodzisk Wlkp. W lesie, który daje
wiele możliwości wypoczynku i rekreacji, możemy spotkać się z różnymi niebezpieczeństwami. By ich uniknąć,
należy się odpowiednio przygotować na każdą wyprawę
do lasu i oczywiście przestrzegać pewnych zasad.
Wiedza wyniesiona z tego ciekawego wykładu z pewnością pomoże nam zaplanować wyjście do lasu tak,
by bezpiecznie z niego wrócić. A zabłądzić łatwo, kiedy
wszystkie drzewa takie same...
NIE TYLKO O KRIOTERAPII
Fizykoterapeuta Zbigniew Kołba- autor książki „Krioterapia – to warto wiedzieć” był gościem spotkania, które odbyło się 15 marca. Oprócz zagadnień związanych
z krioterapią, jako formą leczenia niską temperaturą,
otrzymaliśmy wiele porad dotyczących funkcjonowania naszego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem
„skupionego oddychania” jako sposobu wyjścia z bezsenności.Szeroko został też rozwinięty temat przyswajalności witamin i minerałów, obrony przed zabijaniem wapnia
w naszym organizmie, czy brakiem kolagenu w stawach.
Zgodziliśmy się z wykładowcą, że przyczyną wielu naszych
dolegliwości jest życie w ciągłym niepokoju, stresie, zamartwianiu się na wyrost i wynikająca z tego bezsenność.
Czy sami możemy sobie pomóc? Jak najbardziej tak!

Ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz (fot. Urszula Urbaniak)

Tomasz Kałka - specjalista służby leśnej (fot. Urszula Urbaniak)

Po spotkaniu Zbigniewa Kołby można było nabyć jego książkę. Na dedykację
czeka Anna Włodarska (fot. Urszula Urbaniak)

DOBRE ODŻYWIANIE KLUCZEM DO ZDROWIA
Pasjonatki zdrowego stylu życiu, Ewa Twardowska i Izabela Augustowska- należące do Klubu Biegacza przy Geotermii Uniejów, były organizatorkami spotkania zwiastującego powstanie Klubu Zdrowia w Uniejowie. Towarzyszyły im:
Danuta Stachura-propagatorka ziołolecznictwa oraz Anna Golińska z Fundacji na Rzecz Świadomego Życia.
Spotkanie, które odbyło się 22 stycznia w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, kierowane było do różnych
grup wiekowych. Najliczniejszą stanowili jednak seniorzy-Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
dla których aktywność ruchowa i zdrowe odżywianie to priorytet.
Od lutego działa w Uniejowie Klubu Zdrowia. W systematycznych spotkania dla zdrowia uczestniczą też nasi słuchacze.
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POEZJA JEST KOBIE TĄ
Piątkowy wieczór poetycki (9 marca 2018), zorganizowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, wpisał się w klimat obchodzonego Dnia Kobiet. Był on jednocześnie pierwszym
spotkaniem w „Kawiarence Literackiej”. W kilku odsłonach zaprezentowano poezję lokalnych poetów. Ich słuchanie przyniosło refleksję nad fundamentami naszego
człowieczeństwa- przemijaniem, miłością, zazdrością, czy
pięknem...
Wiersze czytały Słuchaczki z naszego Koła Teatralnego,
a całe spotkanie w/g swojego scenariusza poprowadziła
poetka Joanna Wicherkiewicz- opiekunka grupy teatralnej. Po zakończonej prezentacji wierszy wybranych przez
grupę teatralną, swoje ulubione wiersze mogli zaprezentować obecni poeci.Wyjątkowa atmosfera tego spotkania
pozwala wierzyć, że będą kolejne.

Grupa Teatralna. Z przodu od lewej: Anna Włodarska, Joanna Wicherkiewicz
(opiekun grupy), Stanisława Pietrzak, Pelagia Sroczyńska. Z tyłu od lewej:
Wanda Duziak, Marianna Stefańska, Jolanta Borycka i Elżbieta Szafarz
(fot. Urszula Urbaniak)

Poeci czytający swoje wiersze. Od lewej: Jadwiga Bieniak, Maria Pastwińska, Marianna Zbytniewska i Wojciech Bieluń (fot. Urszula Urbaniak)

ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW
Do 18 kwietnia odbywają się zajęcia aerobicu
i nordic walking realizowane w ramach projektu
„Łódzkie dla aktywnych seniorów”, w którym
uczestniczy 58 słuchczy. Jesteśmy wdzięczni
Łódzkiej Federacji Sportu, że jej projekt został
skierowany również do uniejowskich seniorów.
Drobny sprzęt zakupiony w ramach projektu
uatrakcyjnia zajęcia i ułatwia wykonanie wielu
ćwiczeń. Na 20 kwietnia zaplanowano w Łodzi
spotkanie integracyjne podsumowujące projekt
Projekt się kończy, ale wytworzone nawyki
i wypracowane umiejętności nie pozwolą nam
pozostawać w domu. Będziemy spotykać się
dalej, ćwicząc pod okiem naszych wspaniałych
instruktorów: mgr Marty Kozaneckiej i dr. Zdzisława Jaskólskiego..
Grupa aerobikowa i instruktorka Marta Kozanecka - na dole trzecia z prawej (fot. arch. UTW)

Zaczynamy udział w nowych projektach
ZRÓB COŚ DLA SIEBIE
W projekcie „Zrób coś dla siebie”, realizowanym przez Uzdrowisko Uniejów- Park, weźmie udział 100 słuchaczy. Zakończono rekrutację, a od maja rozpoczynają się warsztaty w pięciu 20-osobowych grupach. Podczas trzech kolejnych
spotkań warsztatowych uczestnicy projektu otrzymają porady dietetyczne, również w formie praktycznej oraz porady
fizjoterapeutyczne. Zostaną też zapoznani z analizą składu własnego ciała.
SENIOR BEZPIECZNY I AKTYWNY
To tytuł projektu jaki w formie warsztatowej zrealizuje z nami Stowarzyszenie Forum4Czerwca. W 20-osobych grupach od maja do października odbędą się porady prawne: Senior pacjentem, Senior konsumentem, Senior w rodzinie
i w pracy, Senior bezpieczny w sieci i przestrzeni medialnej. Będą również spotkania o tematyce prozdrowotnej, dotyczącej diety seniora, zapobieganiu chorobom dietozależnym i wspieraniu leczenia tych chorób.
SENIOR W ZAGROŻENIU
Od maja do października projekt o takim tytule będzie u nas zrealizowany przez Uniwersytet Łódzki. W ramach
tego projektu, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skorzystamy z wykładów o różnej
tematyce. Będą również warsztaty jogi, pilatesu, samoobrony i ćwiczeń dla osób z dolegliwościami kardiologicznymi.
Zaplanowano też trzy wycieczki po regionie.

Urszula Urbaniak
w Uniejowie - nr 73 (2018)
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To ciekawe, że gapienie się przez okno, jak również gapienie się w kogoś, okno jest postrzegane jako wyżyny złego smaku i braku wychowania. W obu przypadkach naznaczana jest ciekawość. Jeśli oddajemy się
patrzeniu przez okno z poduszką pod naszymi łokciami, to z pewnością
świat przechodzący koło naszego okna uzna, że nasze życie musi być
smutne i nudne, skoro z taką czułością wpatrujemy się w sprawy naszych sąsiadów lub bacznie obserwujemy obcych. Oglądanie czyjś okien
z zewnątrz jest również podejrzanym zajęciem. Ktoś, kto zatrzymuje
się, żeby popatrzeć, wzbudza niepokój. Czy to złodziej? Lub osoba
o skromnej poczytalności. Więc dla kogo i dlaczego okna i parapety
są dekorowane? Czyż nie wyglądają one jak małe galerie sztuki, gdzie
kwitnie ekspresja; gdzie udekorowane okno jest wyznacznikiem
tożsamości osoby zamieszkującej dom z oknem. Często się nad tym
zastanawiam. Ile można wyczytać z okien na temat ludzi? I choć nie mam
odwagi, żeby zatrzymywać się przy oknach domów zamieszkanych, to
często zatrzymuję się przed oknami domów opuszczonych, żeby w mojej
wyobraźni snuć opowieść o ludziach, którzy niegdyś tam mieszkali.
Jest zima. Właśnie zrobiłam drobne zakupy w małym sklepie
w Wilamowie, mam jeszcze 15 minut do rozpoczęcia zajęć z dziećmi. Od kilku lat współpracuję ze Stowarzyszeniem
RTG Duszy. Spotykamy się z dziećmi, żeby porozmawiać o rzeczach ważnych, takich jak dobro albo strach. Ćwiczymy
angielski, jesteśmy z nimi. Tego dnia jest wyjątkowo zimno, jednak postanawiam pójść na krótki spacer. Poćwiczę własną uważność na otaczający mnie świat. Znam Wilamów dość dobrze, więc tym bardziej trudno mi będzie zauważyć
coś, czego wcześniej nie zauważyłam. Przechodzę koło starego młyna, idę dalej w kierunku cmentarza. Zatrzymuję się
koło opuszczonego domu. W mrozie tego dnia, przez opary wydychanego przeze mnie powietrza, nagle zauważam, że
ten dom miał niegdyś dwie rodziny. Był podzielony na pół. Po jednej stronie mieszkał Szmajda Antoni, po drugiej Z.W.
Siekacz.
Binarność ich koegzystencji jest podkreślona przez kolor tła tabliczek z nazwiskiem i numerem domu. Siekacz umieścił tabliczkę białą z czarnymi literami, Szmajda – czarną z białymi literami. I choć ramy obu okien są w tym samym
kolorze, to to, co za szybą wyznacza, jak różnymi ludźmi byli Antoni Szmajda i Z.W. Siekacz. Antoni Szmajda nie bał
się świata, w oknie widać tylko delikatną zazdrostkę, do połowy okna. Kuchnia Szmajdy była dobrze oświetlona. Pan
Szmajda pewnie lubił siadać przy oknie i obserwować świat. Był pewnie osobą pełną optymizmu, która przy otwartości na świat, lubiła jednak pozostawiać trochę intymności dla siebie. Okno w połowie zakryte, w dolnym prawym
rogu, ujawnia jeszcze jeden szczegół. Mały biały czajniczek, delikatny i ładny. A w nim bukiet kwiatów. Jest jeszcze coś.
Można się domyślać, że to obrazek. Jednak widzę tylko jego tył. Tajemnica Pana Szmajdy kusi, żeby spróbować zajrzeć
i dowiedzieć się co to za obrazek. A może to notatka dla żony lub książka?

fot. Elżbieta Wysakowska-Walters

W drugim oknie zauważam piękny rysunek drzewa, które rośnie na przeciwko domu. Odbicie fragmentu pnia i gałęzi podkreśla introwertyczność drugiej rodziny. Nie mogę zgłębić wnętrza domu. Pozostaje ono dla mnie nieprzeniknione za sprawą gęstej firanki w oknie. Jedyną wskazówką, oprócz firanki, jest obrazek Świętego Antoniego. Widzę
go w dolnym lewym rogu. Patron zagubionych. Wiele osób „korzysta”
z jego pomocy w sprawach rzeczy zagubionych. Niewiele osób wie, że
Święty Antoni to święty do zadań niemożliwych i trudnych sytuacji.
Taki James Bond na firmamencie świętych. To jego można prosić, żeby
pomógł nam znaleźć utraconą radość życia, miłość, spokój. To on może
wkroczyć i wyprosić pomoc dla rodziny, która zgubiła swoją miłość. To
on może pomóc połączyć się ze światem i ludźmi, którzy zawiedli. To on
może pomóc odsłonić gęstą firankę, żeby światło dnia mogło na nowo
udekorować kuchnię. Czy zatem Siekacz, umieszczając Świętego w oknie,
prosił o pomoc? Dlaczego Święty zamieszkał na parapecie? Czy była to
nieustająca modlitwa o cokolwiek, o zmianę? Czy Siekacz był, lub była
pogrążona w smutku, opuszczeniu lub strachu?
Celem wpatrywania się w okna jest, paradoksalnie, nie zauważenie,
ale widzenie. Wpatrując się w okna, badamy zawartość naszych umysłów. Jak w barometrze możemy sprawdzić poziom empatii lub przenikliwości. W ciszy wpatrywania się czyjeś okno może stać się wymówką do
rozmowy z samym sobą. Oto jestem, stoję przed oknem czyjegoś życia,
czy mam odwagę zauważyć czyjś ból, radość lub smutek. Czy wiem, że
wszyscy jesteśmy połączeni.

Elżbieta Wysakowska-Walters
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fot. Elżbieta Wysakowska-Walters
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Stowarzyszenie RTG Duszy
Albert Schweitzer powiedział: „Szczęście to jedyna
rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”. Ten cytat dobrze
opisuje Stowarzyszenie RTG Duszy, działające w Wilamowie. Poproszono mnie o to, żeby napisać kilka słów
o tym stowarzyszeniu. Czy potrafię obiektywnie opisać
działania grupy ludzi z którymi współpracuję na co dzień?
Długo zastanawiałam się, jak podejść do tego zadania.
W końcu wymyśliłam. Wybiorę przypadkową listę słów.
A każde słowo stanie się słowem kluczem do opowiedzenia historii o RTG Duszy.
Bateria: Bateria to zestaw ogniw, które dopiero
w połączeniu dają energię. Podobnie jest z RTG Duszy.
Stowarzyszenie to zestaw twórczych osób, które dzielą
się tym, co najcenniejsze, czyli swoim czasem i talentem.
Fajnie mówi o tym Jola Pietrzak – prezes Stowarzyszenia:
Najważniejsze i najbardziej istotne w Naszym działaniu,
jest integrowanie się ze społecznością lokalną. Z praktyki
wiemy, że trudno czasami jest dotrzeć do ludzi w małych
miejscowościach, dlatego też poprzez popularyzowanie
wszelkich działań powoli odkrywamy wspólnie nowe
możliwości spędzania czasu wolnego. Pokazujemy, jak
małe rzeczy stają się wielkie, jak trudności jednak nie są
trudnościami. Zawsze powtarzam sobie i twardo się tego
trzymam, że: „Jestem tym kim jestem dzięki tym wszystkim, których poznałam, bez nich byłabym nikim, z nimi
mogę wszystko”. Wspaniałe jest to, że możemy organizować i Nam się to udaje. Prowadzimy zajęcia dla dzieci,
młodzieży jak również dla dorosłych i osób z niepełnosprawnością. Te wymienione grupy mają w sobie silny
potencjał, który warto pielęgnować poprzez wspólne
działania.
Wymiana: Wymiana dzieje się na każdym poziomie.
Kiedy prowadzę zajęcia dla dzieci lub dla dorosłych, uczę
się od nich tak samo, jak oni ode mnie. A więc dzieje się
wymiana myśli, doświadczeń, emocji i działań. Ale wymiana przyjmuje również inną formę, bardzo praktyczną.
Wiosenne wietrzenie szaf odbywa się od trzech lat na
przełomie kwietnia. Akcja polega na wymianie rzeczy.
Każdy może przynieść ubrania, przedmioty codziennego
użytku, książki, meble i wymienić się nimi z innymi. Każdy może do nas zajrzeć, jeśli nie ma żadnych rzeczy na
wymianę, nie ma sprawy. Akcja przypomina trochę pchli
targ, na którym każdy może znaleźć swój skarb. W czasie
akcji można wesprzeć działania RTG Duszy datkiem.
Wiosenne Wietrzenie szaf angażuje wszystkich
członków stowarzyszenia: Martę i Filipa Tomaszewskich,
Marię Pastwińską, Iwonę Nowak, Karolinę Izydorczyk,
Joannę Urbańczyk, Justynę Samuel, Agnieszkę i Ewelinę
Wilczyńskie, Beatę i Zbigniewa Kos, Teresę Bamberską,
Ryszarda Troczyńskiego, Martę Mirek, przedstawiciela OSP Krzysztofa Troczyńskiego, Tomasza Jaśkiewicza.
Swój udział we wszystkich inicjatywach ma również Maciek Bartosiak.
Emisja: To zjawisko polega na wysyłaniu energii
w dowolnej postaci. Definicja dobrze opisuje to, w jaki
sposób działają warsztaty poznawczo-językowe, które
prowadzę w ramach wolontariatu już drugi rok. Zaczęło
się od zajęć językowych. Wieczorne spotkania z dziećmi
miały być formą dodatkowych, zabawnych zajęć językowych, w czasie których przez gry i zabawy poznawały
nowe słówka. Jednak bardzo szybko nasz pomysł zmienił
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formę, a to za sprawą wspaniałych gości, którzy zaproponowali inne formy pracy z dziećmi. W czerwcu 2017 roku
Nancy Billias, profesor filozofii i psychoterapeutką z Uniwersytetu Świętego Józefa w USA, wprowadziła dzieci
w świat etyki i filozofii. W maju Anna Kaszuba- aktorka
Teatru Wybrzeże przeprowadziła z dziećmi warsztaty aktorskie, pokazała w jaki sposób można pracować z ciałem.
Oprócz tego dzieci poznały techniki grafitti i stworzyły
swój pierwszy mural. Odpowiadały na takie pytania jak:
co to są emocje? co to jest altruizm? czym jest strach i jak
sobie z nim radzić?
Więź: RTG Duszy dba o dusze i ich więź z innymi duszami. Dobrym przykładem są Warsztaty Bożonarodzeniowe – zasada jest w nich jedna – pomagamy dzieciom
zrobić prezenty dla najbliższych. Niech ich prezenty będą
te wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne, najpiękniejsze.
W roku 2017 zaangażowani byli wszyscy członkowie
stowarzyszenia, członkowie straży OSP Wilamów, ale
również członkowie Koła Biblijnego, które prowadzi Ks.
Mateusz Kuliński. Ta ostatnia grupa zadała sobie trud napisania kartki świątecznej dla każdego dziecka uczestniczącego w wydarzeniu. Każda z kartek była niepowtarzalna, tak jak dziecko, które je otrzymało.
Objąć: Czy można więc inaczej napisać o RTG Duszy
niż o mnożeniu radości. Stowarzyszenie łączy tak wiele
różnych osób i instytucji. Urząd Miasta w Uniejowie,
społeczne zrzeszenia, prywatne osoby, aż po takie firmy
jako Tesco, K-Flex, czy Kaufland lub sklep Kredka. Wydawałoby się, że to nie możliwe. Jednak to prawda: „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”.

Elżbieta Wysakowska-Walters

Warsztat o Emocjach 2017

Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LV)
C hoć był już początek lutego nic, właściwie oprócz kalendarza, nie wskazywało na to, że to środek zimy. Temperatury zarówno w dzień jak i w nocy były raczej jesienne,
a o śniegu można było co najwyżej pomarzyć. W parku
pojawiły się nawet zawilce, co można było uznać za oznakę mającej nadejść niebawem wiosny. Tymczasem aura
nie po raz pierwszy pokazała swoje nieprzewidywalne
oblicze. Gdy niektórzy już przymierzali się do schowania
w szafach zimowych ubrań, niespodziewanie nadciągnęła fala srogich mrozów, która nie ustępowała aż do początku marca. Wraz z nadejściem ocieplenia pojawiły się
nawet opady śniegu. Zimowa aura nie była jednak w stanie zatrzymać kolejnych inwestycji, jakie rozpoczęły się
w Uniejowie. Uwadze czujnych uniejowian nie umknęło
rozpoczęcie budowy nowoczesnego aparthotelu. W kolegiacie trwały prace w kaplicy bł. Bogumiła, metamorfozę
przechodził budynek starej plebani.
• W tym Waszym Uniejowie, to wciąż się coś dzieje. Za
każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, widzę coś nowego. - nie kryła swego podziwu stateczna Pani.
• Wielu nam tego zazdrości. I trudno się dziwić. - odparł
miejscowy patriota. - Mamy baseny termalne, nowoczesne boiska i piękne bloki.
• Na dodatek jesteście miejscowością uzdrowiskową.
• Bo potrafimy uzdrawiać nasze sprawy oraz gości, którzy nas odwiedzają.
• Byłoby dobrze, gdybyście jeszcze potrafili zarażać swoją aktywnością innych.
• Najlepiej przyjechać do Uniejowa. Tu zawsze można
poczuć sie lepiej.
Za kilka miesięcy biblioteka i ośrodek kultury znajdą
nową siedzibę. Przestronne wnętrza zachęcać będą do ich
odwiedzania. Każdy, kto tu zajrzy na pewno znajdzie coś
ciekawego dla siebie. Miłośników dobrej książki zaskoczy z pewnością bogaty i wciąż uzupełniany nowościami
księgozbiór, a dla spragnionych kulturalnych doznań nie
zabraknie ciekawych imprez. To tylko niektóre z nowych
inwestycji jakie w najbliższym czasie otworzą swe wnętrza dla mieszkańców Uniejowa, i nie tylko.
*

Po krótkim, lecz dokuczliwym okresie mrozów, pierwsze marcowe słońce było niczym cudowny lek. Niektórzy
nawet ogłosili koniec zimy i ostateczne nadejście wiosny.
Jednak znaki na niebie nie były tak jednoznaczne, bowiem
tego samego dnia rano klucze ptaków przemieszczały się
na północ, inne zaś po południu wędrowały w przeciwnym kierunku. Niezwykle dynamiczna aura sprawiła, że
nawet znane z doskonałej orientacji ptaki poczuły się zagubione jej kaprysami. Nic na szczęście nie przeszkodziło
w akcji pomocy dla walczącego od ponad roku z okrutną
chorobą małego Julka. Apele o pomoc dla niego spotkały
się z przychylnością uniejowian, którzy pokazali, że mają
wielkie serca i nie pozostawią w potrzebie nikogo, kto pomocy potrzebuje. Teraz czeka na nią Justynka.
Na kilku budynkach w mieście pojawiły się ostatnio
biało-czerwone instalacje nawiązujące do setnej rocznicy
odzyskania Niepodległości. Przyciągają one uwagę swą
ciekawą formą i patriotyczną wymową. To także dobra
lekcja historii odbywająca się w publicznej przestrzeni,
w której każdy może wziąć udział.
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• Pochodziłem sobie dziś po mieście i pouczyłem się trochę historii. - pochwalił się Jurek.
• Nie za późno na naukę? - ironizował Mirek. - Ty sam
wyglądasz przecież jak historyczny dinozaur.
• Zapamiętaj sobie, że na naukę nigdy nie jest za późno.
Teraz jest doskonała okazja, żeby przypomnieć sobie
naszą najnowszą historię. A wiesz chociaż dlaczego?
• Każdy wie, że w tym roku mamy setną rocznicę odzyskania Niepodległości.
• Dlatego warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej. Jesteśmy to winni chociażby tym, którzy za naszą
Niepodległość oddali swe życie.
Uniejów to przykład miejsca, w którym teraźniejszość
przeplata się z historią. Taki mariaż tworzy specyficzny
klimat i dodaje miastu kolorytu.

*

Prognozy pogody na Wielkanoc nie napawały optymizmem. Miało być zimno, wietrznie i deszczowo. Zapowiadano nawet pojawienie się śniegu. Tymczasem,
korzystając z nieco lepszej pogody, rozpoczęto prace
przy przebudowie skrzyżowania ulicy Polnej, Dąbskiej
i Wschodniej. Ta długo oczekiwana przez wielu mieszkańców okolicznych miejscowości inwestycja, przyczyni się
znacząco do poprawy bezpieczeństwa. Stanie się to za pomocą pierwszej w Uniejowie sygnalizacji świetlnej.
Tak jak zapowiadano, pogoda po Wielkanocy uległa
znacznej poprawie. Wróciło słońce, a wraz z nim upragnione ciepło. Skusiło to niektórych do spacerów na łonie
natury, a nawet rowerowych wojaży.
• Nie przypuszczałem, że tyle się tutaj zmieniło. - nie
mógł nadziwić się Paweł. - Piękne bloki termalne
i osiedle domków jednorodzinnych. Wygląda to pięknie.
• Mnie też się podoba. - odezwała się Zuzia. - Nowocześnie i blisko natury.
• Będzie się tu ludziom dobrze mieszkało. - dodała Ania.
- Świetne miejsce do wypoczynku po dniu ciężkiej pracy.
• Jak Uniejów będzie się rozbudowywał w takim tempie,
to niedługo połączy się z Ostrowskiem. - rozmyślał
głośno Paweł.
• Może kiedyś to nastąpi. - zgodziła się z nim Ania. - Każde miasto, które się rozbudowuje, wchłania okoliczne
miejscowości.
• A ja wolałabym, żeby Uniejów pozostał takim małym
miasteczkiem, jakim jest. - powiedziała Zuzia. - W końcu małe też jest piękne...
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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