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W Numerze
„Spycmierski obyczaj zdobienia kwiatami trasy Bożego Ciała wpisany został na krajową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO”. To wielka radość, że coś bardzo naszego, tutejszego, nie zapożyczonego, a stąd wziętego, zostało
tak docenione. Szczerze gratulujemy stowarzyszeniu Spycimierskie Boże Ciało i całej miejscowej parafii wyróżnienia,
życząc, aby w przyszłości spycimierzanie znaleźli się - jako pierwsi Polacy – na światowej liście UNESCO.
Bardzo godnie, w duchu patriotycznym, w Uniejowie uczczono kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, tym
samym rozpoczynając lokalne obchody stulecia odzyskania niepodległości. Pięknie Uniejów wygląda przystrojony
w barwy narodowe. Ważne jest to, że obchody nie ograniczają się do patriotycznej dekoracji. Odbywają się interesujące koncerty, nawet dzieci grają w piłkę dla Niepodległej.
Wielkie dzieła dzieją się wokół kultu Świętego Bogumiła. Ksiądz infułat Andrzej Ziemieśkiewicz z prawdziwą dumą
może spoglądać na wyremontowaną kaplicę św. Bogumiła z kolegiatą. Efekt prac konserwatorskich zapiera dech
w piersiach. Odbyła się kolejna konferencja na temat kultu św. Bogumiła w Uniejowie. Już wkrótce powstanie multimedialne muzeum świętego patrona Uniejowa. A to nie koniec ambitnych zamierzeń. Będziemy je śledzić i relacjonować na łamach naszego kwartalnika.
W ciągu ostatnich miesięcy, jak zwykle zresztą, wiele się w mieście i gminie działo. Strażackie jubileusze – druhom serdecznie gratulujemy! Uniejów był miejscem koncertów dużych („Splątani muzyką” z zespołem Raz Dwa Trzy)
i ogromnych (Earth Festival). Wyliczajmy dalej: turniej rycerski, jarmark średniowieczny, Festiwal Lawendy, Indiański
Lato, Festiwal Lilii. Można tak wyliczać długo.
Studentom najbardziej słonecznej akademii, uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gratulujemy kolejnego
roku akademickiego. Bądźcie tak jak Uniejów – zaprogramowani na sukces!
Zapraszamy do lektury słonecznego numeru „W Uniejowie”
Redakcja

Kolejne prace konserwatorskie w kolegiacie
W czerwcu, o czym piszemy w numerze, zakończono renowację kaplicy świętego Bogumiła, a teraz jesteśmy świadkami kolejnych prac w kolegiacie. Ich zakres obejmuje renowację całego prezbiterium oraz odnowienie ołtarza głównego.
Na sklepieniu oraz ścianach prezbiterium ujrzymy znowu freski Leona Zdziarskiego z 1904 roku, dobrze zachowane pod
obecnymi tynkami. Malowidła te, cenne artystycznie,
nawiązują do dziejów Uniejowa i osoby świętego Bogumiła.
Jak informuje gospodarz świątyni, ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, prace przy renowacji ołtarza
zostaną zakończone do końca roku, a od listopada
rozpoczną się prace na ścianach i sklepieniu w prezbiterium.
Padło również zapewnienie, że w czerwcu 2019 roku,
podczas corocznego odpustu ku czci św. Bogumiła, po
raz pierwszy zobaczymy odnowione prezbiterium.
Urszula Urbaniak
Obecny wygląd prezbiterium. Za patriotyczną dekoracją
remontowany ołtarz główny (fot. Małgorzta Charuba)
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Trzeba tylko postawić pierwszą kreskę...

Rysunek emocji Małgorzaty Kołodziejek (fot. Elżbieta Wysakowska-Walters)

W Sonkajärvi w Finlandii, które od 2011 roku jest miastem partnerskim Uniejowa, odbywają się oficjalne Mistrzostwa Świata w Noszeniu Żon na czas. W tej międzynarodowej imprezie uczestniczą ekipy
z Europy i innych kontynentów.

Po raz pierwszy w Uniejowie
Gmina Uniejów, zachęcona przez przyjaciół z Finlandii, wspólnie z Geotermią Uniejów zorganizowała eliminacje do Mistrzostw Świata w Noszeniu Żon. W ten pilotażowej imprezie, która odbyła się 2 czerwca na nadwarciańskiej plaży, nagrodą główną był start na Mistrzostwach Świata. Tor
przeszkód na odcinku 250 metrów partner pokonywał, niosąc partnerkę na
barkach. Wygrał duet w składzie Marta Kozanecka i Artur Świstek reprezentujący Uniejów, pokonując trasę w czasie poniżej dwóch minut.
Był więc start na Mistrzostwach Świata w Finlandii w dniach 6 i 7 lipca.
Nasi reprezentanci wzięli udział w trzech biegach, które ostatecznie przyniosły im trzecie -medalowe miejsce. W biegu głównym rywalizowało 56 par,
Radość ze zwycięstwa
m.in.: z Anglii, Czech, Szwecji i USA.
(Michał Kubacki-www.uniejow.net.pl)
Ten wynik jest dla nas dużym sukcesem, ale byliśmy bardzo blisko zwycięstwa, powiedział Artur Świstek. Zdobyliśmy nowe doświadczenia, poznaliśmy
wielu bardzo przyjaznych ludzi i mamy nadzieję, że uda nam się tu wrócić, dodała
Marta Kozanecka.
Za rok możemy spodziewać się w Uniejowie kolejnych eliminacji, a par chętnych do walki o udział w Mistrzostwach Świata w Finlandii nie powinno brakować.
Andrzej
Zwoliński

Po dekoracji na Mistrzostwach Świata w Finlandii
(zb. Marty Kozaneckiej)

Rywalizacja na uniejowskiej plaży. Do zwycięstwa prowadzi Artur
Świstek (Michał Kubacki-www.uniejow.net.pl)

Tak było - Tak jest
Przeprawa promowa na Warcie-Ostrowsko w gm. Uniejów

28 sierpnia
1942 roku
ze zb. Henryka Kuglarza

Lipiec
1976 roku

fot. Henryk Kuglarz

Sierpień
2003 roku

fot. Henryk Kuglarz

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

powierzchnia lustra wody nowej niecki wyniesie prawie
800 m kw. W ramach zadania wykonawca jest oczywiście zobowiązany do budowy infrastruktury technicznej (m.in. komory technologicznej, systemu uzdatniania
wody, różnego rodzaju instalacji).
Prace budowlane będą prowadzone po dwóch stronach
istniejących basenów, ale podobnie jak w trakcie pierwszej rozbudowy obiektu w 2011 roku, „Termy” będą funkcjonowały bez zmian, z obecnych basenów termalnych
będzie można bezpiecznie i bez przeszkód korzystać przez
cały okres budowy nowych niecek.
– Chcemy, aby inwestycja ruszyła jak najszybciej, bo
czasu jest mało – podsumował burmistrz Kaczmarek jeszcze przed podpisaniem umowy z wykonawcą. – Firma
też musi mieć umowę w ręku, aby mogła realizować zamówienia. Nie możemy sobie pozwolić na marnowanie
czasu, bo wiadomo, że najlepszymi miesiącami na roboty ziemne jest wrzesień i październik, kiedy jest jeszcze
w miarę sucho.
Zadanie inwestycyjne pn. „Termy Uniejów Markowy
Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu basenowego” jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Umowa z wykonawcą inwestycji podpisana

Rozbudowa
basenów termalnych

Kompleks basenów termalnych będzie rozbudowany
– to już pewne! W ubiegłym tygodniu, 24 lipca, podczas
spotkania w uniejowskim magistracie Burmistrz Józef
Kaczmarek w obecności Skarbnika Gminy Arlety Pietrzak
podpisali umowę z przedstawicielami firmy wyłonionej
na drodze przetargu.
Przedsiębiorstwo, które na zlecenie gminy Uniejów
zrealizuje roboty budowlane w ramach projektu pn. „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej
– Rozbudowa kompleksu basenowego” to spółka Polimex
z Siedlec. Na wtorkowym spotkaniu zjawili się: Prezes –
Andrzej Rudolf oraz Wiceprezes – Adam Ferens. W kontrakcie wartym ponad 22 mln zł firma zobowiązała się rozbudować baseny do końca kwietnia 2019 roku.
Przedmiotem umowy jest budowa zewnętrznego, wielofunkcyjnego basenu rekreacyjnego, wyposażonego
w leżanki i ławeczki rurowe z masażem powietrznym,
masaże karku, masaże ścienne z zasysaniem powietrza,
gejzery, zjeżdżalnie dla dzieci, siatkę wspinaczkową z pływającymi atrakcjami, kaskadę wodną i armatki. Łączna

Michał Kubacki,
www.uniejow.net.pl

Trwa budowa Aparthotelu
W 72 nr naszego kwartalnika informowaliśmy, iż PGK
Termy Uniejów Sp. z o.o. podpisało umowę z warszawską
spółką Budimex na realizację kolejnej inwestycji – Aparthotel „Termy Uniejów”. Aktualnie uznajemy za bardzo
ważne odnotowanie, iż pod koniec maja br. nastąpiło
wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę tegoż
obiektu. Uroczystość zgromadziła setki gości. Wśród nich
dużą część stanowiły osoby, które zainwestowały własne środki w uzdrowisko, stając się tym samym współwłaścicielami apartamentów w hotelu.
Pod aktem erekcyjnym podpisali się parlamentarzyści,
samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, instytucji współpracujących z gminą Uniejów i PGK Termy
Uniejów oraz przedstawiciele mediów.
Kamień węgielny poświęcił ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. Pobłogosławił również plac budowy.
Już teraz z dumą i z podziwem patrzymy na szybko pnące się do góry jego mury, wypełniające przestrzeń przy
wjeździe do Uniejowa od strony południowej.
Z niekłamaną niecierpliwością oczekujemy na oddanie do użytku tegoż czterogwiazdkowego nowoczesnego
i wielofunkcyjnego kompleksu. Fakt ten z przyjemnością
udokumentujemy w naszym piśmie.
Zakończenie inwestycji planowane jest przed końcem
lipca 2019r. Zlokalizowany w strefie uzdrowiskowej A,
przy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, zarządzany
przez PGK Termy Uniejów obiekt hotelowy będzie stanowił znaczącą wizytówkę naszego miasta.

W dniu wmurowania kamienia węgielnego. Od prawej: Marcin Pamfil - prezes
PGK Termy Uniejów, Józef Kaczmarek - burmistrz Uniejowa, ksiądz infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz - uniejowski proboszcz (fot. arch. UM Uniejów)

Małgorzata Charuba
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Wznoszące się mury Aparthotelu (fot. Małgorzata Charuba)
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Szt u ka u lo t na w g mi nie Unie jó w
Spycimierskie Boże Ciało znane w kraju i na świecie
Boże Ciało – dzień wyjątkowy zwłaszcza dla mieszkańców wsi Spycimierz, oddalonej niespełna 3,5 km od najmłodszego polskiego uzdrowiska w gminie Uniejów, gdzie tradycja układania kwietnych dywanów sięga aż 200 lat. W tym
roku kwiatowe kompozycje zostały docenione nawet przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wpisał
spycimierski zwyczaj na listę krajową dziedzictwa narodowego UNESCO.

Dla parafian Spycimierza każda Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to nie lada wyzwanie, gdyż tego dnia już od wczesnych godzin rannych
układają pachnące kompozycje. Obok motywów kwiatowych, dominują też symbole religijne i rozety. Jako
tworzywo artystyczne służą nie tylko kwiaty, ale też liście, gałązki krzewów, kłosy zbóż, a nawet kora drzew.
Wszystko wskazuje na to, że to wyjątkowe wydarzenie
nie poprzestanie na krajowym zestawieniu niematerialnego dziedzictwa, bowiem za sprawą współpracy
z włoskim stowarzyszeniem Infioritalia może stać się
pierwszą polską tradycją, która zagości na światowej
liście UNESCO.
Z roku na rok Spycimierz odwiedzają coraz dostojniejsi goście. Tym razem uroczystość Bożego Ciała
uświetnili swoją obecnością Jego Eminencja Kardynał
Dostojni goście (od prawej): Kardynał Raymond Leon Burke, burmistrz Uniejowa Józef
Raymond Leon Burke (amerykański duchowny katolic- Kaczmarek, ksiądz infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, ksiądz Dariusz Ziemniak, biskup
ki, arcybiskup metropolita Saint Louis, wysoki urzęd- Wiesław Mering witani przez przedstawicieli Uniejowskiej Akademii Rycerskiej (fot.
nik Kurii Rzymskiej) i Jego Ekscelencja Ordynariusz arch. UM Uniejów)
Włocławski Biskup Wiesław Mering.
Po zakończonych obchodach w Spycimierzu czcigodni goście udali się na Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich
w Uniejowie, gdzie na ich cześć przygotowano głośne powitanie – wystrzał z armaty.
Warto dodać, że ten piękny zwyczaj zainicjował też ciekawe wydarzenie kulturalne - Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Ulotnej. Organizatorem Festiwalu jest Akademickie Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, a gospodarzem wspierającym rozwój tego projektu – gmina Uniejów. Bez wątpienia
ów Festiwal będzie stanowił doskonałe wprowadzenie do świętowania wyjątkowych uroczystości w Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu, co pozwoli w kolejnych latach stworzyć integralną całość.
Katarzyna Michalak

Kwietna trasa Bożego Ciała
w Wilamowie

Szymon Wojech, Natalia Ratajczyk, Amelia Dominowska,
Maja Gapsa, Bartłomiej Drubkowski. Laureaci otrzymali
dyplomy i nagrody w dniu 16.06.2018r. podczas X Jubileuszowego Jarmarku Wilamowskiego. W tym roku już
po raz trzeci jeden odcinek trasy Bożego Ciała malowali
też uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Czepowie.

W Wilamowie na całej trasie Bożego Ciała już po
raz dziewiąty uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej malowali na asfalcie kwiatowe dywany. Malowanie
kwiatów od kilku odbywa się lat farbą emulsyjną, która zapewnia trwałość obrazów, po prostu nie zmywa jej
deszcz. Elementy kwiatowe, związane ściśle z wcześniej
przeprowadzonym konkursem plastycznym, przenoszone
są na asfalt. W tym roku kolorystyka miała wydźwięk
patriotyczny nawiązując do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a zatem dominowała biel i czerwień. Parafialny konkurs „Wilamowskie kwietne dywany” przygotowywany od początku przez p. Beatę Kos i p.
Wiesławę Pajor ma za zadanie wyłonić 4 główne nagrody
i 4 wyróżnienia. Motywy religijne z wyróżnionych prac
przenoszone są przed 4 ołtarze oraz na trasę procesji.
Jak w minionych latach, tak i w tym roku osoby nagrodzone, swoje projekty - prace plastyczne- miały możliwość przenieść i namalować osobiście na ulicy przed zbudowanymi ołtarzami w dniu Bożego Ciała. W tym roku
główne nagrody otrzymali: Świątek Monika, Michał Pajor, Amelia Józefowicz, Paulina Ratajczyk, a wyróżniania

Alicja Własny

Uczniowie i nauczyciele w trakcie malowania trasy Bożego Ciała (fot. arch. SP
w Wilamowie)
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Spycimierskie Boże Ciało

Za sprawą Jego Eminencji Kardynała Raymonda
Leona Burke (amerykańskiego duchownego katolickiego,
arcybiskupa metropolity Saint Louis, wysokiego urzędnika Kurii Rzymskiej, uczestniczącego w procesji Bożego
Ciała, wieści o spycymierskich kwietnych dywanach
dotrą
w
daleki
świat
(fot. arch. UM Uniejów)

Wilamowskie Boże Ciało

Uczniowie wilamowskiej podstawówki malują ostatni fragment trasy Bożego Ciała (fot. arch. SP Wilamów)
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Reprezentacyjna ul. Bogumiła i rynek w świątecznych barwach (fot. Małgorzata Charuba)

Poczty sztandarowe Szkół i jednostek OSP z terenu gminy w drodze na patriotyczne uroczystości (fot. arch. UM w Uniejowie)

Harcerze wnieśli flagę narodową a seniorzy rozpoczęli tkanie biało-czerwonej wstęgi, która uświetni uroczystość 11 listopada (fot. arch. UM w Uniejowie)

Po raz kolejny uroczystości patriotyczne uświetnili żołnierze z 1. Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej (fot. arch. UM w Uniejowie)
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Biało–czerwono w Uniejowie

i czerwonych wstążek. Powstanie z niej narodowa flaga,
a efekt tej pracy zobaczymy w dniu 11 listopada br.
Kulminację obchodów rozpoczął przemarsz Wojskowej Asysty Honorowej 1. Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy
Wielkiej, członków Orkiestry ZHP – OSP Uniejów, pocztów sztandarowych oraz licznych delegacji różnych instytucji i organizacji sprzed Domu Harcerza do Kolegiaty.
W niej to przez księdza infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Po jej zakończeniu wszyscy licznie zebrani z Kolegiaty
przeszli pod Pomnik Bohaterów Września 1939r., gdzie
kontynuowano dalszą część uroczystości. Jak zawsze,
szczególnej powagi dodawały jej dumnie powiewające
poczty sztandarowe Szkół Podstawowych gminy, Związku Harcerstwa Polskiego, Kombatantów, Cechów Rzemieślniczych oraz jednostek OSP z terenu Gminy Uniejów
i spoza niej.
Podniesieniu flagi państwowej towarzyszyło odegranie przez uniejowską orkiestrę Hymnu Polski.
Po odczytaniu Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej poszczególne delegacji składały na płycie pomnika wiązanki kwiatów. Pośród nich byli przedstawiciele
parlamentu w osobach Piotra Polaka Posła RP oraz Anny
Straszewskiej reprezentującej biuro Senatora RP – Przemysława Błaszczyka. Marszałka Województwa Łódzkiego reprezentował Dyrektor Kancelarii Marszałka – Marcin Młynarczyk. Byli przedstawiciele samorządowców,
sołtysów, instytucji i stowarzyszeń, duchownych oraz
partii politycznych, harcerzy. Byli również uczniowie ze
szkół z terenu gminy Uniejów oraz przedstawiciele służb
mundurowych.
Na zakończenie uroczystości odpalono biało – czerwoną iluminację dzwonnicy. Jedna z uczennic Szkoły
Podstawowej w Uniejowie odśpiewała piosenkę Marka
Grechuty „Wolność”. Tymi dwoma pięknymi akcentami symbolicznie zainaugurowano uniejowskie obchody
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
„Stulecie obchodów drugi raz już się nie powtórzy” –
przy różnych okazjach podkreślał Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa.
Toteż swoją obecnością dodatkowo wagę tego patriotycznego wydarzenia zaznaczyli licznie zebrani na Rynku
mieszkańcy miasta i gminy oraz goście spędzający majowe dni w naszym uzdrowisku.
Po zakończeniu uroczystości biorącym w niej udział,
w uszach długo jeszcze brzmiał zacytowany w czasie
homilii przez ks. infułata fragment piosenki „Ja to mam
szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju
nad Wisłą, (…) Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy,
ludzie uczynni, w sercach niewinni(….), Ja to mam szczęście…” I niech tak pozostanie.

Uniejowski Rynek, pod wieczór w dniu 2 maja br. licznie zgromadził mieszkańców miasta i gminy. Nabrał również bardzo szczególnego blasku.
Okazja była potrójna. Obchodzono właśnie wówczas
Dzień Flagi RP, 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
maja oraz nastąpiła również inauguracja gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Tego dnia Uniejów wyglądał szczególnie pięknie.
Wszyscy śpieszący na uroczystość mieli możliwość podziwiania pięknych patriotycznych dekoracji zdobiących
uliczne lampy oraz girland, rozwieszonych nad ulicą Św.
Bogumiła.
Na balkonach niektórych prywatnych domów Uniejowian oraz Urzędu Miasta dumnie triumfowały hasła odnoszące się do historii Polski - „RÓWNOŚĆ, WOLNOŚĆ,
NIEPODLEGŁA, 3 MAJA 1791, 1918, OJCZYZNA, WSPÓLNIE, PARTNERSTWO, PAMIĘĆ”. Zostały one wyplecione
w kolorach biało – czerwonych bądź w barwach unijnych.

Fragment ul. Tureckiej z patriotycznym hasłem (fot. Małgorzata Charuba)

Wrażenie robiła pięknie wyglądająca panorama ulicy
Św. Bogumiła oraz ogromna czerwona flaga z białym orłem zawieszona na przykościelnej dzwonnicy.
W kolegiacie natomiast ołtarz główny w kościele zdobiła okolicznościowa dekoracja, której dominującym elementem była flaga narodowa i biało-czerwone kwiaty.
Na skwerze przy fontannie młodzież szkolna ze Szkół
Podstawowych gminy Uniejów oraz ich opiekunowie
pośpiesznie zdobili na biało i czerwono geometryczne
konstrukcje. Przedstawicielki Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”, na specjalnie w tym celu skonstruowanym
krośnie zainaugurowały tworzenie tkaniny z białych

Małgorzata Charuba

I n n e dz i a ł a n i a w ro c z n i c ę 1 0 0 - l e c i a N i e p o d l e g ł e j
Od opisywanej uroczystości minęło już sporo czasu. W mieście, tu i ówdzie na bieżąco pojawiają się kolejne elementy dekoracji przypominające o obchodzonej niepowtarzalnej rocznicy. Białe i czerwone pelargonie trafiły do gazonów
usytuowanych na Rynku. Zdobią też uliczne lampy oraz barierki kładki nad Wartą. Narodowe barwy mają również
rabatki okalające pomnik Bohaterów Września 1939r. Powstał okazjonalny mural przy wjeździe na ul. Turecką, pięknie
dopełniający odnowioną elewację budynków przy ul. Bogumiła. Przy ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki, wiodącej do
Zagrody Młynarskiej i Lawendowych Term sukcesywnie wyrastają dęby (docelowo na Święto Odzyskania Niepodległości będzie ich tam 100).
w Uniejowie - nr 74 (2018)
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1 0 0 l at N i e p o d l e g ł e j P o l s k i
Koncert utworów fortepianowych
I. J. Paderewskiego
Sala Rycerska uniejowskiego zamku, która w przeszłości bywała świadkiem ważnych wydarzeń w życiu miasta, w sobotnie popołudnie 15 czerwca, opanowana została przez muzykę I. J. Paderewskiego- wielkiego kompozytora, pianistę, polityka.
Przy fortepianie firmy STEINWAY (tylko na takich grywał Paderewski)
zasiadł wybitny współcześnie pianista Karol Radziwonowicz - jedyny Polak wykonujący wszystkie utwory Paderewskiego. W programie koncertu znalazły się utwory często wykonywane, ale i te mniej znane. Były to
m.in.:In. Menuet G-dur op. 14, Mazurek A-dur op. 9, Mazurek e-moll op. 5,
Cracovienne fantastique H-dur op. 14, Legenda As-dur op. 16, Mélodie op.
8, Mélodie op. 16, Theme varié op. 16, Sonata es-moll op. 21. Do artystyKarola Radziwonowicza należało również słowo o kompozytorze.
Dobór repertuaru pokazał różnorodność twórczości Paderewskiego- niedościgłego wzoru dla pianistów. Były nuty nostalgii, liryki, brawury, ale
przede wszystkim wirtuozowskie wykonanie. Nic dziwnego, że publiczność
prosiła o bis- skutecznie!
Większość uczestników koncertu po raz pierwszy na żywo wysłuchała
utworów I. J. Paderewskiego. Opuściliśmy Salę Rycerską nie tylko z wyjątkowymi wrażeniami artystycznymi, ale i wiedzą o Wielkim Polaku.
Koncert był częścią zadania publicznego realizowanego przez stowarzyszenie Forum 4 Czerwca „Komu zawdzięczamy naszą Niepodległość: od Przy fortepianie Karol Radziwonowicz (fot. Michał KuPaderewskiego do bohaterów tamtych czasów” realizowanego w ramach backi-www.uniejow.net.pl)
programu finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018
w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa i Klubem Seniora „Radość” z Łowicza – pod patronatem Burmistrza Uniejowa.To wydarzenie muzyczne wpisało się w uniejowskie obchody 100-lecia Niepodległej.
Urszula Urbaniak

Dzieci Niepodległej
W duchu patriotycznym, na kompleksie boisk im. Wło-

starszej grupie) zagrały ekipy: Dąbrowski, Kozietulski
i Bartos. Drużyny w roczniku 2007-2008 przyjęły nazwy:
Kościuszko, Piłsudski i Paderewski, a w roczniku 2009:
Wysocki i Poniatowski. W najmłodszej grupie (roczniku
2010) pokazały się drużyny o nazwie: Plater i Traugutt.
Zawodnikom kibicowali m.in.: Euzebiusz Smolarek
– patron Uniejowskiej Akademii Futbolu oraz Tomasz
Wójcik – historyk, który w sposób lekki, żartobliwy i ze
sportowym entuzjazmem w głosie przedstawił dzieciom
bohaterów w walce o niepodległość.
Każda z drużyn miała też swoje hasło charakteryzujące
wybranego bohatera. Młodzi piłkarze przystąpili więc do
rozgrywek z następującymi okrzykami: Najodważniejsi!
(Bartos), Wiemy, jak zwyciężyć! (Dąbrowski), Naprzód!
(Kozietulski), Razem silniejsi! (Kościuszko), Tylko zwycięstwo! (Piłsudski), Sława! (Paderewski), Zawsze wierni!
(Poniatowski), Pierwsi do walki! (Wysocki), Nieustraszeni! (Plater), Mądrość i siła! (Traugutt). Wręczenie nagród
oraz grill dla wszystkich uczestników turnieju zakończyły
to wyjątkowe sportowo – patriotyczne spotkanie.
Turniej zorganizowało Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni ze wsparciem trenerów Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka. Imprezę wsparła Fundacja
Grupy PERN, a pomoc finansową z fundacji w wysokości 5.000 zł Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni uzyskało w wyniku konkursu ofert. Partnerami turnieju
byli: Uniejów Uzdrowisko Termalne PGK Termy Uniejów
Sp. z o.o., Fundacja Grupy PERN, K-Flex Polska oraz sklep
sportowy Olimpiko.
Koordynacją wydarzenia zajął się Piotr Kozłowski,
opiekę medyczną sprawował Piotr Woźniak, konferansjerkę poprowadził Mirosław Madajski, a pojedynki sędziowali: Tomasz Bartosik, Kamil Zych i Marcin Gasiński.

Otwarciu imprezy towarzyszyło wniesienie biało-czerwonej flagi (fot. arch.
Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni)

Mirosław Madajski

dzimierza Smolarka w Uniejowie, 23 czerwca 2018 r. odbył
się turniej z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Dzieci Niepodległej”. Okazją do rywalizacji była setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wzięły w nim udział
dwie akademie piłkarskie z województwa łódzkiego: Koluszkowski Klub Sportowy KKS Koluszki oraz Uniejowska
Akademia Futbolu Ebiego Smolarka. Było sportowo, patriotycznie, nietypowo i bardzo emocjonująco. Wyniki nie
miały większego znaczenia, choć obie akademie walczyły
niezwykle ambitnie, a pojedynki były bardzo wyrównane.
Zagrało 10 drużyn w 4 kategoriach wiekowych (drużyny
nie grały pod swoją nazwą klubową). Ich nazwą było
nazwisko bohatera, którego dokonania pozwoliły odzyskać upragnioną wolność. W roczniku 2005-2006 (naj-
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Chwile przeżywane na ul. Kanoniczej 18 w Krakowie były szczególne, bardzo podniosłe, niepowtarzalne i historyczne. Wyznaczyły bowiem początek
nowych możliwości czczenia w uniejowskiej kolegiacie relikwii Św. Jana Pawła II.

domość, że w dniu
17.08.2002r. konsekrował ją nasz Ojciec Święty, jak również fakt, że
niegdyś po tym miejscu
stąpało dwoje Świętych
– Faustyna oraz Jan Paweł II inspirowała do
poszukiwania ich śladów. Ożyły też wspomnienia z wizyt Papieża
Polaka w Ojczyźnie oraz
z podążania w różne
miejsca Polski i wspólnego przeżywania sprawowanych przez Niego
Mszy Świętych.
Kolejnych niezapomnianych przeżyć dostarczyło Centrum Jana
Pawła II „Nie lękajcie
się”, miejsce poświęcone życiu, pontyfikatowi,
twórczości oraz nauczaniu papieża.
Kaplica w Sanktuarium z relikwią krwi JP II w mensie ołtarzowej, możliwość złożenia w niej kwiatów, Kaplica Kapłańska z płytą
nagrobną Jana Pawła II, przywiezioną z Watykanu oraz
z relikwiami Świętego wprowadzały w modlitewną zadumę oraz pozwalały na doświadczanie obecności Świętego.
Była też chwila zadumy przy wystawionej w szklanej
gablocie zakrwawionej papieskiej sutannie, którą Jan Paweł II miał na sobie w dniu zamachu na jego życie. Od
tamtej pory (13 maja 1981r.) minęły już dziesiątki lat, to
nadal obraz ten stanowi dla wszystkich przestrogę i jednocześnie mocno uświadamia potrzebę nieustannego zanoszenia na całym świecie modlitw do Boga o pokój i dobro w ludzkich sercach.
Żal było odjeżdżać…- ale trzeba było... W Uniejowie
czekały różne codzienne zadania i ważne obowiązki. Uroczyste wprowadzenie relikwii do kolegiaty nastąpi w późniejszym terminie.

Relikwie Św. Jana Pawła II
już w Uniejowie
Delegacja uniejowskiej parafii, na czele z księdzem infułatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem oraz burmistrzem
Uniejowa Józefem Kaczmarkiem, w dniu 23 maja br. udała się do Krakowa. Tam, przy ul. Kanoniczej 18 została
przyjęta przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza,
najbliższego współpracownika Papieża Polaka i jego osobistego sekretarza w latach 1978 – 2005.
Po krótkim przywitaniu i serdecznej konwersacji,
ksiądz kardynał uroczyście przekazał przez na ręce księdza infułata relikwie I stopnia Świętego Jana Pawła II,
w postaci jego kropli krwi.
Wszystko to działo się w miejscu pełnym pamiątek po
naszym Papieżu.
Mimo świadomości, że Papież Polak 13 lat temu odszedł do Domu Ojca, odnosiło się wrażenie, że za chwilę
pojawi się i uśmiechając się zapyta - „co słychać? albo
skąd przybywacie?”.
Przekazywane przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza informacje o cudach, jakie nieustannie dzieją się za
sprawą Świętego Jana Pawła II wywoływały trudne do
opisania wrażenia. Te były jak podmuch letniego, orzeźwiającego, jednocześnie ciepłego wiatru. Jednocześnie
uświadamiały, że nasz Papież jest tuż obok, mimo, że
obecny inaczej. Najtrudniej było uwierzyć, że Świętość
jest tak blisko.
W czasie wyjątkowego spotkania z ks. kardynałem nie
mogło zabraknąć zaproszenia jego ekscelencji do Uniejowa, na uroczyste wprowadzenie relikwii Świętego Jana
Pawła II do naszej kolegiaty.
Była też wspólna pamiątkowa fotografia oraz błogosławieństwo gospodarza na pobyt w Krakowie oraz na
powrotną podróż.
Po tym wyjątkowym spotkaniu miało miejsce nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wrażenie robiła monumentalna świątynia. Świa-

Małgorzata Charuba

Stoją od prawej: Józef Kaczmarek (burmistrz Uniejowa), Małgorzata Zimnowłocka, Urszula Urbaniak, s. Jolanta, Małgorzata Komajda, ksiądz infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, Piotr i Maria Warychowie, Małgorzata Charuba (arch. uniejowskiej parafii, fot. Michał Kubacki)
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MAŁA KSIĄŻECZKA
czyli opowieść o tym, jak przypadek
otwiera drzwi do przeszłości
Mój kontakt i moje rozmowy z Ojcem Florianem Pełką –
Jezuitą urodzonym w Spycimierzu pewnie nigdy nie miałyby
miejsca, gdyby nie ten mały przypadek, ta mała książeczka.
Ale po kolei. Przeglądając swoje książki i różne pamiątki,
pewnego dnia natrafiłem na wciśniętą między inne wydawnictwa małą książeczkę. Była to broszurka autorstwa Jana
Skoińskiego wydana w Łodzi w 1936 roku, pod tytułem „SPICYMIERZ GRÓD I KASZTELANIA SZKIC HISTORYCZNY”.
Przywędrowała ze mną z Uniejowa do Gdyni przed wieloma
laty i leżała sobie „przytulona” do znacznie większej, grubszej
książki pod tytułem „Uniejów dzieje miasta”. Wiedząc o tym,
że Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa przygotowuje nową monografię Uniejowa oraz innych miejscowości z terenu gminy
Uniejów, postanowiłem przekazać tę małą książeczkę Towarzystwu, aby służyła wszystkim i być może w jakiś sposób
przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o mieście i gminie
Uniejów.
Wkrótce okazało się, że ta mała książeczka otworzyła
drzwi do mojej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa. Nawiązanie kontaktu z panią Urszulą Urbaniak – Prezes TPU, spowodowało powierzenie mi szczególnego zadania.
Przeprowadzenia planowanego już wcześniej wywiadu, z pochodzącym ze Spycimierza księdzem, jezuitą Ojcem Florianem Pełką, aktualnie mieszkającym w Gdyni.
Otrzymałem kontakt do Ojca, przygotowane wcześniej
przez p. Małgorzatę Charubę oraz inne informacje, mające
pomóc mi wprowadzić się w temat.
Po pierwszej, krótkiej rozmowie z Ojcem Pełką doszedłem
do wniosku, że ten nasz planowany wywiad nie będzie taki
krótki. To, co mówił mój rozmówca, jest tak interesujące i na
swój sposób mi bliskie, bliskie zapewne wszystkim lokalnym
patriotom, że postanowiłem rozszerzyć wywiad do rozmiaru
wywiadu – rzeki.
O. Florian Pełka urodził się 19 kwietnia 1937 roku, w roOjciec Florian Pełka Jezuita i Tomasz Olczyk autor wywiadu. Gdynia 28.04.2018r.
Fot. Tomasz Olczyk
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dzinie Franciszki i Grzegorza Pełków w Spycimierzu, jako
najmłodsze dziecko, któremu na chrzcie nadano imię Florek,
Florian. Chłopiec dorasta w latach okupacji hitlerowskiej,
podobnie jak inne dzieci z biednych wiejskich rodzin, pomaga w pracach gospodarskich między innymi pasąc krowy. Po
wojnie rozpoczyna naukę w szkole w Spycimierzu, a siódmą
klasę kończy w szkole w Uniejowie. Co robić dalej po zakończeniu tej podstawowej edukacji? Takie pytania zadawało
sobie wielu młodych ludzi z naszej gminy, gdzie edukacja
kończyła się na szkole podstawowej. Florek postanawia zostać księdzem. To nie jest jednak takie proste. Po wielu perypetiach, po dniach, w których wydawało się, że nie ma już
żadnej nadziei, nie ma przyszłości, otrzymuje list od Prowincjała Zakonu Jezuitów z Warszawy - „Drogi chłopcze zostałeś
przyjęty do Seminarium Duchownego w Kaliszu”.
Od tej chwili, jak sam mówi - „zniknąłem z horyzontu”.
Następują lata wytężonej nauki, zdobywa średnie i wyższe
wykształcenie „kościelne”, ale nie honorowane przez władze państwowe. Aby kontynuować studia musi mieć maturę
państwową. Udaje się taką uzyskać w Warszawskim Liceum
Korespondencyjnym, „po cywilnemu”, można powiedzieć,
że „konspiracyjnie”, a jest już księdzem. Następnie prowadzi
pracę duszpasterską wśród dzieci i młodzieży w Warszawie.
Z okresem nauki wiąże się wiele trudnych, ale też bardzo ciekawych, a nieraz wręcz zabawnych historii, o których Ojciec
Pełka opowiedział podczas wywiadu.
Studia kontynuuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie jest także asystentem. Praca na uniwersytecie
nie daje mu jednak takiej satysfakcji jak praca duszpasterska
z ludźmi. Chciałby też kontynuować swoje studia na zagranicznych uczelniach. Tutaj znowu pojawiają się przeszkody
nie do pokonania. Brak zgody na uzyskanie paszportu, a co
się z tym wiąże, brak możliwości wyjazdu za granicę.
Wtedy pojawia się okazja, polecenie Prowincjała – „Pojedziesz do Rzymu. W Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego zwolniło się miejsce, jeden z braci wraca do kraju”. I tak
nasz Florek, teraz już ksiądz, zakonnik, jezuita Florian Pełka jedzie do Rzymu. Rozpoczyna nowy etap życia, pracuje
w Radio Watykańskim jako dziennikarz, reporter, obsługuje
serwisy informacyjne, prowadzi wywiady, nagrania. Zostaje kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Przed
jego mikrofonem, przez studio, w którym pracuje, przewija się wiele osobistości duchownych oraz świeckich. Pracuje
także na rzecz Papieża Polaka Jana
Pawła II. O wszystkim tym opowiada
w bardzo interesujący sposób. Bezpośrednio, bez tak zwanego zadęcia.
Ma się wrażenie, że słucha się starego, dobrego znajomego, który opowiada nam o tym co robił wczoraj,
a przecież jest to opowieść człowieka biorącego niejednokrotnie udział
w najważniejszych wydarzeniach
XX wieku.
Bierze udział w obsłudze pielgrzymek do Polski. Organizuje
przyjazdy wycieczek z Włoch, pomaga w pielgrzymkach mieszkańcom miasta i gminy Uniejów do
Watykanu. Jest także bardzo zainteresowany wydarzeniami w rodzinnym Spycimierzu, gdzie wspomaga
budowę nowego kościoła. Po powrocie do kraju obejmuje zaszczytną
funkcję Prowincjała Zakonu Jezu-
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itów. Praca, praca, praca, tak można skrótowo opisać ten czas. Następnie osiada w Gdyni, gdzie mieszka do dziś w Kolegium
Jezuitów. Mieszkańcy Spycimierza pamiętają zapewne sprowadzenie do tamtejszej parafii relikwii Św. Floriana i relikwii oraz
popiersia Jana Pawła II.

Grzegorz Pełka ojciec Floriana.
(fot. z arch. Ojca Floriana Pełki)

Z mamą i wujkiem po święceniach.
(fot. z arch. Ojca Floriana Pełki)

Ze starszą siostrą w czasie wojny. (fot. z arch. Ojca Floriana Pełki)

Dziś, kiedy kolejny raz rozmawiam z Ojcem Florianem Pełką, czuję się jakbym sam biegał za krowami po łąkach, jakbym
poszukiwał dla siebie miejsca w dorosłym życiu, jakbym brał udział w uroczystościach.
Często nasze życiorysy, dzieci urodzonych na wsi czy w małych miasteczkach mają wspólny mianownik. Każdy z nas na
pewno znajdzie znajome akcenty w opowiadaniu tego skromnego zakonnika. Jest duża nadzieja, że wszyscy będziemy mogli
zapoznać się dokładniej z życiem urodzonego w naszej gminie Ojca Floriana Pełki, Honorowego Obywatela Uniejowa. Do wydania publikacji, zawierającej Jego wspomnienia, przygotowuje się Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.

Tomasz Olczyk
Gdynia 13 maja 2018roku

Rzym dnia 29 kwietnia 1998 roku. W spotkaniu z Janem Pawłem II, zorganizowanym przez Ojca Floriana Pełkę uczestniczył ówczesny burmistrz Uniejowa - Henryk
Pęcherski i delegacja Spycimierza. Papieżowi przekazano monografię   „Uniejów. Dzieje miasta”. (fot. z arch. Ojca Floriana Pełki)

w Uniejowie - nr 74 (2018)
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Po II wojnie światowej, mimo pielęgnowania kultu Bogumiła, znikoma była wiedza parafian o tym świętym. Brakowało popularnej publikacji, która przybliżałaby jego postać. Pozostały tylko przekazy ustne i tradycja, która niejednokrotnie obrosła legendą.
W wyniku zniszczeń wojennych przestały też istnieć wizualne znaki, takie jak: konfesja z XVII wieku, polichromia z 1904 roku, czy malowane na płótnie obrazy porozwieszane na ścianach oraz sceny z życia Bogumiła namalowane we wnękach parkanu okalającego kościół. Pozostał tylko sarkofag i odnalezione w gruzach
relikwie.

Postać Świętego
Bogumiła w działaniach Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa
Mówiąc o działaniach Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, związanych z postacią Świętego Bogumiła, należy
cofnąć się do roku 1990, w którym obchodzono jubileusz
700- lecia nadania praw miejskich. Po latach relikwie Bogumiła, wyszły wtedy w procesji na miasto, a prelekcję
o historii Uniejowa podczas Mszy św. sprawowanej na
Rynku, wygłosił ks. prof. Witold Kujawski.
Wydarzeniem historycznym, wieńczącym jubileuszowe obchody, było reerygowanie Kapituły Uniejowskiej
i podniesienie uniejowskiej świątyni do rangi kolegiaty.
Bp włocławski Henryk Muszyński pozostawił wtedy
wpis w naszej kronice, zawierający również życzenie, by
to wydarzenie przyczyniło się do ożywienia kultu bł. Bogumiła.
I tak udziałem powstałego Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa stało się otwarcie nowej karty nie tylko w historii miasta, ale również w historii parafii- w szczególności
w ożywieniu kultu Bogumiła.
Rozpoczęto spisywanie wspomnień z pielgrzymek do
Dobrowa, z odpustów w Uniejowie. Do zbiorów TPU trafiła najstarsza nam broszura wyd. przez ks. Bukowskiego,
a potem kolejna wydana w 1926 roku autorstwa ks. Cyranowskiego. Zaczęliśmy je powielać, bo stanowiły wtedy
jedyne źródło informacji o Bogumile. Gromadziliśmy pamiątki w postaci zdjęć.
We współpracy z artystą Zbigniewem Wierzbowskim zgromadziliśmy ikonografię z Dobrowa i Uniejowa.
W 1995 roku pierwsze nasze zbiory znalazły się na wystawie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku podczas odbywającego się tam Sympozjum pod
hasłem Błogosławiony Bogumił 70 lat od zatwierdzenia
kultu.
W tym samym roku wydaliśmy pierwszą pozycję
książkową -monografię „Uniejów. Dzieje miasta” pod red.
prof. Szymczaka, w której św. Bogumił ma swoje miejsce.
Jedna monografia, oprawiona w biała skórę, została przekazana do Biblioteki Watykańskiej.
W 1996 roku wydrukowaliśmy też pierwszą serię widokówek z wizerunkiem sarkofagu i kolegiaty.
W działania Towarzystwa włączył się uniejowianin ks. Lucjan Cerski. Wydana przez niego w 2002 roku broszura „Błogosławiony Bogumił Sławny Cudotwórca”,
rozprowadzona przez Towarzystwo wśród parafian stała
się kolejnym źródłem wiedzy o Świętym Bogumile.
W maju 2005 roku, w 80 rocznicę potwierdzenia kultu,
podczas uroczystości odpustowych w kaplicy Bogumiła
zorganizowaliśmy wystawę naszych bogatszych już zbiorów, zatytułowaną „80 lat kultu Błogosławionego Bogumiła - Uniejów-Dobrów”.

12

Nawiązaliśmy współpracę z kolejnym uniejowianinem
Adamem Józefowiczem. W 2006 roku współpraca zaowocowała wydaniem w książki jego autorstwa pt. „Opowieść o Błogosławionym Bogumile”. Adam Józefowicz
jest jeszcze autorem 4 pozycji, wydanych przez inne wydawnictwo, które znajdują się w naszym archiwum
Wkrótce też (2007) w nakładzie 1000 egz. wydaliśmy kieszonkowy modlitewnik „Ku czci św. Bogumiła”,
zawierający zbiór pieśni i modlitw do Bogumiła. W tym
samym czasie w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa znalazła się kserokopia pracy magisterskiej ks. Józefa
Żelazka. Stała się ona dla nas przewodnikiem w poszukiwaniu przedmiotów kultu Bogumiła (obrazów, rzeźb, relikwiarzy) nie tylko w trójkącie Uniejów- Dobrów- Koło,
ale w całej Polsce.
Będąc w posiadaniu nowych źródeł, w 2008 roku
wydaliśmy książkę „Rozśpiewały się dzwony i serca ludzi”, opisującą kult Bogumiła w Uniejowie, Dobrowie,
Kole, Włocławku.
Najnowszą pozycją, wydaną 2016 roku w 90. rocznicę uroczystości beatyfikacyjnych, jest broszura, w której
opisaliśmy związki Bł. Bogumiła z Uniejowem na przestrzeni wieków i przypomnieliśmy przebieg obchodów
z maja 1926 roku. Książeczka wydana w nakładzie 1000
egz. trafiła przede wszystkim do rodzin z terenu parafii.
Wszystkie nasze wydawnictwa powstały we współpracy z parafią, samorządem, przy ich wsparciu finansowym i opracowaniu graficznym Dobrosława Wierzbowskiego- członka Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Poza wydawnictwami książkowymi szerzeniu kultu
służy nasz kwartalnik „W Uniejowie”, wydawany systematycznie od 2000 roku, w którym znajdziemy m. in.
fragmenty z życia Bogumiła, relacje z uroczystości odpustowych i innych wydarzeń związanych z kultem. Dysponujemy prezentacją multimedialną, której projekcja była
w kolegiacie, ale również poza parafią- w Kole, w Sieradzu. Udostępniona była też młodzieży szkolnej w ramach
lekcji religii, prezentowana także turystom.
Wspólnie z parafią zorganizowaliśmy szkolny konkurs
wiedzy związany z kultem Bogumiła, w którym nasze
wydawnictwa stanowiły nagrody.
Na przestrzeni 27 lat, bo tyle działa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, zgromadziliśmy obszerny materiał źródłowy, ikonograficzny, fotograficzny, reportażowy poświęcony św. Bogumiłowi, który w większości został
wykorzystany w naszych wydawnictwach.
Mamy nadzieję na powiększanie naszego archiwum
i świadomość potrzeby przekazywania, nie tylko najmłodszym, wiedzy związanej z kultem św. Bogumiła.

Urszula Urbaniak

w Uniejowie - nr 74 (2018)

W 1931 roku, na prośbę ks. Józef Jędrychowskiego- ówczesnego proboszcza Uniejowa, bp. włocławski Karol
Radoński, za zgodą Stolicy Apostolskiej zezwolił, by w Uniejowie coroczny odpust ku czci św. Bogumiła odbywał się w drugi dzień Zielonych Świąt. Od tego też roku 10 czerwca jest w całej Polsce dniem wspomnienia
tego Świętego.

Uroczystości odpustowe ku
czci św. Bogumiła w Uniejowie

z Uniejowa, Chór „CANTABILE” ze Świnic Warckich oraz
organista Piotr Jeżka. Uroczystość zakończyła procesja
wokół uniejowskiej kolegiaty z relikwiami św. Bogumiła,
umieszczonymi w zabytkowej trumience z 1663 r.
Świadkami tychże ważnych historycznych religijnych
uroczystości, poza Jego Ekscelencją Biskupem Włocławskim–Wiesławem Alojzym Meringiem, członkami
Świetnej Kapituły Uniejowskiej, księżmi wikariuszami,
siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Uniejowie, licznie zebranymi parafianami, byli: Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold
Stępień, gospodarz miasta- Burmistrz Józef Kaczmarek,
goście z włoskiego stowarzyszenia Infioritalia, ks. mgr
Julian Głowacki–redaktor „Idziemy”, wykonawcy prac
renowacyjnych w kaplicy Monika Bystrońska–Kunat
i Marcin Kunat, rycerze dworscy i członkowie stowarzyszenia „Rycerze Kolumba”, cechy rzemieślnicze, straże,
poczty sztandarowe, oraz przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa.

W tym roku nastąpiła zmiana kalendarza liturgicznego miejscowej kolegiaty. Bogumiłowy odpust wpisano na dzień 10 czerwca. Taką decyzję podjęła Kapituła
Uniejowska na prośbę ks. biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Do zmiany daty odpustu ks. inf. Andrzej
Ziemieśkiewicz dołączył jeszcze jedną, tym razem nieformalną tradycję, w/g której podczas mszy odpustowej kazanie będzie wygłaszał kolejny ksiądz wchodzący w skład
Świetnej Kapituły Uniejowskiej.
Tegoroczna odpustowa msza św. rozpoczęła się
od uroczystego wprowadzenia do kolegiaty Jego Ekscelencji Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa oraz Świetnej Kapituły Uniejowskiej. Ks. bp Wiesław
Mering przewodniczył mszy św. oraz dokonał uroczystego poświęcenia nowo odrestaurowanej kaplicy św. Bogumiła, w której znalazła się konfesja, zrekonstruowana po
ponad pięćdziesięciu latach. Wraz z nią odsłonięto odnowiony sarkofag, a na bocznej stronie kaplicy św. Bogumiła stanął odrestaurowany, barokowy ołtarz, odnaleziony
po latach. Ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz podkreślił,
że to szczególne wydarzenie parafialne dorównuje uroczystości podniesienia uniejowskiego kościoła do rangi
kolegiaty, co miało miejsce w 1990 r. podczas obchodów
700-lecia nadania miastu praw miejskich.
Homilię odpustową wygłosił ks. kanonik Jacek Buda
z parafii Galew, będący kanonikiem honorowym Świetnej Kapituły Uniejowskiej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła: Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP

Ks. infułat szczególne podziękowania skierował do
Ordynariusza Włocławskiej Diecezji, posła RP Piotra
Polaka, Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda
Stępnia oraz burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka za
wsparcie i pomoc w realizacji dzieła, które nadało blasku
naszej świątyni. Jak było ono ważne, niech zaświadczą
o tym słowa Józefa Kaczmarka – burmistrza Uniejowa,
który tak oto wypowiedział się na opisywany temat:
„Uniejowianie długo czekali na tak wyjątkową niedzielę,
(…), dzisiejsze wydarzenia są zmianą rewolucyjną i renesansem naszej parafii”.

Małgorzata Charuba

Nowa k arta
w historii kultu
Świętego Bogumiła
W dniu 8 czerwca br. w kulcie Św. Bogumiła zapoczątkowana została nowa tradycja.
Wtedy to grupa uniejowskich parafian, pod
przewodnictwem księży wikariuszy - Piotra
Kasprzaka oraz Mateusza Kulińskiego, odbyła Pierwszą Pieszą Pielgrzymkę z relikwiami
Św. Bogumiła do Sanktuarium Św. Faustyny
w Świnicach Warckich.
W drodze pielgrzymom towarzyszyły relikwie Św. Bogumiła przekazane pod opiekę
przez ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. Na czele pielgrzymki ks. Mateusz Kuliński, a relikwiarz na tym odcinku pod opieką Jadwigi
Sudry (fot. ze zb. Urszuli Urbaniak)
Każdy spośród uczestników miał swój czas
na niesienie relikwiarza, co jak podkreślano, było bardzo wyjątkowym przeżyciem.
W Sanktuarium w Świnicach Warckich pątników powitał kustosz relikwii Św. Faustyny wraz grupą tamtejszych
parafian. Po udzielonym błogosławieństwie i wspólnym odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego, po krótkim odpoczynku
uniejowscy parafianie wyruszyli w drogę powrotną. Do kolegiaty pielgrzymi (a pośród nich również młodzież szkolna)
dotarli około północy. Obecność młodych osób w takiej formie pielęgnowania kultu ku czci Św. Bogumiła napawa
nadzieją, że kult ten będzie przenoszony na kolejne pokolenia.

Urszula Urbaniak
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Sympozjum

Ks. Głowacki

Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa

„Odwieczny kult św. Bogumiła”

Uroczystościom odpustowym ku czci św. Bogumiła,
obchodzonym od tego roku 10 czerwca, towarzyszyło mające miejsce w murach Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich sympozjum naukowe „Odwieczny kult świętego
Bogumiła”, odbywające się pod honorowym patronatem
biskupa włocławskiego Wiesława Meringa oraz pana Józefa Kaczmarka, burmistrza Uniejowa, zaś organizatorami
byli samorząd Uniejowa i miejscowa parafia pw. Św. Floriana, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
P rzewodnic z ą cym
seminarium
był
historyk-regionalista
Tomasz
Wójcik, miejscowy
radny. Jak wyjaśnił, było to pierwsze z planowanego
cyklu
sympozjów
poświęconych osobie Świętego Arcybiskupa-Pustelnika
i koncentrowało się
przede wszystkim
na kulcie oddawanym
Bogumiłowi
w Uniejowie. Kolejne sympozja mają mieć szerszy charakter i dotyczyć
innych kwestii związanych z życiem i kultem Bogumiła.
Wolę jak najbliższej współpracy Uniejowa z Sanktuarium
Św. Bogumiła w Dobrowie podkreślił w swoim przemówieniu burmistrz Kaczmarek. Burmistrz wysoko ocenił
działalność proboszcza ks. inf. A. Ziemieśkiewicza, określając ją jako „renesans parafii”. Poinformował także, że
podczas wspólnych rozmów z ks. proboszczem, pojawiła
się inicjatywa powołania Fundacji „Instytut św. Bogumiła”. Fundacja ma być wzmocnieniem rozwoju kultu św.
Bogumiła przez parafię oraz Kapitułę, przy współpracy
z parafią w Dobrowie. Uczestnicy sympozjum zgodnie
podkreślali, że wskazane i potrzebne są jak najszersze
i różnorodne formy rozwoju kultu Św. Bogumiła, tradycyjne w treści i nowoczesne w formie. Szczególnie cieszy,
że takie działania są już podejmowane.
Tomasz Wójcik

Pierwszy z wykładów
wygłosił ks. Julian Głowacki, redaktor naczelny
„Ładu Bożego”. Mówiąc
o właściwym rozumieniu
pojęcia kultu i jego definicji wprowadził słuchaczy w tematykę sympozjum, porządkując wiedzę
na temat kultu świętych.

Ks. infułat

Kolejnym
mówcą
był ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz,
prepozyt
Świetnej Kapituły Uniejowskiej. Wskazał na
szczególny cel istnienia
Kapituły, jakim jest szerzenie kultu św. Bogumiła. Przybliżył słuchaczom
działania Kapituły w tej
kwestii, a także zasady jej
organizacji, stroje i insygnia.

Prof. Szymczak

Profesor Jan Szymczak, łódzki mediewista
przedstawił
dokonane
wraz z żoną, prof. Alicją
Szymczakową, krytyczne
tłumaczenie
łacińskiego tekstu „Elegii ku czci
bł. Bogumiła”, pióra Andrzeja Starży-Toporczyka
z 1802 r., umieszczonego
w postaci tablicy na ścianie prezbiterium w kolegiacie uniejowskiej.

Urszula Urbaniak

Urszula Urbaniak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, przybliżyła obecnym działania
Towarzystwa na rzecz
propagowania kultu św.
Bogumiła. Obejmują one
działalność
wydawniczą, organizację wystaw
i sympozjów.

Tomasz Wójcik

Listę mówców zamykał przewodniczący sympozjum, który przedstawił koncepcję stworzenia
w budynku dawnej plebanii w Uniejowie instytucji
kultury, roboczo nazwanej
Bogumineum, w której
obok biblioteki publicznej
znajdzie się także nowoczesne, interaktywne muzeum św. Bogumiła.
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Dobroslaw
Wierzbowski

Bogato
ilustrowany
wykład na temat ikonografii Świętego przygotował
Dobrosław
Wierzbowski, grafik i ilustrator, autor opracowań
graficznych
publikacji
o św. Bogumile wydanych przez Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa.
w Uniejowie - nr 74 (2018)

Uroczystości odpustowe ku czci św. Bogumiła w Uniejowie

Podczas sumy odpustowej nastąpiło odsłonięcie kaplicy Św. Bogumiła z odrestaurowanym sarkofagiem, zrekonstruowaną konfesją i barokowym ołtarzem.
Poświęcenia dokonał bp Wiesław Mering w asyście członków Kapituły Uniejowskiej (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie i Dobrosław Wierzbowski)

Podczas sumy odpustowej tradycyjnie odbyła sie procesja wokół kolegiaty. Relikwie Św. Bogumiła, jak zawsze, niesione przez parafian z Orzeszkowa
(fot. Michał Kubacki, www.uniejow.net.pl)

Pamiątkowa fotografia uczestników sympozjum „Odwieczny kult Św. Bogumiła” (fot. Anna Wierzbowska)

w Uniejowie - nr 74 (2018)
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Klasztor Pokamedulski Pożajście na Litwie
- żywot i cuda św. Bogumiła. Malował Michelangelo Palloni
A.D. 1685

Fot. M. Iršènas za „Michelangelo Palloni malarz fresków”
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w Uniejowie - nr 74 (2018)

Freski św. Bogumiła w Pożajściu

Sufit w Pożajściu z bł. Bogumiłem. Fot. R. Stasiuk za
„Michelangelo Palloni malarz fresków”

Wybitny włoski malarz Michelangelo Palloni, znany z pracy dla najważniejszych polskich osobistości II połowy XVII wieku, w tym polskiego króla i prymasa,
namalował w kamedulskim klasztorze w Pożajściu na Litwie cykl kilku fresków
poświęconych św. Bogumiłowi. Fundatorem kamedulskiego klasztoru w Pożajściu
oraz pomysłodawcą cyklu fresków poświęconym świętym polskim eremitom był
kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac. Zatrudnił on włoskich architektów, którzy zaprojektowali i zbudowali wspaniały, imponujący klasztor. Zatrudnił
również włoskich malarzy, aby ozdobili klasztor i jego kościół freskami, bo włoscy
malarze cieszyli się sławą najlepszych. Dla namalowania najważniejszych fresków
kanclerz Pac wybrał Michelangelo Palloniego, który wprawdzie pracował wolno,
ale kanclerz był zadowolony z rezultatów, jak i zapłaty jakiej zażądał malarz. Freski w kościele kamedulskim w Pożajściu głównie koncentrują się przedstawieniu
różnych świętych eremitów, w tym polskich pustelników, wśród nich nie mogło
zabraknąć bł. Bogumiła. Cykl z Bogumiłem pustelnikiem został namalowany
w kościelnym korytarzu na bogato zdobionych stiukami plafonach.
Trzy przedstawienia na suficie to prosta gloryfikacja świętego. Freski na ścianach, jest ich 8, przedstawiają najważniejsze momenty z życia i cuda arcybiskupa
Bogumiła. Treść ich jest bardzo podobna do tych znanych z barokowych obrazów
z Dobrowa i Uniejowa.
Okazuje się, że rola polskich kamedułów, którzy przybyli do Polski na pocz.
XVII wieku do Krakowa i Warszawy w szerzeniu i podtrzymywaniu kultu bł. Bogumiła jest kluczowa. To polscy kameduli
poszukiwali dla swoich celów wszelkich wiadomości na temat polskich świętych eremitów, a Bogumił z Dobrowa był jednym
z nich. Obrazy inspirowane myślą kamedulską łatwo poznać – obok Bogumiła na obrazach gdzieś w tle ukazani są inni polscy
eremici, z Pięcioma św. Braćmi Męczennikami na czele. Literatura wspomina, że w klasztorach kamedulskich w Wigrach
i Krakowie były w XVII wieku wizerunki arcybiskupa Bogumiła.
Zapewne abp Łubieński, który zainteresował się bł. Bogumiłem i osobiście wizytował jego grób w Dobrowie, zainspirowany
był przez polskich kamedułów. Przed bowiem rokiem 1654 był już w Gnieźnie obraz przedstawiający św. Bogumiła w towarzystwie św. Radzimia i polskich eremitów. Obraz wyraźnie był powodowany myślą kamedulską.
Fotografie z książki „Michelangelo Palloni malarz fresków”, Muzeum Pałacu
Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Warszawa 2017

Dobrosław Wierzbowski

Krzysztof Zygmunt Pac
herbu Gozdawa (ur. 1621, zm.
10 stycznia 1684 w Warszawie),
kanclerz wielki litewski, starosta piński, szadowski, wilkiski, wilkowiski, kozienicki,
ostryński, tryski.
Syn Stefana Paca, podkanclerzego litewskiego i podskarbiego wielkiego litewskiego.
Odebrał staranne wykształcenie - studiował w Krakowie,
a potem we Włoszech. Wystarał z Watykanu pozwolenie za
założenie klasztoru w Pożajściu, którego był fundatorem.
Politycznie najpierw zwolennik Francji, później Habsburgów, później rosyjskiego cara. Polityczny opozycjonista dworu króla Jana III Sobieskiego.
W latach 1661-1663 brał udział w kampaniach wojennych
przeciwko Rosji.
W 1673 udało mu się przeforsować ustawę w Sejmie, że co
trzecie jego posiedzenie powinno mieć miejsce w Grodnie.
Elektor Jana III Sobieskiego z powiatu kowieńskiego w 1674
roku.
W 1654 poślubił Klarę Isabellę de Mailly, damę dworu królowej Ludwiki Marii. Miał z nią jedynego syna, który zmarł
w wieku 8 lat. Ich rodzinny grób znajdujący się w kościele
klasztornym w Pożajściu.

Klasztor w Pożajściu – największy zespół klasztorny
na Litwie, jeden z przykładów baroku włoskiego w Europie
Wschodniej położony w dzielnicy Kowna Pietraszuny.
W 1660 wystąpił Pac do kamedułów z informacją o zamiarze fundacji, wkrótce otrzymał zaś zatwierdzenie fundacji
od papieża oraz sejmu Rzeczypospolitej. Zamiarem Paca było
postawienie pomnika potęgi rodu, a zarazem rodowej nekropolii (którą jednak kościół się nie stał). Sam rozmach fundacji był sprzeczny z regułą kamedułów, przewidującą budowę niewielkich, wręcz jednoprzestrzennych świątyń. Akt
fundacji podpisano w 1664, a prace budowlane rozpoczęły się
w 1667. Do śmierci fundatora nie zostały one ukończone, jednak finansowali je nadal jego spadkobiercy (szczególnie syn
- Michał Kazimierz Pac), dzięki czemu zasadnicze prace budowlane ukończono w 1690, a kościół konsekrowano wreszcie w 1712.
Kościół klasztorny poświęcono św. Zygmuntowi (jednemu
z patronów fundatora) oraz karmelitance, św. Marii Magdalenie de› Pazzi, którą Pacowie uważali za swoją krewniaczkę,
a przez to patronkę (swoją genealogię wywodzili z antycznej
Italii i tam też nawiązali kontakty z florencką rodziną Pazzich). Kaplice boczne poświęcono św. Brunonowi Bonifacemu
(patronowi Litwy), św. Krzysztofowi (drugiemu z patronów
fundatora), św. Marii Magdalenie de’ Pazzi oraz św. Romualdowi (patronowi kamedułów). Sam erem nazwano Mons
Pacis, co oznacza dosłownie „Góra Pokoju”, zawiera jednak
wyraźną aluzję do nazwiska „Pac”. Za kościołem znajdują
się cele eremitów, tworzące aleję wychodzącą na wyniosły
brzeg Niemna.
Na podstawie Wikipedii
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Helena Gadzinowska (zb. Urszuli Urbaniak)

Przeżyła Powstanie Warszawskie
i trzy obozy koncentracyjne
W maju 1940
roku Helena Gadzinowska ur. 1921 roku
w Cichmianie- w parafii Wilamów, dołączyła do bliskich,
przeby wających
na
wysiedleniu
w
Międzyrzeczu
Podlaskim. W dniu
28 lipca 1944 roku po
raz pierwszy wyjechała z Międzyrzecza do Warszawy, by
na bazarze dokonać
zakupu ubrań dla
rodziny. Zatrzymała się u znajomej- Marii Lewandowskiej, mieszkającej na ul.
Żelaznej 84. Tu zastał ją wybuch Powstania Warszawskiego.
Trwało bombardowanie. Mężczyźni wykuwali otwory
w ścianach, by wieczorami można było przedostawać się
w kierunku Starówki. Była obca, nie znała miasta, nie miała
tu rodziny. Razem z innymi dotarła do rogu ul. Freta i Krzywego Koła.
Nie mogła już powrócić, bo pociągi nie zabierały cywilów,
tylko żołnierzy niemieckich. Szybko też okazało się, że Warszawa jest „zamknięta”. Warszawiacy radzili, by nie znając
miasta, nie przemieszczała się dalej. Zatrzymała się w kamienicy, w której zachował się tylko parter z dwoma pokojami i kuchnią. Kobieta z konspiracji, którą wszyscy nazywali
Mamą, poradziła, by tu została. W tym miejscu potrzebna
była pomoc przy rannych, których dostarczano w ciągu dnia,
a nocą ciężko rannych stąd powstańcy przenosili do szpitala. Po podpaleniu i zbombardowaniu szpitala Czerwonego
Krzyża, który mieścił się w podziemiach na ul. Długiej, rannych przenoszono do innych piwnic.
Helena z menażkami w ręku piwnicami wędrowała do
kuchni polowej, by donosić jedzenie tym, którzy mogli jeść.
Kiedy kuchnia polowa została zbombardowana, posiłki nosili
powstańcy.
Dookoła ginęli ludzie, umierali ranni, których grzebano
na podwórku pobliskiego kościoła. W pamięci naszej bohaterki pozostała śmierć dwóch rannych, którymi się opiekowała - jeden z nich to 18-letni Jacek.
Przeżycie z tych dni, które mocno zapisało się w jej pamięci, to wybuch czołgu pułapki. Znalazłam się w ciasnej uliczce.
Z zza rogu na zdobycznym czołgu wyjechało kilku powstańców.
Wszyscy wołaliśmy- „Górą nasi!”. Jednak chłopcy szybko zaczęli
zeskakiwać z czołgu, który zaczął zwalniać, w którym coś zaczęło bulgotać, który wreszcie utknął. Przepychałam się między
stojącymi ludźmi, bo chciałam lepiej wszystko zobaczyć. Wtedy
ktoś szarpnął mną do tyłu i krzyknął: „Wycofać się!” Za chwilę
nastąpił wielki huk. Upadłam. Nie pamiętam, po jakim czasie
wstałam. Kiedy razem z innymi wychyliłam się z zza rogu ulicy,
zobaczyłam pełno kawałków porozrywanych ciał, trupy na ulicy.
Z czołgu pozostało tylko porozrzucane żelastwo. Mój wzrok na
dłużej zatrzymał się na zwłokach młodej dziewczyny, bez odzieży- wyglądała, jakby spała. Wtedy pomyślałam, że mogło spotkać mnie to samo. Jednak przeżyłam...
18

To, że przeżyła powstanie, Helena przypisywała opatrzności boskiej. Trzykrotnie otarła się o śmierć. Wybuch „czołgu pułapki” był tym pierwszym zdarzeniem, potem wybuchy
bomb, od których zginęły osoby w jej pobliżu. Jej dane było
przeżyć. Wydawało jej się, że największy koszmar swojego
życia ma za sobą. Nie spodziewała się, że najgorsze dopiero
przed nią.
Od 2 września 1944 roku Niemcy przystąpili do ewakuowania wszystkich z Warszawy, niszcząc miasto, wyciągając ludzi
z piwnic. Razem z tysiącami innych Helena (jako politycznaczerwony winkiel) pod eskortą żołnierzy niemieckich dotarła do Pruszkowa. Zgromadzono wszystkich w jakiejś fabryce.
W dniu 4 września dokonywano selekcji: osobno mężczyźni,
kobiety i dzieci. Czekały już podstawione wagony. W dalszej
selekcji przygotowywano grupy do wywiezienia na roboty do
Niemiec, na tereny Kielecczyzny lub do obozów koncentracyjnych. Mężczyźni wiedzieli, że jadą do pracy- kobiety nie
wiedziały dokąd. Helena Gadzinowska nie miała szczęścia.
Trafiła do wagonu, jadącego do Auschwitz.
Więźniarką Oświęcimia była od 4 do 18 września 1944
roku. Z Oświęcimia trafiła na trzy tygodnie do zbiorowego
obozu w Ravensbrück - „osławionej katowni bezbronnych kobiet”. Stawała tu do apelu jako numer 71507.
Od 5 października 1944 roku do końca wojny przebywała
w obozie w Buchenwaldzie- komando Meuselwitz. Była tu
numerem 350723.

Helena Gadzinowska, mieszkanka Wilamowa, zmarła 5
maja 2014 roku w wieku 93 lat. Jej obszerne wspomnienia
obozowe zawiera publikacja Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa „Zapamiętane z Brückstädt” - wspomnienia wojenne
mieszkańców ziemi uniejowskiej.

Urszula Urbaniak

Zginął pod koniec
Powstania Warszawskiego
Uniejowianin Józef Cerski, urodzony w Uniejowie w 1927
roku, na początku 1941 roku był na liście do wywózki na
przymusowe roboty do Niemiec. Rodzicom żal było drobnego
czternastolatka, więc ukrywali go przed żandarmami- najpierw w Uniejowie, a potem u babci w Wilamowie. Taki stan
trwał kilka miesięcy, a potem Gawrońska z Uniejowa przewiozła go do Warszawy i umieściła u znajomej w zakładzie
czapniczym. Dla większego bezpieczeństwa zameldowany
był pod nazwiskiem zmarłego Zygmunta Kubackiego.
Zginął (nie wiemy jak) pod koniec
powstania na Mokotowie-23.09.1944
roku. W czasie walk pochowano go na
podwórku przy ul. Szustra i Wiśniowej. Po wojnie jego szczątki zostały
przewiezione na Cmentarz Wolski
i złożone do wspólnej mogiły numer
102. Na cementowym obelisku, wśród
innych nazwisk, umieszczono jego
właściwe nazwisko.
Urszula Urbaniak
Józio Cerski na ulicach Warszawy
(zb. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)
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Earth Festival Uniejów po raz pierwszy

Wszystko dla Ziemi
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze codzienne nieodpowiednie nawyki mogą przyczynić się
do degradacji środowiska i zaszkodzić planecie. Krokiem ku lepszej przyszłości i do pozytywnych zmian
był Earth Festival Uniejów 2018, który skupił się wokół ważnej idei, jaką jest ochrona środowiska. Festiwalowi towarzyszyło moc atrakcji, a na zakończenie
wystrzeliła petarda w postaci koncertu z udziałem
największych polskich gwiazd.

Earth Festival Uniejów trwał dwa dni. W tym czasie
można było wziąć udział w specjalnych strefach tematycznych, gdzie podziw wzbudził łazik marsjański (dzieło
Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Maszyn i Urządzeń przy Politechnice Częstochowskiej), czy
deska do pływania Sup Bass – coraz bardziej popularna
w świecie sportów wodnych.
Podczas wydarzenia szczególną uwagę zwrócono na
problemy związane z ociepleniem klimatu, brakiem wody,
wycinaniem drzew czy wymieraniem gatunków zwierząt
i roślin.
W Sali Rycerskiej uniejowskiego Zamku zorganizowano Forum Ziemi, podczas którego debatowano na temat
realnych zagrożeń środowiska i możliwościach ich zwalczania. Podtrzymując tematykę ekologiczną przygotowano w tym czasie film dokumentalny „Do ostatniego drzewa” o stanie Puszczy Białowieskiej. Po projekcji miały
miejsce ciekawe spotkania z udziałem reżyserów, m. in.
Edwarda Porembnego i Łukasza Palkowskiego (reżysera
filmu „Najlepszy”). Natomiast na placu przy uniejowskiej
kolegiacie stanęło kino plenerowe, gdzie zaprezentowano
filmy „Najlepszy” i „Połów szczęścia w Jemenie”. Jedną
z ciekawszych atrakcji była Strefa Tańca, stworzona na
rynku w Uniejowie - znakomita okazja do wzięcia udziału
w lekcji tańca dla Ziemi, którą poprowadził Tomasz Barański (tancerz znany z Tańca z Gwiazdami) z tancerzami
z grupy NE XT.
Punktem kulminacyjnym całego wydarzenia był koncert gwiazd dla Ziemi. Na uniejowskiej scenie wystąpili:
Kamil Bednarek, Agnieszka Chylińska, GrubSon, Happysad, IRA, Kayah, Tomek Kowalski, LemON, Mrozu, Andrzej Piaseczny oraz dzieci z Teatru Studio Buffo. Imprezę
poprowadzili: Anita Sokołowska (polska aktorka filmowa
i teatralna) i Maciej Dowbor (polski dziennikarz, prezenter telewizyjny). Gwiazdy polskiej estrady pozostawiły
po sobie też ślad w postaci dębów, które zostały posadzone wzdłuż ulicy prowadzącej do Zagrody Młynarskiej
dla uczczenia 100-lecia odzyskania Przez Polskę Niepodległości.
Earth Festival stał się niepowtarzalną okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami na tematy związane z ekologią i ochroną Ziemi. Uniejów, jako
uzdrowisko termalne jest miejscem sprzyjającym regeneracji, zdrowiu i nabieraniu sił, a to wszystko w malowniczej lokalizacji nad rzeką Wartą, z XIV wiecznym zamkiem
w tle i wyjątkowym parkiem. Każdy z nas w jakimś stopniu interesuje się ekologią, a udział w festiwalu mógł tylko podnieść wiedzę na temat chociażby segregacji śmieci
i ukształtować świadomość o otaczającym nas środowisku. Do tego wszystkiego, obok szczytnej idei możliwość
zabawy i rozrywki – połączenie idealne. Z niecierpliwością czekamy więc na następną odsłonę imprezy, już za
rok.
Katarzyna Michalak
w Uniejowie - nr 74 (2018)
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Uniejowski Rynek. Naukę tańca dla Ziemi poprowadził Tomasz Barański i tancerze z grupy NEXT (arch. UM w Uniejowie)

Tłumy wokół sceny koncertowej przy Termach Uniejów (arch. UM w Uniejowie)

Z gwiazdami polskiej sceny muzycznej wystąpiły dzieci z Teatru Studio Buffo
(arch. UM w Uniejowie)

W sadzeniu dębów podczas Festiwalu Earth Festival Uniejów, który odbywał
się w dniach 7-8 lipca 2018 roku, udział wzięli m.in.: Witold Stępień - Marszałek
Województwa Łódzkiego (drugi od prawej), Mariusz Woźniczka - Dyrektor Generalny Earth Festival (pierwszy z prawej), Anita Sokołowska - aktorka prowadząca koncert i Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa (pierwszy z lewej). Drzewka
zasadzono na drodze do Zagrody Młynarskiej - dla uczczenia niezwykłej rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (fot. arch. Urzędu Miasta
w Uniejowie)

Szanowni Jubilaci Strażacy
Odzyskanie niepodległości 100 lat temu spowodowało odbudowywanie i powoływanie do życia instytucji niezbędnych dla funkcjonowania wolnego społeczeństwa. Jedną z nich były ochotnicze straże
pożarne. Początkowo jednostki tworzone były przez ochotników 2-3 wsi. Potem jednak rozdzielano się
i tak utworzyły się samodzielne jednostki w Czepowie, Wilamowie, czy Ostrowsku, które w roku Niepodległej także obchodzą swoje jubileusze. OSP Wilamów 90. lecie, Czepów i Ostrowsko 100.lecie, a OSP
Uniejów 140.lecie.

Strażackie jubileusze
3 czerwca w Czepowie podczas uroczystości jubileuszowych przekazano jednostce sztandar ufundowany
przez lokalną społeczność oraz sponsorów (przedsiębiorstwa i instytucje działające na terenie gminy). Ochotnicza straż Pożarna w Czepowie liczy 19 druhów (z Czepowa
i Stanisławowa), których prezesem jest sołtys Czepowa
dh Stanisław Pietrzak. W trakcie uroczystości wręczono
8 strażakom odznaki Wzorowy Strażak oraz medale za
wysługę lat. Odznaczenia wręczał dh Adam Nowak członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.
15 lipca podobną uroczystość obchodziła OSP
w Ostrowsku. Jednostka także otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo oraz odznaczona została
Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej
Polskiej. Jest to najwyższe odznaczenie nadawane strażakom ochotnikom. Strażacy ufundowali także tablicę
pamiątkową na ścianie strażnicy z napisem: „W hołdzie
strażakom założycielom i kontynuatorom działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku w 100 lecie powstania. Założycielami byli Jan Szyller i Janusz Skrzyński. Rok założenia 1918. Społeczeństwo 15.07.2018”. Odsłonięcia dokonał wnuk założyciela Szyllera, burmistrz
J. Kaczmarek, sołtys Ostrowska H. Kaźmierczak i prezes

OSP M. Nita. Wśród zaproszonych gości byli m.in. parlamentarzyści, władze strażackie, gminne, sponsorzy,
dh Adam Nowak członek Prezydium Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Na jubileusz 140-lecia jednostki OSP Uniejów, który
miał miejsce 17 czerwca 2018, przybyło wielu znakomitych gości: parlamentarzyści, przedstawiciele Zarządu
Głównego, Wojewódzkiego, Powiatowego ZOSP RP, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, przedstawiciele
policji, etc. Według przekazu tradycyjnego jednostka została założona w 1878 roku, o czym przypomniano w rysie historycznym. Tak znamienity jubileusz był okazją
do wręczenia odznaczeń m.in. za długoletnią służbę, za
zasługi dla pożarnictwa (złote-3, srebrne-4 i brązowe-7),
Wzorowy Strażak-8. Najwyższym odznaczeniem Złotym
Znakiem Związku dla strażaków- ochotników uhonorowano Prezesa OSP dh Krzysztofa Janiaka.
Specjalne podziękowania skierowano dla trzynastu dh
seniorów za długoletnią służbę.
Oprawę muzyczną wszystkich uroczystości jubileuszowych zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP
pod batutą dh Jakuba Pięgota, w Uniejowie towarzyszył
chór Kantylena. Wszystkie uroczystości w tym defiladę
pododdziałów prowadził dowódca uroczystości Krzysztof Janiak. Pięknym podsumowaniem opisanych uroczystości był XIII Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych 21
lipca 2018 roku w Spycimierzu.

Alicja Własny

Gminny Festiwal Orkiestr Dętych odbywa się od 2005 roku., a jego celem jest przegląd dorobku artystycznego orkiestr z terenu gminy. W tegorocznym wystąpiły:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie, Orkiestra Dęta OSP z Wielenina i Orkiestra OSP Spycimierz. Festiwal rozpoczęto wspólnym odegraniem przeboju
„Orkiestry dęte” (arch. UM w Uniejowie)
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Obchody 100-lecia OSP w Czepowie - 3 czerwca 2018

Jednostce przekazano sztandar ufundowany przez społeczność lokalną i darczyńców z terenu gminy. Wśród odznaczonych druhów znaleźli się m.in.:
od lewej - Wojciech Pajor, Ireneusz Głowacki i Ryszard Twardowski

Obchody 140-lecia
OSP w Uniejowie

Obchody 100-lecia
OSP w Ostrowsku - 15 lipca 2018

Dh Krzysztof Janiak - prezes OSP Uniejów dekorowany „Złotym Znakiem Związku”, najwyższym odznaczeniem strażaków-ochotników.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Stoją od prawej: dh. M. Nita - prezes OSP,
Zbigniew Szyller - wnuk założyciela jednostki, Józef Kaczmarek - burmistrz
i H. Kaźmierczak - sołtys Ostrowska.

Dh. wyróżnieni za wieloletnią służbę (od lewej): Jan Adamiak, Marian Pięgot,
Antoni Łukaszewski, Władysława Muszyńska, Roman Matusiak, Władysław
Nowak, Leon Walczykowski, Bogumił Charuba, Zygmunt Kwiatosiński i Lech
Krajewski

Odznaki „Wzorowy strażak” odebrali (od lewej): Karolina Galoch, Edyta
Żurawska, Patrycja Grzelewska, Agnieszka Nowak i Kamil Sekura

Przekazanie jednostce sztandaru. Od prawej: burmistrz Józef Kaczmarek, prof.
Krzysztof Czupryński prorektor WAT w W-wie, Jolanta Zięba Gzik - Członek Zarządu Woj. Łódzkiego i Adam Nowak - Członek Prezydium ZG ZOSP RP

Szczególne podziękowania otrzymali bracia Goszczykowie - strażacy seniorzy.
Od prawej: Bronisław, Kazimierz i Mieczysław

t . ar c h . U r z ę du M ia s t a w U ni ej o w i e
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
Zrób coś dla siebie

W projekcie Uzdrowiska Uniejów Park, realizowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia uczestniczyło 100 Słuchaczy. Na zakończenie warsztatów, dotyczących racjonalnego trybu życia, wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa (fot. Urszula Urbaniak)

Senior w zagrożeniu

Realizując w projekt „Senior w zagrożeniu” prowadzony przez Uniwersytet Łódzki w ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ustanowionego
i finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr projektu 0016/UTW/2018/93) uczestniczyliśmy w warsztacie na temat zagrożeń chemicznych
oraz w dwóch wycieczkach: po Ziemi Łowickiej i do Łodzi (fot. górne Urszula Urbaniak, dolne Jolanta Borycka i Barbara Zwolińska)

Senior bezpieczny i aktywny

W ramach projektu „Senior bezpieczny i aktywny” , realizowanym przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca ze środków programu ASOS, zostaliśmy zaproszeni do
Warszawy - koncert orkiestry symfonicznej, piknik nad Wisłą i spacer po Starówce (fot. Jolanta Borycka)
w Uniejowie - nr 74 (2018)
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
Zaprogramowani na sukces...życiowy!
Jeśli mowa o sprawach radosnych, do których się tę-

skni, na które się czeka, to chyba każdy przyzna rację, że
szczególną satysfakcję sprawiają wakacje. Nawet ci, co
rzadko się śmieją, co z natury są ponurzy-latem przestają
się chmurzyć! Bo w ciągu roku, kiedy w rozkładzie naszych zajęć jest, dajmy na to kolejno: pływanie, nauka języków, dyskusje i odczyty, wycieczki w nieznane, klikanie
myszką, spacery z kijami lub inna przyjemność, kiedy pracowity jest -nawet leń -i temu leniowi nie dłuży się dzień!
To przecież na wakacje, prawdę mówiąc, zasłużył każdy!
A rok akademicki 2017/2018 właśnie dobiegł końca.
Nie jest on kolejnym, zwykłym rokiem akademickim, lecz
jubileuszowym! I kto by pomyślał, że to już 5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku?!
Każdy jubileusz jest okazją do podsumowań i oceny
dotychczasowych działań, ale i sposobnością do kreślenia
planów i zamierzeń na przyszłość, a tych, jak mniemam,
nie brakuje.
Uniwersytet Trzeciego Wieku swą dotychczasową działalnością przyczynił i przyczynia się do rozwoju aktywności seniorów, do jego promocji w „szerokim świecie”.
Działania te zasługują na szczególnie uznanie, gdyż kreowanie takiej działalności nie należy do zadań łatwych,
wymaga ogromnego zaangażowania i profesjonalizmu
oraz współpracy wielu instytucji i środowisk, w tym akademickich- jak to uniwersytet. Wszyscy cenimy to zaangażowanie, współpracę i olbrzymi wkład w pomyślną
działalność naszego uniejowskiego uniwersytetu.
W dniu uroczystego zakończenia roku, 27 czerwcatradycyjnie już w Sali Rycerskiej zamku, 206 studentów
mogło odebrać certyfikaty uczestnictwa. Byli to nie tylko
seniorzy z gminy Uniejów, ale również z gmin sąsiednich:
Wartkowic, Poddębic, gminy Dobrej, Przykony, Dąbia,
Przed rozpoczęciem wakacji tradycyjnie wspólna fotografia na schodach
paradnych zamku (fot. Michał Kubacki, www.uniejow.net.pl)
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Zadzimia, Turku, A zatem jest nabór studentów nawet
„z zagranicy” (oczywiście województwa). Rozpiętość wieku słuchaczy – w tym wiele małżeństw- jest godna uwagi. Sięga roczników 1928 -1968. Najliczniejszy jest rocznik
1949-1950.
Od chwili powstania UTW dużo się zmieniło. Przede
wszystkim rozszerzył się wybór „wydziałów” uniwersyteckich. Zaczynaliśmy od takich, które udało się zorganizować „swoimi siłami”: obsługa komputera, języki obce,
aerobic, akademia pływania, nordic walking, gimnastyka
z elementami tańca, zajęcia plastyczne czy teatralne. No
i oczywiście wykłady, warsztaty tematyczne stacjonarne
i wyjazdowe, panele dyskusyjne, spotkania z ciekawymi
ludźmi, wycieczki bliższe i dalsze ect. W ostatnich dwóch
latach doszły również różne formy zajęć realizowanych
w ramach projektów, skierowanych do nas przez: Uzdrowisko Uniejów Park, Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca,
Uniwersytet Łódzki i Łódzką Federację Sportu.
Mentorem działań jest przede wszystkim p. Urszula
Urbaniak. Bez Jej tytanicznej pracy ta społeczna sprawa
nie mogłaby być skutecznie realizowana. A przecież jest
zapotrzebowanie na taką działalność edukacyjną dla seniorów, którzy oczywiście chcą jeszcze nauczyć się czegoś
nowego, bo „nie zamknęli jeszcze za sobą drzwi z napisem
„Życie”.
To wszystko daje motywację, nadaje sens dalszej pracy
i wytycza nowe kierunki działań. Uniwersytet Trzeciego
Wieku jest wiecznie młody i nigdy nie zestarzeje się, bo
jego członkowie zwyczajnie nie mają na to czasu.
W roku jubileuszu kolejnych sukcesów, realizacji priorytetów, rozwijania pasji i realizowania własnych marzeń, a także kontynuacji współpracy międzypokoleniowej Zarządowi, wykładowcom i studentom Uniwersytetu
Trzeciego Wieku życzy autorka tekstu.

Alicja Własny

Lato, lato – wspomnienie
o lecie w Uniejowie

Lato, lato, lato czeka
Razem z latem czeka rzeka…..
Ludwik Jerzy Kern

Mam pewien, uzasadniony sentyment do placu przed Remizą OSP. Tam, gdzie krzyżują się ulice Kilińskiego i Ogrodowa toczyło się moje wczesne, dziecięce życie. Na placu
tym przed wieloma laty, kiedy nie było jeszcze tam okrągłego
budyneczku z kasami biletowymi Państwowej Komunikacji
Samochodowej, czyli popularnego PKS-u, istniał przystanek autobusowy. Autobusy PKS, w zależności od tego skąd
i dokąd odjeżdżały, ustawiały się wzdłuż ulicy Kilińskiego
lub Ogrodowej, a także na środku placu. Z Łodzi do Poznania
i odwrotnie jeździły uśmiechnięte Jelcze, czasem z przyczepą, a do Warszawy przez Łęczycę – Leylandy.

No właśnie, kiedy nadchodziło upragnione lato a z nim
wakacje, zaczynały się nasze letnie przygody. Rzeka była na
miejscu, od zawsze. Potrzebne było jeszcze tylko słońce i byliśmy szczęśliwi.
W maju, gdy było jeszcze zbyt chłodno na kąpiele, łapaliśmy chrabąszcze i zamykaliśmy je w pudełkach po zapałkach.
Kiedy przyłożyło się takie pudełko do ucha słychać było, jak
chrabąszcz brzęczy wewnątrz. Były to czasy, gdy nie było
MP3 czy walkmanów, więc taka chrząszczowa muzyka musiała nam wystarczyć. A gdy się znudziła, można było chrabąszcza wypuścić z pudełka, najlepiej wprost na włosy koleżanek i wtedy zamiast brzęczenia owadów słychać było pisk
dziewczyn.
W latach sześćdziesiątych XX wieku, na prawym brzegu Warty zostało urządzone kąpielisko oraz wypożyczalnia
kajaków. Zagospodarowano brzeg rzeki umacniając go tak
zwanymi trylinkami, wśród których nasadzono kwiaty. Widok był przepiękny.

Ruch był spory, zwłaszcza w poniedziałki, gdy uczniowie
wracali do szkół w dużych miastach, dorośli zaś do swoich
miejsc pracy w Poddębicach, Łodzi czy Turku. Latem zaś
PKS-y pełne były turystów i letników przybywających do
Uniejowa na wypoczynek do prywatnych kwater, do rodziny
czy w ośrodku wypoczynkowym „Wiosna Ludów”.

Kawiarnia „Walentynka” nad Wartą pozostaje już tylko we wspomnieniach
(zb. Autora)

Znane starszemu pokoleniu autobusy - Jelcze i Leylandy (zb. Autora)

Kursy niektórych linii kończyły się w Uniejowie, a kierowcy nocowali w domu przy ulicy Dąbskiej tuż obok kuźni. Dla
nas dzieciaków była to szansa na atrakcyjny wieczór. Czekaliśmy na przystanku i kiedy ostatni pasażerowie opuścili
autobus, prosiliśmy kierowcę, aby zabrał nas na przejażdżkę.
Jeśli się zgodził, grupa dzieciaków wskakiwała do autobusu
a pan kierowca woził nas wokół rynku. Oczywiście nic za
darmo, za wycieczkę autobusową po mieście należało zapłacić. Naszą zapłatą było śpiewanie piosenek. Różnych.
Mnie utkwiła w pamięci właśnie ta: „Lato, lato, lato czeka,
razem z latem czeka rzeka….”
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Nie było wtedy jeszcze kładki łączącej ul. Turecką
z zamkiem, a na ocalałym przyczółku po drewnianym moście funkcjonowała kawiarenka „Walentynka”. Dla młodszych – informacja: - nazwa nie wzięła się od dzisiejszego
Dnia Św. Walentego. Wypożyczalnia kajaków to był posadowiony na drewnianych słupach drewniany barak, do którego
wchodziło się wprost z nadrzecznego bulwaru. Obok stała
wysoka, drewniana, malowana na biało wieża, na której powiewała flaga informująca o tym, czy kąpielisko jest czynne,
czy też kąpiel jest zabroniona. Kąpielisko było wyznaczone
między dwiema zbudowanymi z kamieni i faszyny tamami,
służącymi do regulacji rzeki. Poniżej kąpieliska, w dole rzeki
wystawały z wody drewniane pale po starym moście.
Rozciągnięta między tamami, wzdłuż brzegu lina z korkowymi pływakami wyznaczała płytkie miejsce kąpieli dla najmłodszych, druga z głębszą wodą dla starszych, umiejących
pływać. Nad wszystkim czuwał ratownik. Odważniejsi i bardziej doświadczeni pływacy skakali z tamy „na główkę” tam,
gdzie woda była najgłębsza. Komunikację z drugim brzegiem
zapewniała łódka napędzana przez przewoźnika wiosłem
„na pych”. Innym sposobem przedostania się na drugi brzeg
Warty był nowy most drogowy, na który wjeżdżało się obok
młyna na końcu ul Bogumiła.
Zabawa na strzeżonym kąpielisku oczywiście była zbyt
nudna dla małoletnich „odkrywców” i łowców przygód. Kiedy ktoś miał szczęście i udało mu się zdobyć dętkę od traktora, lub chociaż od samochodu, a w najgorszym przypadku
taką zwykłą, rowerową, można było wybrać się w górę rzeki
na spływ. Biegliśmy wtedy ze swoimi napompowanymi zdobyczami aż za duży most, na nadwarciańskie łęgi i na wysokości mleczarni albo i dalej wskakiwaliśmy do wody, by następnie płynąć z nurtem do kąpieliska lub dalej aż za rzeźnię.
Później, zmęczeni wylegiwaliśmy się na piasku susząc mokre
majtki przed powrotem do domu. Bywało, że w upalny dzień
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nadeszła gwałtowna burza z silnym deszczem i nasze suszenie na nic się nie zdało, do domu i tak wracaliśmy mokrzy.

Wraz z wiekiem zmieniały się zainteresowania i możliwości, po uzyskaniu karty pływackiej można było już wynająć kajak i płynąć w górę rzeki pokonując nurt i zmęczenie.
Powrót „na leniwca”, gdy nie trzeba było wiosłować a jedynie sterować w kierunku przystani był nagrodą, za wysiłek
związany z płynięciem za most, tam gdzie w „pięknych okolicznościach przyrody” można było się opalać z dziewczynami…
Ostatnie takie lato, przed moim wyjazdem z Uniejowa
w szeroki świat, zapamiętałem właśnie w ten sposób, rzeka,
plaża, kajaki, koledzy, dziewczyny, wieczory w kawiarni „Legenda” w Zamku. Sentyment pozostał do dziś.

Tomasz Olczyk
Gdynia, kwiecień 2018r.
Danusi

Dawne kąpielisko nad Wartą (zb. Autora)

Gdy brakowało słońca, można było wybrać się na ryby.
Prawdziwych wędek nie mieliśmy, wystarczyło za to wyciąć
kij z leszczyny, uwiązać do niego kawałek żyłki z haczykiem,
zamocować spławik zrobiony z korka i gęsiego pióra, nakopać rosówek, ulepić kulki z ciasta i można było łowić. Były
też inne sposoby łapania ryb: koszykiem w płytkich rozlewiskach pozostałych po wiosennej powodzi, podbierakiem
albo wprost ręcznie przy tamie między kamieniami. Trzeba
było tylko nie bać się wijących się śliskich stworzeń ukrytych w zakamarkach tamy. Prawdziwe wędki widziałem za
to u letników, wynajmujących pokój w domku mojej babci
na Kościelnicy. Oryginalne bambusy z kołowrotkami, siatki,
firmowe spławiki, haczyki. Wszystko o czym mogliśmy tylko
pomarzyć. Nie był to jednak powód do zmartwień, zdarzało
się, że letnicy ze swym wspaniałym sprzętem wracali z niczym, kiedy my mieliśmy wiaderka pełne ryb.

Różą zakwitłaś
rozsiewając wokół
herbaciane względy
Wychowany na skalistym gruncie
Ja, którego nawet czas zapomniał
Marzyłem
Czym było dla Ciebie
Romanowe lato,
czy tym samym
czym dla mnie
bezimienna jesień?

Tomasz Olczyk
Jesień 1973

Monogr afia
„Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa realizuje projekt złożony w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakończenie Projektu nastąpi w grudniu 2018 roku, a przyznana kwota w wysokości 100 tys. zł w całości zostaje
wykorzystana na opracowanie tekstów naukowych wyżej wymienionej monografii.

Projekt realizowany ze środków unijnych nie ujmuje kosztów druku monografii. Do druku
monografia zostanie przekazana w 2019 roku. W tym celu Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa przy
koncie podstawowym uaktywniło subkonto „Gromadzenie środków własnych na monografię”

92 9263 0000 0209 1734 2002 0105
na które można przekazywać przedpłaty lub darowizny. Nasi stali Czytelnicy i posiadacze
wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa wiedzą, że można nam zaufać.
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Projekt SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI w Uniejowie
Uniejowskie Stowarzyszeni Aktywni podjęło się
realizacji projektu pod nazwą SPLĄTNI MIŁOŚCIĄ
DO MUZYKI, w ramach którego składająca się z młodych wokalistów Grupa Integracyjna może doskonalić swoje talenty muzyczne.

Na Grupę Integracyjną składają się młodzi artyści
z trzech gmin powiatu poddębickiego: Uniejowa, Wartkowic i Zadzimia; ze szkół z Uniejowa, Wartkowic, Zadzimia, Kłódnej, Zygier, Wielenina, Wilamowa i Spycimierza. Zespół wspierają też utalentowani niepełnosprawni
korzystający ze wsparcia Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie. Po wielu tygodniach
mozolnych przygotowań, prób oraz warsztatów wokalno-instrumentalnych na uniejowskiej scenie mogliśmy usłyszeć utalentowaną młodzież, której towarzyszył zespół
Raz Dwa Trzy z Adamem Nowakiem na czele. Publiczność
dała się ponieść fali muzyki, bowiem z każdym kolejnym
utworem była jeszcze bardziej rozentuzjazmowana.
Widowisko poprowadziła Monika Mazur (aktorka serialu „Na Sygnale”), a gościnnie wystąpiła wokalistka oraz
kompozytorka Karolina Skrzyńska. Występ uświetnili też
laureaci XVII Gminnego Festiwalu Piosenki w Uniejowie
oraz zespół GDP SQUAD, rozgrzewający publiczność tuż
przed grupą Raz Dwa Trzy.
Żeby tradycji stało się zadość, w koncercie integracyjnym w Uniejowie obok lokalnych zdolnych wokalistów
udział wzięli także instrumentaliści, wspierający uczestników od samego początku trwania projektu, a zaliczyć
do nich możemy: Marcina Jaśkiewicza (gitara), Bartosza
Wroniszewskiego (perkusja), Mirosława Madajskiego
(trąbka), Łukasza Mosiagina (gitara basowa), Maksymiliana Milczarka (puzon) oraz Macieja Janeckiego (instrument klawiszowy).
Głównym koordynatorem projektu jest Mirosław Madajski, a w samej realizacji warsztatów dzielnie pomagają pedagodzy w składzie: Magdalena Derlacz, Andrzej
Czechowicz, Dorota Sowińska, Marta Kozanecka, Renata
Klimczak, Martyna Kaźmierczak i Anna Marciniak.
Projekt potrwa do końca 2018 roku, gdyż w planach
są jeszcze dwa koncerty – w Wartkowicach i Zadzimiu.
Zatem młodych artystów czeka dużo pracy, a z próbami
warsztatowymi startują już od września. Nam nie pozostaje nic innego jak czekać na owoce ich działań w postaci
kolejnego wspaniałego koncertu.
Katarzyna Michalak

Zespołowi Raz Dwa Trzy towarzyszyli uczniowie różnych szkół z terenu powiatu poddębickiego oraz utalentowani niepełnosprawni. Solo zaśpiewała m.in.
Marysia Stefańska (zdjęcie górne). Fot. Arch. UM w Uniejowie

Na pierwszym planie Adam Nowak lider zespołu Raz Dwa Trzy i koordynator
projektu Mirosław Madajski. Fot. Arch. UM w Uniejowie

W Uniejowie już po raz VIII zapachniały lilie
VIII Festiwal pt. „Królestwo Lilii” jak zawsze zachwycił pięknymi dekoracjami, gdzie w centrum uwagi była oczywiście lilia
z uniejowskiego herbu. W tym roku kolegiata w uzdrowiskowym
Uniejowie została ukwiecona przez 1000 lilii, a usypany przed jej
wejściem z kolorowego piasku herb miasta przykuł uwagę nie tylko
turystów, ale i mieszkańców.
Idea herbu z piasku została zaczerpnięta z tegorocznych obchodów Bożego Ciała w Spycimierzu, gdzie Włosi – członkowie stowarzyszenia Infioritalia po raz kolejny stworzyli przepiękny obraz
z pyłu kwiatowego. Jeśli chodzi o herb Uniejowa, to w usypywaniu
nieocenione okazały się uczennice ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie pracujące pod czujnym okiem nauczycielek plastyki. Liliowy Królestwem lilii podczas festiwalu była kolegiata (fot. Małgorzata
wystrój w mieście sprawił, że nawet ci którzy nie przepadają za Charuba)
kwiatami podziwiali wyjątkową scenerię z zadowoleniem. Kto wie,
może dzięki Festiwalowi cudne lilie zagoszczą w naszych ogrodach na stałe.

Katarzyna Michalak
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To już 70 lat! Koło Wędkarskie
nr 16 w Uniejowie jubileuszowo
Sobotni poranek, 16 czerwca 2018 r. – grupa miłośników Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie zorganizowała zawody, żeby uczcić swój wyjątkowy jubileusz: 70 lat istnienia.

S łowem wstępu warto przypomnieć, że Koło nr 16
w Uniejowie powstało w 1948 r., a jego założycielem
i pierwszym prezesem był Aleksy Mokrosiński. Wówczas działalność liczyła 20 członków z Uniejowa i okolic,
łowiących zarówno na rzece Warcie, jak i w jej starorzeczach. Aktualnie uniejowskie koło liczy 400 członków,
a z roku na rok miłośników wędkowania przybywa, co
potwierdza Zbigniew Kuglarz, który poprowadził tegoroczny jubileusz.
Sama rywalizacja nosiła miano Turnieju Wędkarskiego o Puchar Prezesa, a odbyła się na zbiorniku „Kaczka”
w Człopach. Bezkonkurencyjny okazał się Tomasz Bartosik, który złowił aż 38 ryb (łączna waga 3,62 kg), co
dało mu pierwsze miejsce w ogólnym zestawieniu. Jednak
nie był to koniec radości dla zwycięzcy, największa ryba
Turnieju – 45-centymetrowy leszcz to także jego zdobycz.
Na drugim miejscu uplasował się Mirosław Leśniewski
(2,73 kg), a szczęśliwą trójkę zamknął Roman Kowalewski
(łącznie 2,55 kg).
Po zaciętej rywalizacji był czas na świętowanie obchodów rocznicowych. Uczestnicy wydarzenia udali się do
Zagrody Młynarskiej, gdzie zostali powitani przez prowadzących – Alberta Niedźwiedzkiego (wiceprezesa Koła)
i Zbigniewa Kuglarza (skarbnika). Na samym początku
wręczono nagrody (sprzęt wędkarski) i puchary. Właściwe obchody wyjątkowego jubileuszu przypieczętowano
wyróżnieniami dla zasłużonych na rzecz Koła obecnych
w zagrodzie członków zrzeszenia. Na ręce Prezesa – Dariusza Adamiaka przedstawiciele PZW Konin (p. MarzeNoc w ogniu, czyli uniejowskie
wianki nad Wartą
Wyjątkowa noc z 23 na 24 czerwca, zwana też wigilią świętojańską w tym roku miała w uniejowskim
uzdrowisku wspaniały wymiar.

Wszystko za sprawą atrakcji towarzyszących temu
wydarzeniu. Początek niezapomnianego wieczoru to występ kapel ludowych, który zaczął gromadzić na plaży
nad rzeką Wartą pierwszych mieszkańców gminy oraz turystów. Zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach
z plecenia wianków (pod nadzorem pani Marii Pastwińskiej), a przy okazji rywalizować w konkursach – m. in.
na najpiękniejszy wianek i poszukiwanie ukrytego przez
organizatorów „Kwiatu Paproci”. Żeby tradycji stało się
zadość, w rytm muzyki odbyło się puszczanie wianków
na rzece, a po zmroku zapalono ogniska. Brzeg Warty nagle pojaśniał, bowiem zapłonęło na nim 12 ognisk, a na
kładce powstała ściana ognia. Podpalaniem kolumn zajęli
się dostojni goście, m.in. prof. Piotr Szwiec (z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), burmistrz Józef Kaczmarek, a także mieszkańcy pobliskich sołectw. Tegoroczne
ogniska świętojańskie niejedną osobę mogły wprowadzić
w Uniejowie - nr 74 (2018)
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Triumfatorzy zawodów. Od lewej: Tomasz Bartosik, Mirosław Leśniewski
i Roman Kowalewski (fot. arch. Koła)

na Urbaniak i Jakub Kameduła) złożyli okolicznościową
tablicę pamiątkową. Z życzeniami i gratulacjami pospieszył sam Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie –
Janusz Kosmalski, wręczając Członkom Koła upominek.
Także współpracująca z wędkarzami Szkoła Podstawowa
w Uniejowie miała swoich przedstawicieli – Pani Dyrektor Małgorzata Komajda wraz z Wicedyrektorem Rafałem
Wincenciakiem złożyli stosowne podziękowania m. in.
za pomoc przy zajęciach dydaktycznych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Zwieńczeniem części oficjalnej bez
wątpienia było wniesienie i pokrojenie tortu, przygotowanego specjalnie na tą okoliczność, co potwierdzały widoczne na nim motywy wędkarskie.
Jeśli chodzi o zawody związane z wędkowaniem to na
pewno na tym jednym Turnieju się nie skończy. Od 2006
r. funkcjonuje w Uniejowie szkółka rybacka, gdzie pod
okiem Tomasza Bartosika i Zbigniewa Kuglarza początkujący wędkarze mogą doskonalić swoje umiejętności,
wobec czego chętnych na podobne inicjatywy nie może
zabraknąć.

Katarzyna Michalak

w zachwyt, gdyż ich forma była nieco inna niż zwykle,
inspirowana Festiwalem Sztuki Ulotnej. Imprezę uświetniła też Formacja Samsara w swoim pokazie Fire Show,
gwarantując niezapomniane wrażenia.

Katarzyna Michalak

Przyniesione wianki popłynęły z nurtem Warty (arch. UM w Uniejowie)

Małgorzata Kołodziejek, fot. Elżbieta Wysakowska-Walters

W nowej serii artykułów mam nadzieję pokazać
jak bardzo zmienia się obraz wsi, dzięki pięknym,
mądrym i odważnym kobietom tam mieszkającym.
W kolejnych artykułach przedstawię Państwu wizerunki i pasje kobiet, które mieszkają w naszej gminie.
Otwarcie nowej serii nie znaczy wcale, że we wcześniejszej moje cykle zostały zamknięte. Przeciwnie,
w najbliższych numerach postaram się Państwa zaskoczyć ‘innym widzeniem’ świata, w którym żyjemy.

Nie chodzi o to, żeby zrobić
to perfekcyjnie.
Trzeba tylko postawić pierwszą kreskę
o

razu poddać go refleksji? Czy lepiej odłożyć go na jakiś
czas i poczekać na właściwy moment?

– emocjach rozmawiam
z Małgorzatą Kołodziejek, mieszkanką
wsi Wilamów.
Elżbieta Wysakowska-Walters: Jeśli chcę wykonać rysunek emocji to…?
Małgorzata Kołodziejek: Nie trzeba mieć odpowiedniego dnia, czy chęci i przede wszystkim nie chodzi o to,
żeby zrobić to perfekcyjnie. Trzeba tylko postawić pierwszą kreskę. Ta kreska nie musi być prosta, ważne jest, żeby
była. Możesz zacząć ołówkiem, potem możesz dodać kolor.
EWW: Rysowanie emocji brzmi bardzo intrygująco. Co
znajduje się na twoich rysunkach?
MK: Mój rysunek przedstawia głównie kwiaty i barwy. Najłatwiej opowiedzieć mi o swoich emocjach poprzez kwiat. Kolory emanują moimi emocjami. Najbardziej lubię rysować, kiedy jestem smutna, bo wówczas
to mi najbardziej pomaga. W ten sposób pozbywam się
niechcianych emocji.
EWW: Jeśli dobrze rozumiem, to ten rysunek jest po
to, żeby emocje, które ma się wewnątrz przybrały jakąś
inną formę?
MK: Tak, i przede wszystkim, żeby rozładować te emocje, żeby je przelać na papier i wtedy jest zupełnie inaczej.
EWW: Dlaczego rysunek?
MK: Trudno mi powiedzieć, dlaczego rysunek. Mnie
leży rysunek, ktoś inny może iść pobiegać, albo popływać, może poćwiczyć lub coś ugotować. Może robić różne
rzeczy, żeby pozbyć się stresu. Dla mnie jest to rysunek.
Jest dla mnie spontaniczny, wszystko dzięki niemu wypływa ze mnie spokojnie.
EWW: Czy te kolory i kwiaty, które powstają na twoich rysunkach, mają jakiś symbolizm, czy świadomie wybierasz dany kształt? Czy ten kształt opisuje jakąś konkretną emocję?
MK: Nie. Mimo, że z założenia rysuję, żeby pozbyć się
emocji, to nie myślę o nich w czasie rysowania. Po prostu
rysuję, koloruję, a później z tego wyczytuję moje emocje.
EWW: Czyli siadasz do kartki papieru bez żadnego planu, a dopiero później jest moment na refleksje. Porozmawiajmy o momencie refleksji. Czy zapraszasz kogoś, żeby
pomógł ci odczytać rysunek?
MK: To zależy, w jakim stanie emocjonalnym jestem,
jeśli potrzebuję od kogoś wsparcia, to fajnie jest, gdy ktoś
jest obok ciebie. Jeśli chcesz być z tym sam na sam, to
lepiej nie pokazywać tego nikomu. Chyba, że po jakimiś
czasie przerobisz to, i masz ochotę podzielić się z kimś tym
rysunkiem. Bo już spokojnie możesz o tym rozmawiać.
EWW: Czy po narysowaniu takiego rysunku należy od
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MK: Są prace, które powstają kilka miesięcy, bo narysuję jedną małą rzecz, a poźniej dodaję kolejne elementy. Są też chwile, kiedy muszę coś natychmiast wyrzucić
z siebie i wówczas odczuwam potrzebę natychmiastowej
refleksji. Wszystko zależy od twojego stanu, czy robisz
to pod wpływem radości, czy smutku, czy ran, które nosisz w sobie. W moim odczuciu ten rysunek jest związany z energią kobiecą, to co widzimy to emocje ukryte we
mnie, których nie pokazuję na zewnątrz. Niektóre prace
niszczę.
EWW: Dlaczego niszczysz niektóre prace?
MK: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czasem,
jeśli coś chcę zakończyć to zniszczenie pewnych prac staje
się rytuałem, przejściem do nowego. Kiedy decyduję się
na spalenie jednej z moich prac, to jest to moment końca. Nie żałuję tej pracy. Człowiek w dzisiejszych czasach
jest bardzo pogubiony, wszyscy mam problem z brakiem
czasu. Brakuje tego momentu, w którym można usiąść
i pomyśleć o swoim życiu. Wydaje mi się, że bardzo mało
ludzi przykłada wagę do zatrzymania się na chwilę. Żeby
móc zacząć coś nowego, to musimy zakończyć coś starego, z czym mamy problem, czego nie chcemy. Nie można
zrobić kroku w przód, dopóki człowiek nie porozmawia
sam na sam ze sobą i nie zakończy pewnych spraw. Warto sobie powiedzieć: dobra, odpuściłem i zaczynam nowy
etap. To czego nie zamkniemy, będzie wracało w najmniej
oczekiwanych momentach.
EWW: Najtrudniejsze jest to, żeby przyjąć odpowiedzialność za to, że w kółko zajmujemy się tym samym
problem. Mówisz tu o braku determinacji do ich rozwiązywania, to powoduje, że one faktycznie wracają. Ok,
może na koniec podajmy krok po kroku instrukcję jak wykonać taki rysunek. Krok 1: weź kartkę;
MK: Krok 2: włącz muzykę, którą lubisz i która cię
wprowadzi w twórczy nastrój;
Krok 3: wybierz moment, kiedy nikt, lub nic ciebie nie
będzie rozpraszać;
Krok 4: teraz zostaje rysowanie. Kartka i ty. Nie zastanawiaj się nad kolorem, kreską, kształtem;
Krok 5: jeśli poczujesz się zmęczony to zakończ, nie rysuj na silę;
Krok 6: wróć, przyjrzyj się, zastanów się z czym masz
problem, co cię trapi, niepokoi.
EWW: Właściwie ten ostatni etap to takie zadawanie
sobie pytań, czekanie na odpowiedź z głębi podświadomości i próba zrozumienia tego.

Elżbieta Wysakowska-Walters
w Uniejowie - nr 74 (2018)

Utalentowany uniejowianin
w ogniu pytań Jak to jest „po”?
29 maja 2018 r. w hali EXPO w Łodzi odbyła się finałowa gala konkursu Mister Ziemi Łódzkiej, w którym wziął udział uniejowianin Błażej Kwiatosiński
i – uwaga – zdobył zaszczytny tytuł Mister Talent. Jesteśmy dumni z przedstawiciela naszego malowniczego miasteczka.

B łażej Kwiatosiński pochodzi z Uniejowa, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Później
kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Ukończył architekturę na Politechnice Łódzkiej. Aktualnie jest
mieszkańcem Łodzi, gdzie pracuje jako asystent architekta.
Czym zajmuje się oprócz pracy? Jak wygląda jego obecne życie? Czy coś zmieniło się po udziale w konkursie? Czy uniejowianin zmienił postrzeganie życia oraz samego siebie?
A może pojawiły się jakieś propozycje zawodowe? Ciekawi
powyższego postanowiliśmy podpytać naszego rodaka o co
nieco.
Od całego wydarzenia minęło już trochę czasu. Jak się teraz czujesz mając z tyłu głowy, w zasadzie… na całym ciele
niewidoczny napis: Mister Talent? Odczuwasz wciąż emocje
tamtego wieczoru, wspominasz czasem ww. galę czy wrażenia opadły na tyle, że cała przygoda przeszła do przeszłości
i masz do niej neutralny stosunek?
Mimo, że emocje opadły, to zapach tego wieczoru nadal
czuję. Często wracam do dnia 29 maja 2018, kiedy odbyła
się gala Mister Ziemi Łódzkiej. Był to dla mnie wyjątkowy dzień. Zwieńczenie ponad 3 miesięcznej pracy mojej,
moich kolegów i całego sztabu organizatorów. Sama gala
była mega przeżyciem, nowym doświadczeniem, jakiego
jeszcze nie miałem w swoim dorobku życiowym. Tytuł Mister Talent 2018 jest dla mnie przeogromnie miłą gratyfikacją i świadczy o tym, że to co robię amatorsko, a jest moją
wielka pasją, nie jest bezpłciowe lecz dobre i bliskie profesjonalnemu.
Pracujesz zawodowo jako asystent architekta, czym zajmujesz się oprócz pracy? Jak wygląda Twoje obecne życie?
Jak u większości ludzi praca zabiera mi znaczną część
dnia. Jednak zawód architekta jest spełnieniem moich marzeń i czas poświęcany pracy również uważam, jako rozwijanie swojej pasji, jaką jest architektura. Poza tym mój
tydzień jest dość rutynowy. 3-4 razy w tygodniu treningi na
siłowni, zajęcia taneczne dwa razy w tygodniu, jeżdżę na
warsztaty taneczne, umawiam się na sesje zdjęciowe, które za sprawą konkursu nabrały tempa i są nowym hobby.
Dalej rozwijam swoją długoletnią pasję, rekonstrukcję historyczną okresu okołogrunwaldzkiego. Weekendy staram
się poświęcać rodzinie i przyjaciołom.
Wspomniałeś, że po udziale w konkursie zaangażowałeś
W dniu gali Mister Ziemi Łódzkiej. Błażej w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół (fot. zb. własne)

się w nowe hobby, jakim stały się sesje zdjęciowe. Czy coś
jeszcze zmieniło się po dniu 29 maja tego roku?
Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, że nic, dalej prowadzę życie jakie miałem przed konkursem. Pracuję,
trenuję, spotykam się z ludźmi. Jednak zmieniło się dużo.
Poszerzyłem swoje horyzonty hobbystyczne, poznałem
nowe osoby, nauczyłem się wielu rzeczy, a przede wszystkim poznałem siebie na nowo.
To znaczy, że poniekąd zmieniłeś postrzeganie życia i samego siebie?
Myślę, że tak. Czas przygotowań systematycznie nas
kształtował. Pokazywał obraz nas samych w ciele innych.
Mogliśmy spojrzeć na zachowania kolegów oraz koleżanek
i odnieść je do swojego życia, wyciągając to, co dobre i to,
co należy poprawić. Sam osobiście stałem się pewniejszy
siebie, mam większą motywację do pracy nad samym sobą
oraz chęć do działania w życiu. Nie jestem osobą, która czeka na „gotowe”.
Czy pojawiły się dla Ciebie propozycje zawodowe
w związku z sukcesem odniesionym w konkursie?
Nie, rynek fotograficzno-modowy jest tak oblegany, że
osoby początkujące mają bardzo trudno, by się w niego
wbić i same muszą się starać o zainteresowanie. Jednak
mimo braku propozycji zawodowych, pojawiły się propozycje współpracy z fotografami na zasadzie wspólnego budowania portfolio.
Rozumiem, a co z osobami poznanymi podczas przygotowań? Utrzymujesz z nimi kontakt? Jeśli tak, jak wyglądają
Wasze relacje?
Intensywność kontaktu jest bardzo różna, są wakacje,
zatem koledzy i koleżanki wyjeżdżają, ciężko zgrać się czasowo, ale kontakt internetowy uskuteczniamy. Każdy też
wrócił do swoich obowiązków i nadrabia zaległości, ale
mimo to udało nam się kilka razy spotkać.
Możesz powiedzieć, co było dla Ciebie najbardziej stresujące podczas przygotowań, w trakcie zgrupowań oraz w czasie relacji na żywo? A może jesteś typem osoby, która jest
odporna na tego typu stres?
Dla mnie nie było to nic stresującego. Ludzie, atmosfera
i cały okres przygotowań były tak pozytywne, że niwelowały poczucie stresu, jeśli w ogóle takowy się pojawiał.
Najważniejsze, na czym mi zależało i co mogło wywołać
lekki dreszczyk stresujących emocji, to to, by nie zawieść
organizatorów i kolegów podczas gali. By praca, jaką wszyscy wykonaliśmy nie została zniszczona.
Miałbyś jakąś złotą radę dla osób z małych miejscowości
czy też wsi, którzy chcieliby osiągnąć coś więcej, pokazać
siebie, swoje ukryte umiejętności, ale z jakichś względów
nie mogą, nie chcą lub obawiają się, że zostaną wyśmiane,
jeśli im coś na starcie nie wyjdzie?
Rada jest jedna. Próbować. Nie bać się. Ludzie będą się
śmiać i krytykować zawsze, w momentach, kiedy robisz
coś dla siebie, czy też nie. Kiedyś też byłem obiektem do
wyzwisk i wyśmiewania, ale patrząc z perspektywy czasu,
co w życiu osiągnąłem ja, a co te osoby, które nie były mi
przychylne, jestem dumny ze swego samozaparcia i siebie.
Takie działania to dobry weryfikator znajomych,
kto naprawdę Cię wspiera i jest z Tobą. Porażki
i problemy ma każdy, jednak ja uważam, że wyzwania, które trzeba pokonywać. Najgorzej jest
odpuścić, lepiej pracować dłużej i wolniej, ale do
celu.
Jeśli ktoś z czytelników ma jakieś inne pytania
i chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, Błażej serdecznie zaprasza do kontaktu, chętnie udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania.

Rozmawiała Dorota Bamberska
Kontakt: E-mail: b.kwiatosinski@gmail.com,
facebook: Błażej Kwiatosiński,
Instagram: @blazik_ski

w Uniejowie - nr 74 (2018)
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Już po raz czternasty mieliśmy okazję przenieść się w czasy średniowiecza, gdzie dostojni rycerze i piękne dworzanki
zaprezentowali swoje umiejętności. Wszystko za sprawą Wielkiego Turnieju Rycerskiego, który 30 czerwca i 1 lipca br.
odbywał się u stóp zamku w Uniejowie.

Wielki Turniej Rycerski w Uniejowie
Program wydarzenia został starannie przemyślany, można było znaleźć coś zarówno dla ciała jak i dla ducha. Odważni
wykazali się wiedzą o mieście i okolicy w grze zespołowej. Przez cały dzień trwał jarmark średniowieczny, gdzie wystawcy
prezentowali m. in. swoje wyroby rzemieślnicze i rękodzieła. O odpowiednie emocje wśród publiczności zadbali łucznicy
oraz czescy sokolnicy z grupy Vancos, którzy zaciekawili wszystkich nie tylko swoim występem, ale i wyjątkowym towarzyszem – kondorem amerykańskim. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego pokazu tańca dawnego Dworzan, w pięknych strojach
z epoki. Po chwilach wyciszenia i refleksji dzięki Xsiążęcej Drużynie zabawa nabrała tempa, a dzielne wierzchowce pomogły
swoim jeźdźcom zaprezentować, jak władało się niegdyś kopią i szablą. Na szczęście w zawodach nic się nikomu nie stało,
a obrażenia odniosły jedynie główki kapusty i balony. Na deser zgromadzeni widzowie mogli obejrzeć scenkę rodzajową „Rycerze Arcybiskupa” i jak w kapsule czasu przenieść się aż do momentu bitwy o zamek. Pierwszy dzień tradycyjnie zakończono
przemarszem publiczności z pochodniami na uniejowski rynek, by później rozgrzać się nieco przy pokazie tańca z ogniem
w wykonaniu formacji Samsara.
Turniej Rycerski w Uniejowie jest świetnym przykładem na to, że zarówno mali jak i duzi znajdą coś dla siebie w epoce
średniowiecznej, choć na co dzień przesiąknięci są zwariowaną współczesnością.
Katarzyna Michalak
Pokazy walk rycerskich, żonglerki chorągwiami czy warsztaty czerpania papieru to tylko niewielka cześć tego, co można
było w sobotę i niedzielę zobaczyć podczas XIII Jarmarku Średniowiecznego w Uniejowie.

XIII Jarmark Średniowieczny
Tym razem atrakcją specjalną trzynastego już jarmarku był występ wrocławskiej grupa ,,Gwardia Gryfa”, która specjalizuje się w realizacji pokazów inspirowanych sbandieratori – widowiskową, włoską sztuką żonglerki chorągwiami. Podczas
dwóch dni można było zobaczyć pokazy i spektakle z udziałem chorągwiarzy i tancerek.
Miłośnicy historii mogli zwiedzić również zamkową piwnicę i w towarzystwie wieżomistrza oglądać wiele eksponatów
z dawnych czasów. Wśród nich znajdują się m.in. przedmioty z czasów średniowiecza, z czasów powstania zamku z roku 1365
do okresu Bitwy pod Grunwaldem, ale również przedmioty późniejsze - wyjaśnia Andrzej Pietrzak -Sanderus – wieżomistrz
zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Wśród ciekawostek, które można obejrzeć są także rekwizyty i stroje z filmu „Krzyżacy”, które na co dzień znajdują się w Uniejowie
Podczas dwóch dni jarmarku teren przy zamku w Uniejowie tradycyjnie wypełniły stragany, na których można było kupić
miody, pamiątki i rękodzieło. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, przygotowano gry, zabawy oraz pokazy czerpania papieru. W programie tegorocznego Jarmarku pojawił się także występ grupy Bona Viya, która dała koncert muzyki
średniowiecznej oraz pokazy tańca dawnego w wykonaniu grupy młodzieżowej Dworzanie z Uniejowa.
Michał Kubacki (www.uniejow.net.pl)

Wakacyjny Mixer Regionalny
Nieodłączną częścią tegorocznego Jarmarku Średniowiecznego był dwudniowy Mixer Regionalny, największa wakacyjna impreza promująca województwo łódzkie. Strefa Województwa Łódzkiego rozciągała się na ul. Zamkowej
wzdłuż term. Stały tam namioty oraz kontenery z pokojami pełnymi unijnych zagadek.
Wiele atrakcji czekało na najmłodszych. Były występy teatrzyku kukiełkowego, warsztaty papieroplastyki, wikliniarskie, tkackie. Zainteresowaniem dorosłych, szczególnie kobiet, cieszyły się warsztaty pod
nazwą „Stwórz kreatywną przestrzeń wokół siebie”,
na których prowadzące pokazywały, jak można ożywić wnętrze domu lub miejsce pracy.
Dla organizatorów Mixer Regionalny był okazją do
promowania unijnych funduszy, dzięki którym rozwija się między innymi Uniejów.
Małgorzata Charuba
Warsztaty z udziałem najmłodszych (fot. Michał
Kubacki-www.uniejow.net.pl)
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Turniej Rycerski w Uniejowie

Emocji nie brakowało podczas pojedynków rycerskich, pokazów konnych i sokolniczych. Zmianę nastroju wprowadzał zespół tańca dawnego „Dworzanie”
(fot. Michał Kubacki, www.uniejow.pl)

Jarmark Średniowieczny w Uniejowie

Zespół „Gwiazda Gryfa” zaprezentował widowisko włoskiej sztuki tańca z chorągwiami. Można było zwiedzać średniowieczne skryptorium w podziemiach zamku, po
którym oprowadzał wieżomistrz Andrzej Pietrzak. Atrakcji nie brakowało tez na jarmarcznych straganach (fot. Michał Kubacki, www.uniejow.net.pl)
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W Uniejowie zapachniało Lawendą

Warsztaty florystyczne w toku. Każdy mógł poczuć się artystą

Swoje prace malarskie prezentuje uniejowianka - Julita Polipowska

Stoiska z lawendowymi delikatesami i rękodziełem czekały na uczestników
festiwalu

Zajęcia z jogi, prowadzone przez Raula Pathare cieszyły się dużym zainteresowaniem

Indiańskie lato już po raz dziewiąty

W czasie letniego indiańskiego spotkania nie mogło zabraknąć uniejowskiej
rodziny Wszołków (od lewej - Urszula, Szina, Ranores oraz Masandro).

,,Konfederacja Tomahawki i Muszkiety” w trakcie inscenizacji walk i pokazów
broni

Miłośnicy nordic walking maszerowali w Uniejowie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu „Nordic Walking jest dla Ciebie! Pomaszeruj przez łódzkie”. Na pierwszym planie – Zdzisław Jaskólski instruktor i sędzia
tej dyscypliny.

Fot. Michał Kubacki
w Uniejowie - nr 74 (2018)
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W Uniejowie zapachniało Lawendą
Występy muzyczne, live cooking, warsztaty tematyczne oraz stoiska z wyrobami z Lawendy to część atrakcji, które pojawiły się podczas V Festiwalu Lawendy organizowanego 11 sierpnia 2018 roku w Medical SPA
Hotel Lawendowe Termy.

Festiwal organizowany jest w Hotelu Lawendowe Termy, którego ogród zdobi 4 tysiące lawendowych nasadzeń.
Przy hotelu stanęły stoiska, na których można było kupić lawendowe delikatesy (miody, sery, słodycze, syropy), lawendowe rękodzieło (woreczki z lawendą, fusetki, wianki, bukiety czy kosmetyki naturalne, sporządzane w oparciu
o lawendę (olejki, destylaty lawendowe, kremy, mydła). Swoje prace malarskie prezentowała uniejowska artystka Julita Polipowska. Po raz pierwszy pojawiły się stoiska specjalistów od renowacji mebli, ręcznego malowania i decoupage.
Już od rana można było uczestniczyć w zajęciach jogi, które prowadził Raul Pathare, warsztatach antystresowych,
florystycznych oraz motywacyjnych dla kobiet. Na dzieci czekała specjalna strefa animacji oraz pokazy Zaklinacza
Baniek. Miłośnicy motoryzacji mieli tego dnia okazję wypróbować podczas jazdy próbnej nowe modele aut, jednego
z łódzkich dealerów samochodowych.
Uczestnicy festiwalu mogli podczas imprezy spróbować chłodnik z botwiny, grzanki na boczku i lawendowy smalec,
które podczas pokazu live cooking przygotowała szef kuchni hotelu - Urszula Czyżak.
Nie zabrakło także występów muzycznych, w trakcie festiwalu w hotelowym ogrodzie występowali akordeoniści
- Gabriel Balukiewicz i Andrzej Ceglarek oraz duet Club de Paris, a festiwal zakończył wieczorny koncert Marty Wilk.
Michał Kubacki (www.uniejow.net.pl)

Indiańskie lato już po raz dziewiąty
Inspirowane kulturą Indian Ameryki Północnej IX Indiańskie Lato - Święto im. Alei Sat-Okha gościło w weekend 11-12 sierpnia 2018 roku w Uniejowie. Podczas dwóch dni imprezy odwiedzający wioskę indiańską zlokalizowaną
przy boiskach piłkarskich, mogli nie tylko poznać tradycje
i zasady życia Indian, ale również obejrzeć pokazy tańca,
prezentację broni oraz wziąć udział w zabawach organizowanych dla najmłodszych.
W tym roku po raz pierwszy w Uniejowie pojawiła
się ,,Konfederacja Tomahawki i Muszkiety”, która zaprezentowała inscenizację walk i pokazy broni. Tradycyjnie na
stoiskach można było nabyć pamiątki i rękodzieło inspirowane tradycją indiańską. Podczas dwóch dni wydarzenia
prezentowały się zespoły grające muzykę andyjską i meksykańską.
Michał Kubacki (www.uniejow.net.pl)
Ta coroczna impreza to nie tylko konkursy - popisy taneczne, ale i parada
strojów (fot. Michał Kubacki-www.uniejow.net.pl)

Miłośnicy nordic walking maszerowali w Uniejowie
Impreza z cyklu „Nordic Walking jest dla Ciebie! Pomaszeruj przez łódzkie” w ramach projektu adresowanego do
wszystkich, którzy chcą poznać prawidłową technikę nordic walking i spróbować marszu z kijami, odbyła się 12 sierpnia 2018 roku w Uniejowie. W sportowej zabawie udział wzięło 75
osób.
W ramach projektu zaplanowano pięć imprez na terenie województwa łódzkiego. Po Wieluniu i Pabianicach był Uniejów. Przed
kilkukilometrowym marszem uczestnicy zostali podzieleni na grupy - zaawansowaną i początkującą, w których odbyli rozgrzewkę
i krótką lekcję pod okiem doświadczonych instruktorów i sędziów
- Janusza Grzebskiego i Zdzisława Jaskólskiego.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali na mecie pamiątkowe
medale oraz zdrowe przekąski i napoje od partnera wydarzenia.
Kolejne marsze w Piotrkowie Trybunalskim – 23 września 2018 r.
i w Sieradzu – 14 października 2018 r.
Michał Kubacki (www.uniejow.net.pl)

Zdzisław Jaskólski (z lewej) to nie tylko instruktor, ale również sędzia międzynarodowy w tej dyscyplinie (fot. Michał Kubacki-www.
uniejow.net.pl)
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LVI)
Tegoroczne upały dawały się we znaki chyba wszystkim. Może za wyjątkiem tych, dla których był to czas
długo wyczekiwanych urlopów i taka właśnie pogoda
marzyła im się dużo wcześniej. No bo kto nie chciałby
spędzić urlopu pod słonecznym niebem, na piaszczystej
plaży nad brzegiem rzeki, czy w termalnych basenach? Ci
którzy wybrali Uniejów na miejsce letniego wypoczynku na pewno nie byli zawiedzeni. Ania też wzięła kilka
dni urlopu, nie po to jednak, by wygrzewać się na plaży,
ale by nieco odpocząć w domowym zaciszu, a przy okazji
uporządkować parę zaległych spraw. A ostatnio zebrało
się tego trochę. Niestety jej plany pokrzyżowało nieprzewidziane zdarzenie. Wracając wieczorem rowerem od koleżanki przewróciła się tak nieszczęśliwie, że zwichnęła
nogę w kostce i mocno poturbowała rękę. Oprócz tego
miała rozciętą skórę na nodze, liczne siniaki i zadrapania.
Na szczęście nie doznała żadnego złamania, ale i tak była
unieruchomiona na dobrych kilka dni.
• Jak to się stało? - Dopytywał Paweł, owijając bandażem rozciętą nogę Ani. - Nie mogę w to uwierzyć.
• Sama nie wiem. - Odpowiedziała nie kryjąc bólu. - To
stało się tak nagle. Straciłam równowagę i runęłam razem z rowerem.
• Dobrze, że nie uderzyłaś głową o jezdnię, albo nie wpadłaś pod samochód.
• Chyba najechałam na jakiś kamień. Tak mi się wydaje.
• Dobrze, że jestem w domu, to będę mogła Ci pomóc.
- odezwała się Zuzia. - Potrzebna Ci jest opieka, bo
w tym stanie sama nic nie zrobisz.
• Lekarz na pogotowiu powiedział, że przez kilka dni nie
powinnam chodzić, a później muszę jak najszybciej rozpocząć rehabilitację.
• Na razie o tym nie myśl. Najpierw musisz dojść trochę
do siebie. - Powiedziała Zuzia. - Ja wszystkim się zajmę
• Przy takiej opiece szybko staniesz na nogi. - Stwierdził
z zadowoleniem Paweł.
Taki wypadek może przydarzyć się każdemu. Wystarczy chwila nieuwagi lub dziura w jezdni i nieszczęście
gotowe. Niebezpieczeństwo czyha jednak nie tylko na
drodze. W lecie wiele wypadków ma miejsce w wodzie.
Warto o tym pamiętać i szukając ochłody w czasie upałów korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk, zwracając
przy tym szczególną uwagę na najmłodsze pociechy.
*

To, co jednym przynosiło wymarzony wypoczynek, dla
innych stawało się nie lada problemem. Rolnicy z coraz
większym niepokojem patrzyli na skutki suszy, która powoli niszczyła ich plony. W lipcowym słońcu zboża dojrzewały szybko. To one najbardziej odczuły brak opadów.
Rozpoczęły się żniwa. Na polach pojawiły się kombajny,
które szybko pochłaniały łany jasnego żyta i złotej pszenicy. Niestety, nie obyło się bez problemów. Na jednym
z pól w czasie pracy zapalił się kombajn. Strażacy szybko
ugasili ogień nie dopuszczając do dalszych strat. Nie udało
się jednak uratować maszyny, która doszczętnie spłonęła.
• Premier powiedział, że będą pieniądze dla rolników
poszkodowanych przez suszę. - Mówił głośno jakiś rolnik, który przyjechał na czwartkowy targ.
• I ty w to wierzysz? - Odezwał się inny. - Zawsze tak
mówią, a potem to proponują kredyty. Też mi pomoc.
• To zawsze coś. - Upierał się tamten. - Można jakoś przeżyć najgorsze.
• Ale spłacić i tak trzeba! A z czego, jak na polu susza?
• Może nie będzie tak źle. Niektórzy mówią, że spodziewali się słabszych plonów. W innych rejonach jest gorzej.
• Jakby nie patrzeć, to rolnikowi i tak zawsze wiatr
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w oczy. Jak nie wymrozi, to wysuszy, albo grad wymłóci.
Tymczasem miasteczko przeżywało najazd turystów.
Wszędzie było ich pełno. Cieszyli się hotelarze, restauratorzy i właściciele sklepów, a termalne baseny przeżywały prawdziwe oblężenie. Pogoda, która dla jednych była
utrapieniem, innym przynosiła chwile wytchnienia i zadowolenie.
Ania powoli dochodziła do siebie. Czuła się coraz lepiej,
a ból dokuczał jej coraz rzadziej. To w dużej mierze efekt
szybkiej i skutecznej rehabilitacji, jakiej poddała się zaraz
po wypadku. W Uzdrowisku do którego trafiła najpierw,
pierwszy wolny termin był dopiero za pół roku, a w dawnym ośrodku zdrowia trochę drogo. Na szczęście okazało
się, że w otwartym Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym
przy ulicy Targowej można rozpocząć rehabilitację od zaraz. Nie mają tam, jak na razie, kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia, ale ceny są niższe niż gdzie indziej,
a i jakość usług na wysokim poziomie.
• Powiedz mi, czy jesteś zadowolona z tej rehabilitacji. Zapytał Paweł, podając Ani gorącą kawę.
• Tak, i to bardzo. Naprawdę mi pomaga, i czuję dużą poprawę. Dziewczyny, które tam pracują znają się na tym
dobrze. Sprzęt też mają świetny, wszystko nowe. Kiedy
podpiszą kontrakt, to będą u nich kolejki.
• Całe szczęście, że nie musiałaś czekać i od razu się tobą
zajęli.
• Oczywiście, bo spóźniona rehabilitacja, to długie czekanie na efekty. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło, bo martwiłem się o Ciebie.
Wakacje w pełni, a lato w Uniejowie jak zwykle pełne
atrakcji. Koncerty, turnieje, jarmarki to już stałe punkty
kalendarza imprez. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Choć
to dla wielu czas wypoczynku, to miasteczko nie zatrzymuje się ani na chwilę i wciąż zmienia swoje oblicze. Budynek po starej plebanii przeistoczył się w piękny obiekt
z nowym przeznaczeniem. Trwają prace przy przebudowie
skrzyżowania ulic Polnej, Dąbskiej i Wschodniej, gdzie po
remoncie ruchem sterować będzie sygnalizacja świetlna.
Rośnie też w szybkim tempie Aparthotel, którego oddanie
do użytku przewidziane jest na przyszły rok. Warto więc
wracać do Uniejowa.
Ciąg dalszy nastąpi.

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

Prace remontowe na tym skrzyżowaniu zakończą się ustawieniem sygnalizacji
świetlnej (fot. Andrzej Zwoliński)
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