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W Numerze
Z niezwykłym wzruszeniem i poczuciem ulgi wszyscy przyjęliśmy wiadomość o zidentyfikowaniu szczątków płk. pil.
Szczepana Ścibiora, wybitnego lotnika, uniejowianina, niewinnej ofiary zbrodni wojennej okresu stalinizmu. Po 66
latach Jego rodzina będzie mogła domknąć żałobę, stanąć przy grobie nie symbolicznym, a kryjącym prochy. Artykuł
na ten temat był naszym redakcyjnym obowiązkiem.
Publikujemy kolejną porcję wspomnień wojennych mieszkańców ziemi uniejowskiej, jak zawsze bardzo ciekawych.
Czekamy na dalsze, z chęcią je opublikujemy.
W niedzielę, 14 października, kolegiata uniejowska była miejscem niezwykłych wydarzeń: wprowadzenia relikwii
św. Jana Pawła II oraz nadania JE ks. bp. Wiesławowi Meringowi Honorowego Obywatelstwa Uniejowa.
Nie zapomnieliśmy o licznych wydarzeniach z ostatnich kilkunastu tygodni, w tym o wyborach samorządowych.
Nowym – starym władzom gminy gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich zamierzeń!

Uniejów spokojnie patrzy
w przyszłość
Wyniki tegorocznych wyborów samorządowych,
które odbyły się w dniu 21 października, potwierdziły wysokie zaufanie, jakim cieszy się wśród mieszkańców gminy Uniejów Józef Kaczmarek, będący od
16 lat jej włodarzem. Z poparciem przekraczającym
85% został wybrany po raz kolejny, na piątą już kadencję na stanowisku Burmistrza Miasta Uniejów.
Wybory odbywały się według nowego kodeksu wyborczego, zgodnie z którym mandat ten będzie mógł
sprawować przez pięć lat, a nie jak w przeszłości 4
lata.
Gmina Uniejów należy do najbardziej dynamicznie
rozwijającej się gminy w regionie. Patrząc na imponujące efekty dotychczasowej pracy burmistrza Kaczmarka można być przekonanym, że tak będzie dalej.
Przed nami kontynuacja dynamicznego rozwoju gminy oraz kolejne śmiałe inwestycje, które z pewnością
umocnią pozycję Uniejowa na turystycznej mapie
Polski.
Andrzej Zwoliński
Burmistrz Józef Kaczmarek (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
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Debiutantka w gronie amatorów
K iedy pomyślałam sobie, że należy przedstawić szerszej
publiczności Tę osobę, zrobił to już ktoś inny na szybszym
nośniku informacji. Ale słowo drukowane ma swoje zalety…
Amatorka, pozytywnie zakręcona (choć nie wiem, czy wolno mi używać tego określenia), to chyba właściwe miano dla
kogoś, kto wytycza sobie cel i konsekwentnie do niego dąży.
Wiele razy podziwiałam Ją, kiedy 100 razy pokonywała basen i nie było widać po niej zmęczenia. A potem zobaczyłam
na rowerze- starej prawdziwej kolarzówce, jaką pamiętałam
z dzieciństwa. Wtedy przyznała się, że chciałaby spróbować
wystąpić w triatlonie. Tak dla siebie, żeby się sprawdzić. Nawet wpłaciła wpisowe, żeby była większa mobilizacja, żeby
się nie rozmyślić. Trenowała, kiedy tylko mogła, ale najbardziej obawiała się biegu. Mówiła, że to Jej pięta achillesowa.
Ale co tam! Dała radę! I to z jakim sukcesem!
Pierwszy występ w czerwcu w Ślesinie, żeby zobaczyć,
jak to jest. Amatorka, debiutantka w gronie amatorów z doświadczeniem i zawodowców zrzeszonych w klubach, trenujących kilka razy w tygodniu pod okiem trenerów. Ucieszyła
się, że nie ukończyła na ostatnim miejscu, bo tak też zakładała. Wszyscy, którzy wiedzieli o występie, trzymali kciuki za
powodzenie. Kolejny występ w sierpniu to I miejsce w Gar-

I miejsce w Garmin Iron Triathlon Gołdap (fot. arch. Anety Sowy)

Przed startem w Ślesinie - Aneta Sowa z rękoma w górze (fot. Arch. Anety Sowy)

min Iron Triathlon Gołdap w kategorii wiekowej 45-49 lat kobiet. A w Malborku we wrześniu 3 miejsce w kategorii 40-49
lat. Jak mówi: „Sama jeszcze w to nie wierzę! Moje „sukcesy”
to nic w porównaniu z pełnym dystansem Ironmana, czyli
prawie 4 km pływania, 180 km na rowerze i do tego maraton!!! Ale ... może kiedyś? Za 100 lat?”
Aby przybliżyć nieco tę dyscyplinę sportową powiem
tylko, że każdy zawodnik musi przepłynąć pewien dystans
w odpowiednim stroju (np. 475 m/950m), zdjąć strój pływaka
i przejechać rowerem trasę 22,5 km/45km, by wreszcie przebiec dystans odpowiednio 5,275 km/10,55km.
Triatlonistka amatorka trenuje pływanie 3 razy w tygodniu
po ok. 40 min, biega 2 razy w tygodniu dystans ok. 6 km
polnymi drogami, ale w towarzystwie psa, a rowerem takim
„babskim” jeździ wszędzie. Natomiast kolarzówką pokonuje
26 km 2-3 razy w tygodniu. Jej ulubiona trasa to WilamówBrzozówka– Góry– Kuczki- Ostrowsko, czyli blisko natury. No
i trzyma formę!
Powyższy tekst opisuje amatorkę triatlonu- Anetę Sowęmatkę, żonę, nauczycielkę, przyjaciółkę, która nie obawiała
się zawalczyć o spełnienie swoich marzeń. Zawsze uśmiechnięta, skromna, pełna pozytywnej energii.
Wielu dalszych sukcesów i spełniania marzeń serdecznie
życzy redakcja „W Uniejowie”.

Alicja Własny

Na trasie rowerowej w Malborku (fot. arch. Anety Sowy)

Z powodzeniem wystartowała w tegorocznym Biegu do Gorących
Żródeł w Uniejowie (fot. Michał Kubacki: www.uniejow.net.pl)

Tak było - Tak jest

Ośrodek wypoczynkowy Wiosny Ludów w latach 70. XX wieku, a obecnie w tym miejscu
Kasztel Uniejów - Hotel-SPA**** (fot. arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

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

Dzięki rozbudowie kompleksu ,,Term Uniejów” w Uniejowie powstanie kolejny zewnętrzny, wielofunkcyjny
basen rekreacyjny. Wyposażony będzie m.in. 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 powierzchnia lustra wody nowej niecki wyniesie prawie 800 m kw.,
a sama inwestycja realizowana jest w ramach projektu
pn. „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu basenowego”.
To kolejne środki w Uniejowie, które gminie udało się

Trwa rozbudowa basenów
termalnych
Do końca kwietnia 2019 roku spółka Polimex Budownictwo ma zakończyć pierwszy etap rozbudowy
kompleksu basenów termalnych w Uniejowie. 18
października 2018 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

Na uroczystości pojawili się m.in.
burmistrz miasta Józef Kaczmarek,
wiceburmistrz Piotr Majer, prezes
spółki P.G.K. Termy Uniejów Marcin Pamfil, przedstawiciele generalnego wykonawcy firmy Polimex
Budownictwo oraz reprezentanci
wielu instytucji, władz lokalnych
i wojewódzkich. Poświęcenia nowej
inwestycji dokonał proboszcz uniejowskiej parafii ks. infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i podpisanie aktu erekcyjnego rozpoczyna
tę inwestycję jedynie symbolicznie,
bowiem prace budowlane rozpoczęły się już kilka tygodni temu. Jak powiedział burmistrz Kaczmarek, to nie
koniec inwestycji termalno-basenowych, które w przyszłości powstaną już zapewne po drugiej stronie mostu.
W uroczystości uczestniczyli m.in. także przedstawiciele miast partnerskich Uniejowa (z Włoch, Białorusi, Węgier, Finlandii) a także Azerbejdżanu, którzy uczestniczyli
w odbywającym się w tym czasie w Uniejowie Międzynarodowym Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0.

Na pierwszym planie burmistrz Józef Kaczmarek (z prawej) i Marcin Pamfil prezes P.G.K. „termy Uniejów” (fot. Michał Kubacki:www.uniejow.pl)

pozyskać na inwestycje, a kontrakt na rozbudowę uniejowskich basenów wart jest ponad 22 mln zł.

Michał Kubacki: www.uniejow.net.pl

Debaty, spotkania, prezentacje

nicznym gościom swojej oferty mieli także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw. Tematem wystąpień były
prezentacje działalności poszczególnych firm oraz inwestycji w infrastrukturę i usługi turystyczne oraz uzdrowiskowe i lecznicze.
W trakcie forum rozdano także Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju, która została objęta honorowym patronatem dr Alicji Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z osób, która odebrała
nagrodę był minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, który otrzymał ją w kategorii ,,Człowiek Roku”.

Międzynarodowe Forum Inteligentnego
Rozwoju

Trzy dni trwało Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0, którego gospodarzem był Uniejów. Podczas odbywającego się 18-20 października wydarzenia
spotkali się przedstawiciele samorządu, biznesu i nauki.
Organizatorem forum w Uniejowie było Centrum Inteligentnego Rozwoju, które wcześniejsze dwa fora organizowało w Rzeszowie. Jak powiedział dyrektor wydarzenia Damian Baran, Uniejów jest liderem mądrego
i skutecznego wykorzystania funduszy unijnych w kraju,
stąd też to jeden z powodów, dla których stał się gospodarzem forum.
Podczas trzech dni spotkało się ze sobą grono około pół
tysiąca przedstawicieli innowacyjnych firm, najlepiej rozwijających się samorządów i uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Blisko stu prelegentów dzieliło się
swoimi opiniami podczas trzydziestu konferencji, które
odbywały się w uniejowskim zamku, Domu Pracy Twórczej, Medical Spa Hotel Lawendowe Termy i Hotel & Spa
**** Kasztel Uniejów.
W trakcie forum odbyły się również prezentacje gospodarcze miast partnerskich Uniejowa oraz przedsiębiorców
lokalnych, które odbywały się w Uzdrowisku Uniejów
Park -Instytut Zdrowia Człowieka. Podczas tej części swoje prezentacje miały miasta: Naftalan (Azerbejdżan), Gorki (Białoruś), Sonkajärvi (Finlandia), Grindavik (Islandia),
Krāslava (Łotwa), Wołokołamsk (Rosja), Mórahalom
(Węgry) i Alatri (Włochy). Okazję do prezentacji zagraw Uniejowie - nr 75 (2018)

Michał Kubacki:www.uniejow.net.pl

Burmistrz Józef Kaczmarek (drugi od lewej) i przedstawiciele delegacji zagranicznych (fot. Michał Kubacki:www.uniejow.net.pl)
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Wybory samorządowe 2018 w Gminie Uniejów
Wyniki wyborów Burmistrza Miasta Uniejów
Lp.

Nazwisko
i imiona

Wiek

Wykształce
-nie

Miejsce
zamieszkania

1

Kaczmarek Józef

58

Wyższe

Uniejów

Głosy za % głosów Głosy Wybrany
za
przeciw
2572

85,02

453

Tak

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Uniejowie
Okręg
wyborczy
nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwisko i imiona

Głosów ważnych oddanych na kandydata

Liczba

% w skali okręgu
wyborczego

Mandat

79
116

40,51
59,49
0,00
0,00
48,29
51,71
0,00
35,33
64,67
46,60
53,40
32,79
67,21
36,20
63,80
0,00
0,00
58,18
41,82
62,11
37,89
61,94
38,06
30,57
28,50
40,93

Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak

Cieślak Andrzej
Bielawski Krzysztof
Cybulski Marek
Kucharzyk Grzegorz Józef
Warych Tadeusz
Dutkowski Roman Stanisław
Głowacki Wojciech Aleksander
Kuśmierek Agniesza Maria
Ilska Jolanta Irena
Marciniak Elżbieta Mieczysława
Łukasik Lucjan Stanisław
Goszczyk Sławomir Kazimierz
Nita Łukasz
Stasiak Kazimiera Ewa
Szafarz Daniel
Wójcik Tomasz Józef
Łuczak Teresa Wanda
Grubska Marianna
Jaszczura Bogumił
Pokorska Beata Sylwia
Szafarz-Tutak Karolina Marianna
Własny Alicja
Kosmalski Janusz Jerzy
Górczyński Jan Krzysztof
Pęcherski Henryk
Madajski Mirosław

113
121
59
108
89
102
80
164
80
141

96
69
118
72
153
94
59
55
79

Do Rady Miasta wybrani zostali:

Bielawski Krzysztof, Cybulski Marek, Dudkowski Roman Stanisław, Głowacki Wojciech Aleksander, Grubska
Marianna, Ilska Jolanta Irena, Kucharzyk Grzegorz Józef, Łuczak Teresa Wanda, Łukasik Lucjan Stanisław,
Madajski Mirosław. Nita Łukasz, Pokorska Beata Sylwia, Szafarz Daniel, Własny Alicja, Wójcik Tomasz Józef.
W okręgach w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie wybieranych radnych
na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Uniejowie nie
przeprowadzano, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.
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w Uniejowie - nr 75 (2018)

Na sz e w y b o ry D o S e j m i ku Woj ewó dz t wa Łó dz k i e g o
W okręgu nr 3, który obejmuje powiat poddębicki oraz łaski, pabianicki, pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski do zdobycia było 8 mandatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. O głosy ponad 460
tysięcy wyborców walczyło 113 kandydatów zarejestrowanych na 13 listach. We wszystkich pięciu okręgach w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarejestrowano 479 kandydatów.
Z naszego okręgu mandaty zdobyli: Ciebiada Krzysztof (24 973), Stępień Witold (21 815), Sagan Marlena 19 997),
(Zięba-Gzik Jolanta (16 629), Więckowska Dorota (8 583), Chowis Andrzej (7 951), Koperska Iwona (7 705) i Owczarek
Andrzej (7 621).
W województwie łódzkim to PiS będzie miał samodzielną większość, bowiem aż 17 mandatów zdobyli kandydaci
z tego komitetu wyborczego. 12 mandatów otrzyma Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, a 4 Polskie Stronnictwo Ludowe (źródło: PKW)

Na sz e W y b o ry d o R a dy P ow i at u P o d d ę b i c k i e g o
W okręgu nr 2 wybierano trzech radnych, którzy będą reprezentować sprawy mieszkańców gminy w powiecie. Spośród dwudziestu pięciu kandydatów mandaty zdobyli:

Nazwisko i imię

Miejsce za- Komitet Wyborczy
mieszkania
Kozłowski Piotr
Brzeziny
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatu Poddębickiego
Komajda Małgo- Uniejów
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawierzata
dliwość
Pecyna Danuta
Uniejów
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Ilość głosów
519
365
321

Ogółem w wyborach do poddębickiej Rady Powiatu 7 mandatów zdobył PiS, 5 - PSL, 3-Wspólnota Powiatu Poddębickiego i 2 mandaty – Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Urzędujący starosta Ryszard Rytter, ubiegający się o mandat z listy PSL, uzyskał 582 głosów (8,55 proc.) i był to
drugi wynik wśród ludowców w okręgu, w którym startował.
Jednak na oficjalnej stronie starostwa ukazało się ogłoszenie, że zrzeka się zdobytego w niedzielnych wyborach
mandatu i wyjaśnia, iż robi to ,,Aby nie blokować negocjacji w sprawie utworzenia koalicji większościowej w Radzie
Powiatu”. O takiej decyzji został poinformowany Komisarz Wyborczy w Łodzi.

Treść oświadczenia Ryszarda Ryttera
Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy Mieszkańcy Powiatu Poddębickiego
Wybory Samorządowe za nami. Chcę serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy poparli kandydatów
Polskiego Stronnictwa Ludowego na listach do Rad Gmin, Powiatu, Sejmiku Województwa oraz na Wójtów i Burmistrzów.
Szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim Tym, którzy poparli moją osobę do Rady Powiatu Poddębickiego - jest to
dla mnie wyraz dużego uznania za moją pracę na rzecz Mieszkańców Powiatu.
  Aby nie blokować negocjacji w sprawie utworzenia koalicji większościowej w Radzie Powiatu postanowiłem w dniu
dzisiejszym zrzec się mandatu radnego i stosowne pismo złożyłem u Komisarza Wyborczego w Łodzi.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za zaufanie, a mój mandat obejmie Pan Dariusz Twardowski – jestem przekonany, że
będzie go sprawował w dobrze pojętym interesie mieszkańców.

w Uniejowie - nr 75 (2018)
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Nigdy więcej wojny!
Dzień 1 września przypomina o wybuchu II wojny światowej oraz przywołuje myślenie o wartości pokoju.
Już po raz 79. daliśmy wyraz szczególnego pielęgnowania pamięci tragicznych dni wrześniowych 1939 roku.

3 września Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w uniejowskiej kolegiacie, celebrowaną przez ks. infułata
Andrzeja Ziemieśkiewicza w intencji bohaterskich ofiar działań wojennych. Ks. proboszcz modlił się również w intencji
uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny.
Po uroczystościach w kościele uczestnicy obchodów przeszli na Rynek pod pomnik pamięci bohaterów września
1939r. Licznie zebrali się uczniowie miejscowej szkoły, mieszkańcy Uniejowa i okolic oraz zaproszeni goście. W ich gronie znalazła się Asysta Honorowa I Dywizjonu
Lotniczego z Leźnicy Wielkiej. Wciągnięto flagę
na maszt, odegrano hymn państwowy, odczytano
Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową. Delegacje różnych stanów, samorządowców, instytucji, partii politycznych oraz miejscowej Szkoły
i Przedszkola złożyły wiązanki kwiatów.
Uroczystości zakończyło posadzenie dębu pamięci na 100 - lecie odzyskania przez Polską Niepodległości. Dokonał tego Dowódca Garnizonu
Łęczyca oraz Dowódca I Dywizjonu Lotniczego
w Leźnicy Wielkiej.
8 września Pamiętano również o rocznicy
mordu w Czekaju, dokonanego przez niemieckich
najeźdźców na ludności cywilnej. Uroczystości
rozpoczęła Msza Święta, sprawowana przez ks.
infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. Po niej To- Udział delegacji uczniów, harcerzy pozwala wierzyć, że pałeczkę pamięci poniesie dalej
młode pokolenie (fot.Michał Kubacki:www.uniejow.net.pl)
masz Wójcik-historyk i regionalista, w świetle
nowych badań przedstawił historię tamtych tragicznych wydarzeń. Odczytano Apel Poległych, liczne delegacje złożyły na pomniku wiązanki kwiatów. W uroczystości w Czekaju, jak co roku wziął udział Reprezentacyjny Oddział
Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Patriotyczne spotkanie zakończyło posadzenie kolejnych dębów pamięci, m.in. przez przedstawicieli rodzin pomordowanych we wrześniu 1939r. w Czekaju, przez przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Uniejowie oraz Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej Koło w Uniejowie.
Za rok wszyscy znów pośpieszą na uroczystości i staną przy pomnikach uniejowskich ofiar II wojny Światowej, by
przywołać o nich pamięć i utwierdzić się w przekonaniu, że pokój i wolność to bezcenne Dobra.
Małgorzata Charuba
pedagog szkolny, 2 logopedów, 5 bibliotekarzy, 6 katechetów, 6 dyrektorów i 45 pracowników obsługi.
Wszystkim uczniom i ich nauczycielom życzymy wielu
sukcesów, owocnej nauki, a przede wszystkim radości ze
zdobywania i przekazywania wiedzy.

Po raz pierwszy i ostatni - nowy rok
szkolny 2018/2019 rozpoczęty!

Alicja Własny

Bieżący rok szkolny z wielką galą rozpoczął się 3 wrze-

śnia. Pierwszy raz od czasu reformy oświaty w latach
1999/2000 wróciła do szkół podstawowych klasa ósma.
A zatem w tym roku szkolnym egzaminy sprawdzające
wiedzę absolwentów i dające przepustki do szkół średnich
będą pisali zarówno ósmoklasiści jak i gimnazjaliści- tyle
tylko, że ci ostatni raz.
W tym roku szkolnym także po raz pierwszy najmniejsza szkoła podstawowa w gminie Uniejów nie ma I klasy.
Jest też najmniej liczna od czasu jej powstania, bo ma tylko 12 uczniów. Ale podstawówka w Spycimierzu jest szkołą „stowarzyszeniową” i rządzi się nieco innymi prawami.
We wszystkich szkołach w naszej gminie uczy się
681uczniów, pracuje 76 nauczycieli w pełnym wymiarze,
33 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy w tym:
1 nauczyciel wspierający, 2 asystentów,1 fizjoterapeuta, 1

Przed pierwszym spotkaniem w szkole uczniowie uniejowskiej podstawówki uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno-religijnych w kolegiacie i na
Rynku (fot. MichałKubacki:www.uniejow.net.pl)

6

w Uniejowie - nr 75 (2018)

Druga wojna światowa we wspomnieniach
działem, że jedziemy do domu, a w bagażach mamy żywność.
Pozwolili jechać dalej. Po drodze zastaliśmy stojący odkryty
samochód osobowy. Ukłoniliśmy się siedzącemu w nim szoferowi- młodemu żołnierzowi. On uśmiechnął się i odsalutował-prawdopodobnie przywiózł oficerów, którzy poszli do
pałacu. Szczęśliwie więc minęliśmy to miejsce. Będąc koło
Miszczaka, zauważyliśmy pierwsze pożary w Dominikowicach i Izabeli, więc nacisnęliśmy na pedały i co sił do domu.
Od tego momentu już nikogo nie przepuszczano. Niemcy zaczęli rozstrzeliwać niewinnych ludzi i palić budynki.
Strzelali w stronę budynków pociskami zapalającymi. Strzelali do uciekających z budynków. Tak zginął Pentela, Ośkiewicz. Przeżył Firgan, ale miał głowę przestrzeloną i do końca
życia nie widział. Było to z zemsty za ich poległych żołnierzy
w Balinie, gdzie wojsko polskie, ukryte w budynkach, z karabinów maszynowych wystrzelało całą czołówkę Niemców.
W Gibaszewie, w murowanej piwnicy na kartofle, ukryli się
Lewandowscy, a do nich dołączyli sąsiedzi i znajomi myśląc,
że się uchronią. Natomiast Niemcy poruszali się również
drogami bocznymi od Wólki do Balina. Któryś z Niemców zauważył, że ktoś wygląda z tego ukrycia. Wszystkim nakazano
wyjść, wykopać dla siebie dół i stanąć nad nim-tak zostali
rozstrzelani. W Izabeli wyciągano z domów tych, którzy nie
zdążyli uciec i też na miejscu rozstrzelali. Tak zginął Ludwik
Kubiak, mimo, że udawał chorego. Żona i dzieci go trzymali,
ale nic nie pomogło- wyciągnęli przed dom i zabili. Tak samo
Drzenia, Sońdę, Witczaka, Szubskiego- tych, którzy mieszkali blisko traktu. Przeżyli ci, którzy w porę uciekli i się dobrze ukryli.
Niemcy byli bardzo wściekli, kiedy znowu zostali odparci, mimo wzmocnionych sił. Doszło nawet do tego, że Polacy
wczesnym rankiem wyszli na bagnety, a Niemcy stchórzyli
i cofnęli się. W tym czasie wojsko polskie miało czas na wycofanie się, bo nie było łączności, amunicji ani wsparcia. Pozostało kilku rozbitków, którzy bronili się do ostatniej kuli,
część z nich poległo.
W Balinie masowe rozstrzelanie. Również w Krępie za
czworakami. Swoich żołnierzy Niemcy pochowali w parku
w Dominikowicach, w posiadłości Rydygierów („naszych”
Niemców”), przedwojennych dziedziców folwarku. Za okupacji Rydygier też tam gospodarzył i jednocześnie opiekował
się grobami-było ich około 100, w tym groby trzech oficerów
i trzy polskie nazwiska. Nie wiadomo, ilu było rannych po
tych bitwach.
Kiedy przyszły dni okupacji, to niektórzy miejscowi Niemcy nie jednego Polaka uchronili od śmierci. Po pewnym czasie zmienili jednak swój stosunek do Polaków. „Dostali rogi”
i trzeba było u nich pracować za półdarmo. Ja pracowałem
u Niemca Klinbel w końcu Dzierzązny. Był tam niewykończony budynek. Pracowaliśmy przy tynkach. Pewnego dnia
przyszło dwóch niemieckich żołnierzy, którzy przebywali
w tymczasowym sztabie w pałacu w Krępie. Któryś z miejscowych Niemców, będących razem ze mną na okopach naskarżył, że w okopach pod Turkiem biegłem ze szpadlem,
krzycząc „zabić Niemców”, kiedy samolot leciał w dół. Za taki
wybryk groziła śmierć. Żandarmi przyszli mnie zabrać i dostawić na komendę do Uniejowa, skąd nikt nie wracał. Miałem wielkie szczęście, bo wstawił się za mną Niemiec, u którego pracowałem i nie zostałem zabrany.
Nadal pracowałem u Niemców, ale bałem się, żeby któryś

Pomagał innym, nie wzbudzając
podejrzeń Niemców
Wrzesień 1939 roku. Wojna zastała mnie w domu, w rodzinnej wsi Dzierzązna. W następnym dniu sołtys wyznaczał z każdego domu po jednej osobie na okopy pod Turkiem.
Pojechaliśmy podwodami. Przenocowaliśmy w stodołach
w małym folwarku w Żukach, a raniutko zostaliśmy przejęci
przez wojsko. Zaprowadzili nas na Kolską Szosę. Pod wzgórzami i laskami wytyczyli linię okopów i trzeba było kopać
głęboki i szeroki rów przeciwpancerny.
W godzinach popołudniowych rów mieliśmy na ukończeniu. Nagle bardzo wysoko pojawiły się samoloty niemieckie.
Artyleria przeciwlotnicza była ukryta w laskach. Zaczęli
„szczekać” do samolotów. Było widać, jak pociski rozrywają
się przy samolotach. W pewnym momencie jeden z tych samolotów zaczął lecieć prosto w dół. Pomyśleliśmy, że został
trafiony pociskiem. Razem z innymi młodzikami wyskoczyłem z okopu z okrzykiem „dobić Niemców”. Kiedy przebiegliśmy około 50 metrów, nagle zza górki wyleciał ten samolot
i zaczęto strzelać z karabinów maszynowych. Szybko pokładliśmy się w redlinach kartofli. Słychać było, jak pociski
gwizdały nad nami. Na szczęście nikogo z nas nie trafiły. Jedynie widzieliśmy, jak kula trafiła konia, na którym jeździł
oficer, który nas nadzorował. Przerażeni uciekaliśmy każdy
w swoją stronę, pieszo do domu. Po drodze spotykaliśmy
zbombardowane pobocza szosy, olbrzymie doły po bombach
i porozrzucane furmanki z dobytkiem uciekinierów z poznańskiego. Bomby padały tuż przy szosie. Pomimo strachu
trafiali się chciwi wśród osób uciekających z okopów, którzy
przywłaszczali sobie leżące przedmioty uciekinierów. Szybko
maszerowaliśmy dalej, by jak najszybciej dostać się do domu,
bo dochodziły nas głosy, że wojska polskie mają wysadzić
most w Uniejowie.
Nazajutrz pojawiło się więcej uciekinierów. Opowiadali, że
Niemcy są już blisko i mordują Polaków, a zwłaszcza młodych
chłopów. Kiedy jeden z uciekinierów powiedział, że są już
w Miłkowicach, postanowiłem razem z kolegą Janem Witaszczykiem też uciekać do Warszawy. W następnym dniu rodzice wyposażyli nas w żywność na drogę i rowerami udaliśmy
się przez Krępę i Nową Wieś do Zakrzewa. Tam spotkaliśmy
więcej takich, jak my, dyskutujących, jaką trasą będzie lepiej
i bliżej. W tym czasie od strony Poddębic w kierunku Balina przejechały trzy czołgi nie zatrzymując się. Uciekinierzy
zaczęli gorąco dyskutować: jedni mówili, że byli to Anglicy,
inni, że Czesi albo Francuzi. Wątpliwości pomógł rozwiać
nauczyciel-łodzian, który przebywał w Zakrzewie na urlopie u państwa Grzymskich. Tych, którzy stali najbliżej szosy, zapytał jakie znaki miały te czołgi. Kiedy nikt nie mógł
dokładnie określić, narysował na ziemi znaki wymienionych
krajów i również niemiecki. Wtedy pytani wskazali na znak
niemiecki. W tej sytuacji nauczyciel podpowiedział, byśmy
szybko rozeszli się –każdy w swoją stronę, więc ja z Jankiem
wróciłem z powrotem do domu.
Kiedy dojeżdżaliśmy do folwarku w Krępie, zatrzymali nas żołnierze niemieccy, ukryci w krzakach przy drodze.
Zapytali, dokąd jedziemy i co mamy w bagażach. Odpowiew Uniejowie - nr 75 (2018)

7

Druga wojna światowa we wspomnieniach
mi znowu nie zaszkodził. Pomimo tego i tak byłem cały czas
pod „obstrzałem”. W końcu wytypowali mnie do wyjazdu na
roboty przymusowe do Niemiec. By tego uniknąć, postanowiłem w 1940 roku ożenić się, mając nadzieję na pracę w jakimś gospodarstwie. Zbieg okoliczności sprawił, że mój kolega Stefan Korczyński podsłuchał rozmowę na sąsiednim
podwórku, gdzie mieszkała przesiedlona rodzina Pingotów.
Niemiec Ryll, który pracował w gminie jako urzędnik, namawiał Eugeniusza Pingota do pracy na stanowisku woźnego przy gminie w Niewieszu z siedzibą w Zakrzewie. Stefan
przekazał mi to wszystko wiedząc, że „jestem na wylocie”.
Po przemyśleniach postanowiłem następnego dnia rano
pojechać do gminy. Dojeżdżając na miejsce, zauważyłem Rylla
i Eugeniusza Pingota, czekających na komisarza. Byli bardzo
zdziwieni, że ja też się zgłosiłem. Kiedy nadjechał komisarz,
weszliśmy całą trójką do biura- Ryll jako pośrednik Pingota,
a ja sam. Komisarzem był Niemiec z Rzeszy, który nie mówił
po polsku. Zapytał, czy chcemy pracować jako woźni w gminie. Ja pierwszy odpowiedziałem po niemiecku, że tak. Zapytał dalej, czy umiem po niemiecku. Znowu odpowiedziałem
twierdząco. Dodałem też, że ojciec pracował w Holandii jako
górnik, a ja chodziłem tam do szkoły, stąd znam niemiecki.
Zostałem przyjęty i komisarz kazał mi przyjść na drugi dzień
do pracy. Tak się zaczęła moja praca woźnego w gminie.
Początkowo dojeżdżałem do domu rowerem, ale komisarz
doszedł do wniosku, że lepiej byłoby, gdybym był na miejscu. Wiosną 1941 roku dał mi mieszkanie w domku letniskowym po Żydach obok gminy. Zamieszkałem tam z żoną i tak
przetrwaliśmy okupację. Praca była trudna, bo początkowo
utrudniali ją Niemcy, pracujący jako urzędnicy w gminie na
poczcie, która sąsiadowała z gminą. Nie lubili mnie, bo zaskarbiłem sobie uznanie u Niemców z Rzeszy. Naczelnikiem
poczty był Niemiec Rozentreter z Pauliny, który mi przypomniał okopy po Turkiem, kiedy to chciałem zabijać Niemców.
On też tam był i widział cały przebieg wydarzenia. Przestałem się bać, kiedy go zabrali na wojnę do Rosji. Praca stała
się wtedy względna, ale brakowało nam pieniędzy, bo wynagrodzenie miałam najniższe. To mnie skusiło do podbierania
w gminie kartek żywnościowych, które „na lewo” były w cenie. Wywoziłem je do Poddębic Zielińskiemu, który się ukrywał jako oficer. Miał te kartki dla rodziny i jeszcze jego żona
nimi handlowała. Dawałem również kartki do Łodzi, kiedy
nadarzała się okazja. Tam sprzedawał je Grzelak Władek,
pracujący jako portier w małej farbiarni i miał dobry kontakt z ludźmi- to dawni mieszkańcy wsi Dzierzązna, Paulina
i Leśnik.
Z biegiem czasu zmieniali się komisarze- było ich czterech. Każdy następny był dla mnie lepszy, a ja starałem się
nie podpaść. Należycie wywiązywałem się z obowiązków.
Miałem też stały kontakt z Niemcami z Rzeszy, więc tak się
wprawiłem do czystej mowy niemieckiej, że bywałem tłumaczem. W gminie w roli urzędników pracowało jeszcze pięciu
Niemców z Rzeszy- inwalidzi z rodzinami i samotni. Wszyscy
mieszkali również w Zakrzewie. W tej miejscowości letniskowej nie było żadnego sklepu, gdzie można by kupić podstawowe produkty. Kiedy jeździłem służbowo do różnych miejscowości, załatwiałem pracującym ze mną Niemcom różne
potrzeby. Dwóch z nich było alkoholikami, więc dostarczałem im nawet samogon. Za to traktowali mnie- Polaka lepiej
niż tutejszych Niemców.
Nadal handlowałem kartkami, dostarczając je do Łodzi.
Nawet obdarzałem teściową, która dowiozła kilka razy do
Łodzi. Potem się bała, bo w Aleksandrowie Niemcy rewidowali. Ja się również spłoszyłem, bo coraz więcej było takich,
jak ja. Zaczęło brakować kartek w gminie. Niemiec odpowie-

Pamiątka z czasów okupacji. Od lewej: Stanisław Krajewski, Adam Ścibior
i Stanisław Pięgot (ze zb. Mariana Pięgota)

dzialny za ich wydawanie wkurzył się i zgłosił to na żandarmerii w Niewieszu. Żandarmi przyjechali do gminy i wszystkich Polaków wezwali do jednego biura. Jeden żandarm nas
pilnował, a pozostali dobrali po jednym urzędniku i poszli na
rewizje do naszych mieszkań. Następnie rewidowali kolejno
każdego z nas. Nie znaleźli nic w domach ani przy rewizjach
osobistych. Ja miałem kartki schowane w domu przy kuchni
pod pudełkiem z opałem. Żona zdążyła je wynieść na dwór
i włożyć w śnieg, a pudełka nie ruszali.
Jako woźny, miałam najlepsze „chody” na lewe roboty.
Nikt nie mógł wystawić lewego dowodu-robiłem to ja. Kiedy wydawali nowe dowody, były wypisywane w gminie, a ich
stemplowanie odbywało się w starostwie w Turku. Woziłem
je do powiatu, a tam urzędnikowi nie chciało się przystawiać
pieczątki. Kazał mi siadać z boku przy jego biurku i dawał
pieczątki do stemplowania. Przy tej czynności obmyśliłem,
że możliwe jest podstemplowanie kilku lewych druków. Zrobiłem to następnym razem i udało się. Dalej tego nie robiłem,
bo bałem się, że mnie przyłapią. Mając klucze od biura pierwszy je otwierałem i ostatni zamykałem. Miałem więc dostęp
do różnych druków- były to pozwolenia podróży (przepustki), zezwolenia na kupno obuwia i odzieży.
W 1941 roku powiększyła mi się rodzina- urodził się syn
Marian, a w 1943 roku córka Janina. Musiałem zrezygnować
z lewych dochodów. Komisarz Bajer w dużej mierze odciążył mnie w pracy, bo zatrudnił na stałe kobietę do sprzątania
biura, palenia w piecach oraz odnoszenia pism na pocztębyły to przede wszystkim pisma do sołtysów, dostarczane
przez listonoszy.
(...)To był już okres przed końcem kariery Niemców, kiedy komisarz postanowił się ożenić i nastały nowe kłopoty
związane z przygotowaniem ślubu. Wszystko, co mu przy-
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szło do głowy, trzeba było wykonać. Wesele musiało się odbyć w deutsche-haus (niemiecki dom). Potrzeba było dwóch
ogrodników do ukwiecenia domu. Miałem zorganizować kolarzy. Koła ich rowerów należało udekorować bibułą. Rowerzyści mieli jechać przed taksówką młodej pary-z Zakrzewia
do Niewiesza. Jeden trębacz miał grać hejnały na przyjazd
młodej pary. Osobiście miałem dopilnować lamp na naftę.
Hejnał na trąbce grał w Niewieszu Rafalski. Kwiaty przygotowywał Teofil, ogrodnik z majątku Krępa i drugi ogrodnik
(z czarnomorców) ze sławnego ogrodu Towielskiego sprzed
wojny.
Tydzień przed ślubem przyjechał do komisarza jego najlepszy kolega, były komendant żandarmerii w Niewieszu
przeniesiony do Tuszyna. Wielkie chłopisko, w dodatku rudy
i bardzo niedobry dla podwładnych. Przy okazji dogadali się,
że pomoże w przygotowaniu libacji weselnej. Tego wieczoru
komisarz przysłał po mnie służącą, bym przyjechał do niego rowerem i zabrał z sobą worek. Stawiłem się. Kazali mi
wejść do kuchni i poczekać. Za chwilę przyszedł komendant
i sprawdził, czy mam worek. Potem wrócił do pokoju, przyniósł wódkę i kazał mi wypić. Po chwili przyszedł raz jeszcze
i powiedział: „chodź ze mną”. On wziął rower komisarza, ja
swój i ruszyliśmy w stronę Niewiesza. Odpaliłem dynamo, ale
kazał mi zgasić. Pomyślałem, że w tym lesie zastrzeli mnie.
Ochłonąłem, kiedy minęliśmy las. Skręciliśmy do Niewiesza,
gdzie stały mury po spalonej piekarni. Tam kazał mi postawić rower i iść za nim obok murów kościelnych od strony
obecnej spółdzielni. Weszliśmy od tyłu w podwórko posterunku. Kazał psu wejść do budy i nogą zastawił wejście do
niej. Mnie kazał z workiem wejść do kurnika. Złapaliśmy siedem kur i włożyliśmy do worka. On pierwszy wyszedł z kurnika, zastawił psa, a mnie skierował na drogę do roweru
i kazał z kurami jechać do komisarza. Kiedy przyjechałem na
miejsce, czekał tam komisarz i zabrał worek z kurami. Gdy
odchodziłem, pogroził mi i powiedział „haft die fresk” (trzymaj mordę).
W następnym dniu w Niewieszu zaczęły się poszukiwania
i rewizje. Żandarmi nie mogli zrozumieć, jak z kurnika na
ich podwórku, pilnowanego przez psa, zginęły kury. Do końca wojny nikomu o tym nie mówiłem. Wiedziała tylko żona.
Tym zdarzeniem zyskałem sobie jeszcze większe zaufanie
u komisarza.
Kiedy na froncie wschodnim zaczęło dziać się źle dla
Niemców, komisarz otrzymał odgórne nakazy budowania
i nadzorowania okopów. Przymusowo kopali je Polacy z nakazów sołtysów. Plany tych okopów otrzymał z wojskowości,
ze szkicami gdzie i jak mają być wykonane. Instrukcji udzielił
oficer, a komisarz musiał nadzorować. Okazało się, że w tych
sprawach nie wychodziło tak, jak powinno być. Ja mu w tym
pomagałem. Kiedy zmiarkował, że dobrze się orientuję, zlecił
mi wytyczanie wg planu okopów nad szosą. Każdy okop winien mieć właz od strony lasu. Przykładając plan na przeciwnej stronie drogi, właz wychodził od strony szosy i tego nie
mógł skojarzyć komisarz. Ja wpadłem na pomysł odwrócenia
planu i patrząc od drugiej strony właz do schronu wyszedł
prawidłowo. Od tego czasu musiałem z nim jeździć na okopy
i wyznaczać schrony przeciwpancerne nad głównymi drogami.
Zbliżał się front. Niemcy przewidywali swój koniec, dlatego wkradał się nieład w ich rządzenie. Żyli w strachu. Natomiast my Polacy z uciechą wyglądaliśmy na Rosjan. Kiedy
nadszedł moment, to w ostatniej chwili zostali zawiadomieni
o ewakuacji. Wieczorem rozwieźliśmy poufne pisma do sołtysów i zarządców folwarkami, a raniutko już wyjeżdżali.
Wybrani sołtysi przysłali do gminy podwody dla urzędników
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i dokumentów biurowych, maszyn do pisania i liczenia. Komisarz do ostatniej chwili nadzorował. Pilnował nawet, czy
ja swoje manele ładuję na furmankę. Szybko musiałem przygotować kilka bagaży i załadować na podwodę, oczywiście
stare i zbędne rzeczy. Żonę i dzieci wyprowadziłem do sąsiada Tylkiego, a komisarzowi powiedziałem, że rodzina już
wyjechała z sąsiadem. Ja i komisarz jechaliśmy rowerami za
ostatnią furmanką. Myślałem, jak uciec i wrócić do rodziny.
Celowo zrzuciłem więc nogą łańcuch w rowerze, a komisarzowi powiedziałem, że się zepsuł, że włożę go na furmankę
i będę jechał na wozie. Niemiec zgodził się i szybciej ruszył
rowerem do przodu. Widząc, że odjechał dość daleko, zeskoczyłem z wozu. Woźnica zapytał, co z moimi bagażami. Powiedziałem, że może sobie zabrać i zniknąłem w lesie.
Lasem doszedłem do Zakrzewa, a tam w podwórzu przy
gminie Niemcy wojskowi w białych kożuchach. Gdy ich zobaczyłem, pomyślałem, że to ci, którzy wszystkich Polaków
będą mordować. Na szczęście jedna podwoda z Balina spóźniła się i stała wolna przed gminą. Ci wojskowi przejęli ją
i odjechali, a ja już byłem ze swoją rodziną. Po niecałej godzinie pojawiły się ruskie czołgi, które jechały w stronę Balina.
Komisarz zdążył więc uciec, a my Polacy zostaliśmy w tym
bezkrólewiu. Przechodzące ruskie wojska po drodze robiły,
co chciały. Żołnierze szukali bimbru, kradli i handlowali.
Spalili budynek, w którym znajdowała się gmina i budynek.
Spalił się też budynek, w którym mieszkałem ja i inni Polacy.
Wolne piętro tego budynku zajęło wojsko ruskie i to u nich
zapaliło się. Każdy z nas, jak mógł, wynosił swoje manele na
podwórko albo do ogródka, a ci żołnierze kradli. Jeśli ktoś
z nas upomniał się o swoje, to mówili, że jest to Germana
i grozili karabinem.
Widząc, co się dzieje, postanowiłem jak najprędzej wrócić
do Dzierząznej. Ojciec pojechał na wieś po furmankę do teścia, ale on nie miał już koni, bo wojsko zabrało. Wypożyczył
konia od Miszczaka, któremu udało się go zachować. Ja, nie
czekając na furmankę, zrobiłem na sankach siedzenie z kuferka. Ulokowałem na nich dzieci i razem z żoną ciągnęliśmy
te sanki z Zakrzewia przez Ksawercin do Krępy i dalej do
Dzierzązny. Po drodze spotykaliśmy ruskie wojska, ale nic
nam nie mówili, kazali iść dalej. Dopiero nad lasem krępskim zaczęli do nas strzelać, bo było słychać nad nami gwizd
kul karabinowych. Kiedy przeszliśmy za pagórek, stracili nas
z pola widzenia i przestali strzelać.
Dotarliśmy do domu. Ojciec z teściem pojechali do Zakrzewia po rzeczy, których pilnowała matka. Kiedy jeszcze
raz wybrali się po resztę maneli, wojsko zabrało konia i wóz.
Skończyła się przeprowadzka. Nie zdążyliśmy się dobrze rozejrzeć w domu, kiedy wojsko ruskie wpakowało się do nas
na kwaterę.
U sąsiadki, Niemki Szwant, urządzili warsztat samochodowy. Z dwóch samochodów robili jednego. Ci mechanicy
mieszkali w różnych domach, ale schodzili się jeden do drugiego i pili wódkę. Kiedy im jej brakowało, szukali po domach, bo się dowiedzieli, że niektórzy mają wódkę z gorzelni
w Krępie. Kiedy Niemcy uciekli, to każdy odważny, sprytny
i silny miał możliwość nabrać wódki z gorzelni, dlatego ci
żołnierze chodzili i dopytywali, kto ma wódkę.
Żołnierze, którzy kwaterowali w naszym domu, wieczorem siedzieli przy stole i popijali wódkę. Jeden z nich leżał
w kącie na słomie i odpoczywał, bo był chory na płuca. Opowiadał, że oficer nie chciał jednak zwolnić go z wojska, bo był
dobrym mechanikiem. W czasie ich picia w pewnym momencie do tej samej izby weszło dwóch żołnierzy niemieckich.
Żaden z pijących, a było ich czterech, nie wyskoczył do Niemców. Tylko ten, który leżał chwycił swój karabin i krzyknął
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do nich po rosyjsku „ręce do góry”. Niemcy nie spodziewali
się tu spotkać Rosjan. Liczyli, że trafili na swoich, a zmyliła
ich pewnie tabliczka „Pięgot” na drzwiach wejściowych. Jeden z Rosjan poszedł do oficera, który kwaterował u Miłosza,
by zapytać, co mają zrobić z Niemcami. Ten wydal rozkaz do
rozstrzelania. Jeden z pijanych ruskich udał chojraka i powiedział, że to zrobi, bo Niemcy zamordowali mu w Rosji całą
rodzinę. Wziął jednego i kazał mu iść przodem. Niemiec dał
susa za drogę w stronę olszynek. Uciekał około 150 metrów,
ale kule go dosięgły. Zdenerwowany Rusek wrócił po drugiego i zastrzelił go zaraz za płotem od strony domu Miłosza. Zabici Niemcy leżeli tak kilka dni. Pościągano z nich odzież na
handel, a ciała przykryto potem słomą. Gdy nadszedł wiatr,
słomę wywiało, leżały nagie ciała. Ojciec i sąsiedzi zmobilizowali Niemców pozostałych w okolicy i wręcz zmusili, by
ciała te pochowano na niemieckim cmentarzu w Leśniku.
Taki nieład i bezkrólewie panowały do około pół roku.
W różnych miejscowościach formowała się ochotnicza Milicja Obywatelska. Jej funkcjonariusze zaprowadzali porządek,
powstawały gminy, powoływano sołtysów. Ale była i nowa
niespodzianka – partyzanci, zwłaszcza w naszej okolicy.
W Księżych Młynach znajdował się sztab pod kierownictwem oficera o pseudonimie „Groźny”. Jego ludzie grasowali przeważnie nocami, rabowali. Dla przykładu zabili kilku
mężczyzn. Z biegiem czasu namnożyło się w tej partyzantce
różnych typów, którzy z prawdziwą partyzantką nie mieli żadnych powiązań. Rabowali, co się dało i gdzie się dało.
Gospodarze, którzy mieli konie, zmuszani byli nocami do
podwożenia ich w różne miejsca na tzw. akcje. Stworzył się
niesamowity nieład, ludzie się bali.
Oparciem dla partyzantów była Paulina, wieś przy samym lesie, Przebywali nawet u sołtysa Bukowskiego. Kiedy
sekretarz Korzeniowski i wójt gminy Kawecki sprawdzali

sołtysów, osobiście u sołtysa Bukowskiego spotkali partyzantów. Obu urzędników partyzanci zamknęli w piwnicy na
kartofle i trzymali tam do wieczora. Poszkodowani donieśli
potem zajściu do Urzędu Bezpieczeństwa w Turku. Najbardziej ucierpiał sołtys Bukowski - był aresztowany i torturowany. Odebrano mu zdrowie i na dodatek przesiedział dwa
lata w więzieniu.
W tym czasie byłem sołtysem w Dzierząźnie, ale nie należałem do żadnej partii, ani do partyzantki. Zajmowałem
się organizowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, co nie
przeszkadzało żadnej stronie. Pewnego wieczoru odwiedziła
mnie grupa wojskowych. Poprosili do drugiej izby i przedstawili się, że są z Urzędu Bezpieczeństwa w Turku. Chcieli
ode mnie, jako od sołtysa, informacji w sprawie partyzantów.
Odpowiedziałem krótko, że nikt u mnie nie przebywał i nic
mi partyzantach nie wiadomo. Nie mogłem się przyznać, że
widziałem, jak przejeżdżali albo przechodzili. Wiedziałem,
że nie mają na mnie donosów jakobym miał kontakt z partyzantami. Zajmowałem się tylko Ochotniczą Strażą Pożarną,
więc dali mi spokój. Musiałem tylko podpisać oświadczenie,
że ich niezwłocznie zawiadomię, gdybym coś zauważył.
Nietrwało długo, a funkcjonariusze UB sprowadzili posiłki w postaci żołnierzy rosyjskich i urządzili obławę lasów
Księże Młyny i Niemysłów, a także w wioskach w pobliżu
lasów. Partyzanci ponieśli duże straty, został rozbity cały
sztab. Część osób aresztowano, a ci z kolei wydawali swoich
kolegów. Prawdopodobnie został zastrzelony sam dowódcaa więc koniec partyzantki. Podczas obławy funkcjonariusze
UB zabrali dwie furmanki parokonne, którymi partyzanci uciekali. Zostawili je u mnie jako u sołtysa i zobowiązano, bym wyznaczył woźniców i dostarczył furmanki do UB
w Turku.
Kiedy wreszcie nadeszły czasy względnego ładu i spokoju, dalej sołtysowałem i zajmowałem
się strażą oraz orkiestrą, czym sobie
zaskarbiłem zaufanie w społeczeństwie. W 1948 roku na Walnym Zebraniu „Samopomoc Chłopska” zostałem
wybrany na trzeciego członka Zarządu
Gminnej Spółdzielni w Niewieszu. Porzuciłem więc sołtysowanie, a zacząłem pracę dość popłatną, dojeżdżając
rowerem. W wolnej chwili pomagałem
w gospodarstwie rolnym.

Wspomnienia zapisane przez
Stanisława Pięgota
przekazał Syn Marian
Od lewej: Stanisław Pięgot, Marcin Szafarz
i Henryk Gajdecki (arch. Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa)

Stanisław Pięgot urodził się w Gibaszewie we wrześniu 1920r. Jego ojciec- Ludwik Pięgot na początku 1920r wyjechał
„za chlebem” do Francji i zatrudnił się w kopalni w okolicach Lille, w miejscowości Marles Lesmines. W roku 1923 Stanisław wraz matką dołączył do ojca . We Francji mieszkali do 1928roku. Ojciec, chcąc poprawić warunki pracy ( kopalnie
francuskie były bardzo niebezpieczne ), w 1928 roku przeniósł się z rodziną do Holandii i zatrudnił również w kopalni
w miejscowości Schinen, koło miasta Heerlen w prowincji Limburgia. Tam Stanisław uczęszczał do szkoły powszechnej,
ucząc się gry na skrzypcach i grając w piłkę nożną w reprezentacji szkoły. Pod koniec 1933 roku ojciec ze względu na
stan zdrowia przeszedł na rentę chorobową i Pięgotowie powrócili do Polski. Za zarobione za granicą pieniądze ojciec
Stanisława zakupił od rolnika we wsi Dzierzązna 2 ha ziemi i wybudował domek, w którym zamieszkał z rodziną,
żyjąc z otrzymywanej renty. W domu rodzinnym zastała Stanisława II wojna światowa. O dalszych jego losach dowiadujemy się z zawartego wyżej wspomnienia. Dom stał się potem własnością Stanisława. Po śmieci żony przeprowadził się do
Uniejowa. Zamieszkał u córki Janiny (tu też mieszka córka Anna i syn Marian). Posiadając umiejętność gry na skrzypcach
dołączył do założonej przez syna Mariana kapeli, uświetniając różne lokalne wydarzenia kulturalne. Zmarł w 2011 roku.
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Łapanki ludzi i śmierć człowieka

zdawało, że jest martwy) i przynieśli do wozu, wrzucając je
jak worek ziemniaków. Konie z wozem popędziły galopem.
Kiedy zniknęli mi z oczu, pobiegłem zobaczyć miejsce, gdzie
upadł ten człowiek. Ujrzałem już wsiąkniętą w ziemię kałużę
krwi. Dopiero w porze obiadowej, opowiedziałem rodzicom
o tym, co się zdarzyło i co widziałem. Byli mocno zdziwieni,
a jeszcze bardziej wystraszeni.
Tato powiedział, że to co widziałem jest śmiertelnym
niebezpieczeństwem dla całej rodziny. Postanowiono,
że muszę na jakiś czas zniknąć z domu. Już pod wieczór
zawieziono mnie do wujka- brata mamy we wsi Sucha Górna
koło lotniska w Leźnicy.
Dalszy ciąg sprawy tego makabrycznego mordu znam
już tylko z prowadzonych po cichu rozmów między
mieszkańcami naszej wioski. Wóz z człowiekiem, którego
raniono pojechał w kierunku torów kolejowych, ale ich nie
minął. Pojechał w prawo obok torów. Widział to Gralak. Wóz,
na którym siedzieli hitlerowcy, pędził tą drogą w kierunku
stacji kolejowej Kłudna. Właśnie tam koło wioski Zacisze
leżały zwłoki człowieka. Był to syn naszej dobrej znajomej p.
Miszczakowej. O zwłokach rodzinę Miszczaków powiadomił
sołtys, Niemiec z Grabiszewa, uprzedzając, że o śmierci
syna (o tym, że został zabity) nie może absolutnie z nikim
rozmawiać. Syna przejechał pociąg, kiedy przechodził
prze tory. Taką wersję przekazali hitlerowcy. Dalej z tych
cichych rozmów wynikało, że Miszczak został postrzelony na
Wólkach. Widocznie się obejrzał, kiedy na niego wrzeszczano
„halt, halt”. Hitlerowiec strzelił i roztrzaskał mu brodę. W tak
ciężkim stanie wieźli go jeszcze około 3 km. Tam dopiero
został zamordowany. Prawdopodobnie strzelano z najbliższej
odległości w czoło, kiedy ranny leżał na ziemi. Kula przeszła
przez głowę, wyrywając z tyłu wielką dziurę.
Jeszcze dalszy ciąg zdarzenia- jakby początek
-opowiedziała matka zabitego. Wynikało z niej, że jej syn
ukrywał się u jednego gospodarza naszej wioski, gdyż
wcześniej był złapany i miał być wywieziony do Niemiec
na roboty przymusowe. Jednak w punkcie zbornym
w Uniejowie, gdzie przygotowano większą grupę młodych
ludzi do wywózki, zdołał im zbiec. Dlatego tak barbarzyńsko
go traktowano.

Całą wojnę spędziłem w rodzinnej wiosce Wólki, należącej
do gminy Świnice Warckie, w powiecie tureckim, w parafii
Wielenin. W czwartym roku okupacji terror i prześladowania
cywilnej ludności były coraz bardziej bezwzględne
i dokuczliwe.
Okupant urządzał łapanki. Zaczęto wysiedlać wielu
gospodarzy. Były to wysiedlenia pod określonych Niemców,
czarnomorców tzw. Besarabów, przeważnie inwalidów
wojennych albo Niemców uciekających przed hordami
Hunów, czyli armią czerwoną.
Łapanki odbywały się przeważnie nocą. Czasem
upolowano młodzież, którą wywożono do rajchu na roboty
przymusowe. Przeprowadzano też rewizje. Nie wiadomo
czego szukali. Raz zabrano młodą dziewczynę. Nie było
wiadomo, dlaczego tylko ją, piękną blondynkę. Prawie do
końca wojny rodzina nic o niej nie wiedziała. Dopiero pod
koniec 1944r.dostali wiadomość, że ich córka żyje i powodzi
jej się dobrze. Żyła w ośrodkach Lebensbornu (nazistowska
organizacja Lebensborn dająca tysiącom dzieci nowe życie
i tożsamość).
Każda wzmianka o łapankach, wywózkach napędzała
w wiosce strach. Jednego dnia pod koniec czerwca 1943r.
poszła po wiosce plotka, że w nocy będzie łapanka.
Ponieważ wszystko traktowano poważnie, należało się jakoś
zabezpieczyć.
Zmówiły się więc trzy sąsiadki, matki małych dzieci.
Była to moja mama z dwójką dzieci (mną i moją siostrą
Wiesią), ciocia Kowalczykowa z trójką dzieci ( Jadzią, Gienią
i najmłodszą Zosią urodzoną w 1939r.przed pójściem jej taty
na wojnę) oraz ciocia Teodorczykową z jej dwójką (Leszkiem
i Andzią).
Kiedy zrobiło się ciemno, mamy z tobołkami i z namidziećmi poszły w pola między zboża. Wybrały bezpieczne
miejsce i rozłożyły przyniesione tobołki -prześcieradło
i pierzynę, a na nich położyły wystraszone i roztrzęsione
dzieci do snu. Nim zasnęliśmy zmówiliśmy jeszcze modlitwę
„Ojcze nasz”.
Ze snu obudził mnie jakiś szmer i łaskotanie po twarzy.
Otworzyłem oczy i ze zdziwieniem, zobaczyłem ogromny
księżyc. Świecił nad nami jak wielka baniasta lampa. Ale
zobaczyłem też pochylone klęczące nad nami nasze mamy.
Ten widok klęczących i modlących się kobiet, wśród niemal
grobowej ciszy i ogromnego baniastego księżyca, utkwił mi
w pamięci na całe życie. Minęły lata, a ja widzę tamtą scenę
i słyszę ich modlitwę- „Boże wielki, Boże wszechmogący,
ulituj się nad nami i naszymi dziećmi”. Jednak tamta noc
minęła spokojnie. Zaczęło świtać. W wiosce panowała
całkowita cisza. Mamy doszły do wniosku, że łapanki nie
będzie. Zebraliśmy nasze manatki i wróciliśmy do domu.
Dzień jak zwykle rozpoczął się żmudną pracą. Ja wypędziłem
krowy na pastwisko. Pasłem je jakieś 150 m od wiejskiej drogi,
gęsto obsadzonej młodymi topolami. W pewnym momencie
usłyszałem turkot wozu i ze zdziwieniem zobaczyłem
wóz a na nim kilku żółtków (najbardziej niebezpieczna
niemiecka militarystyczna organizacja), jadących powoli
i rozglądających się na wszystkie strony. Szybko skojarzyłem
to z naszym nocnym ukrywaniem się w polu. Zrozumiałem, że
teraz zaczyna się łapanka. Krowy popędziłem dalej od drogi,
aby być bezpieczniejszym, a sam wszedłem w rosnące obok
żyto, skąd mogłem wszystko obserwować. Nagle usłyszałem
strzał, aż mi w uszach zabębniło. Pomyślałem, że strzelano
do mnie. Ujrzałem, że od wozu ktoś biegnie w kierunku
lasu, a szwabi ryczą, halt! halt! Niemal w momencie, kiedy
biegnącego człowieka dostrzegłem, on padł. Padł i już się nie
podniósł. I w tej chwili uniósł się okropny krzyk i jęk. Z wozu
zeskoczyło kilku żółtków i popędziło w kierunku leżącego
człowieka. Podnieśli to martwe ciało (tak mi się wtedy
w Uniejowie - nr 75 (2018)

Zbigniew Szczepaniak

Jacyś Ludzie
babcia jak orzeszek
mieści się w dłoni
uwięzione w skorupie myśli
plącze starość
uciekaj uciekaj
gonią mnie oni
widziałam dym z tamtego komina
ludzie idą do nieba
po chmurnych schodach
babciu wojny nie ma
to pamięć wyrzuca
zmurszałe wraki
babcia zwija się w kłębek
zatroskana że widzialna
trzyma mnie przekonująco za rękę
oni wciąż skaczą sobie do gardła
				

Joanna Wicherkiewicz
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Odnaleziony po latach
Każda polska rodzina posiada swoją własną historię,
swoje radości, sukcesy, ale także porażki i dramaty. Niektóre
z nich należą do teraźniejszości, inne nieco przyblakłe, zakurzone naznaczają przeszłość. Mimo upływu lat i głównie
dzięki seniorom rodzinnym, nowe pokolenia bogacą się o coś
bezcennego – tożsamość rodzinną.
Tak też się dzieje w rodzinie, której i ja jestem częścią.
Dzięki moim wyjątkowym babciom i dziadkom zarówno ja,
jak i moje rodzeństwo oraz kuzyni poznawaliśmy historię –
tę bliższą, rodzinną i tę, która nierozerwalnie łączy się z losami naszej Ojczyzny.
Wspomnienia powracają szczególnie teraz – w obliczu kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, która wywarła
ogromny wpływ na ludzkie losy, w tym również mojej rodziny. Całkowicie zmiażdżyła marzenia, plany tamtego pokolenia.
Rok 1938. W Wilamowie, niewielkiej miejscowości w centralnej Polsce, dwoje młodych ludzi postanawia rozpocząć
wspólne życie i zacząć realizować swoje marzenia. W pewien
styczniowy dzień na ślubnym kobiercu stają Jan Marańda,
syn Walentego i Józefy z Wilamowa oraz Zofia Pietrzak
(siostra mojej babci Teresy Michalak) , córka Józefa i Marii
również z Wilamowa. Zaraz po ślubie młodzi przeprowadzają
się do Dąbia nad Nerem, gdzie Jan na ul. Kolskiej przygotował
dom oraz założył sklep - źródło utrzymania rodziny. Jeszcze
w tym samym roku na świat przychodzi ich córka Marianna,
jak się później okaże ich jedyne dziecko.

Mała Marianna z rodzicami w dniu wymarszu ojca na wojnę (ze zb. Longiny
Lewandowskiej)

Mijają miesiące. Nadchodzi lato 1939 roku. O wojnie mówi
się coraz częściej i głośniej. Pierwszego września wszystko
się zmienia. Kapral Jan Marańda dostał powołanie i w pierwszych dniach miesiąca, podobnie jak tysiące innych Polaków
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musiał opuścić dom, zostawić żonę i roczną córeczkę. I stało
się. Ostatnie rodzinne chwile uwiecznił miejscowy fotograf –
Zofia, Jan i ich córeczka Marianna, którą tato po raz ostatni
trzyma na rękach. Zrobiono dwie odbitki tej fotografii tzw.
pięciominutówki, na które czekała się kilka minut. Jedną zostawiła sobie żona, drugą zabrał mąż.
Przez wiele miesięcy nie było żadnych wiadomości. Zofia
czekała, wyglądała, przepytywała powracających znajomych.
Jedni nie wiedzieli nic, inni nie bardzo chcieli mówić – nikt
nie chce być posłańcem złych wiadomości. Po około 2 latach
przyszła na Dąbski adres tzw. „odkrytka”. Nadał ją ksiądz Jan
Mróz, który zajmował się pochówkiem poległych żołnierzy.
Zawierała potwierdzenie śmierci i identyfikacji na podstawie
książeczki wojskowej.
Jan zginął 26 września 1939 roku w czasie Kampanii Wrześniowej na Zamojszczyźnie w okolicach Józefowa.
„… Pod Suchowolą, Jacnią i Krasnobrodem jednostki przez
dwa dni (24 – 25 IX) toczyły uporczywe boje. Umożliwiły one
w dużej mierze bezpieczne oddalenie się zgrupowania gen. Andersa. Atakująca zaciekle niemiecka 8 Dywizja gen. Kocha zepchnęła polskie jednostki w rejon Zwierzyńca, Brzezin i Górecka. Niemcy zajęli Józefów i zaryglowali drogę do Aleksandrowa
obsadzając ją aż do skraju wioski. W dniu 26 IX doszło do ciężkich walk w tym rejonie / Sigła – Górecko /, podczas których
polegli między innymi ppłk Zygmunt Fila, mjr Jan Światłowski,
mjr Władysław Nowacki, kpt. Ryszard Radzikowski i kpt. Krystyn Wielogórski. Po zamknięciu kotła od strony Tereszpola przez
niemiecką 27 Dywizję polskie jednostki znalazły się w matni.
Według komunikatu dowództwa niemieckiego z dnia 27 września
,w Górecku Kościelnymi Tereszpolu wzięto do niewoli 500 polskich oficerów, m.in. d-cęArmii „Modlin” gen. Przedrzymirskiego
, d-cę KOP gen. Jana Kruszewskiego, d- cę 7.DP gen. Franciszka Lindorf-Antkowicza, d-cę 39.DP gen. Bruno Olbrychta, d-cę
41. DP Wacława Piekarskiego, ze swymi sztabami i 6000 ludzi.
Na pobojowiskach zostały stosy broni, karabiny, karabiny maszynowe ciężkie i lekkie, szable i bagnety ale także działa, granatniki i moździerze. Porzucone zostały działa, samochody, wozy
konne, transportowe, uprząż, siodła, lornetki, rakietnice i inne
akcesoria żołnierskie. Po polach i lasach błąkały się konie. Żołnierze porzucali broń i sprzęt i zgodnie z rozkazem, na własną
rękę przedzierali się do domów” - pisze Zygmunt Puźniak.
Początkowo poległych pochowano w mogile zbiorowej za
kościołem. Po kilkunastu miesiącach ciała 96 żołnierzy oraz
wielu partyzantów zostały przeniesione na wydzielony plac,
który stał się dla nich cmentarzem.
Ksiądz Mróz w przysłanej do żony wiadomości napisał również, że w kieszeniach munduru żołnierza, oprócz
książeczki wojskowej znaleziono łyżkę, widelec oraz zdjęcie
przedstawiające młodą kobietę i mężczyznę, który na ręku
trzyma małe dziecko…
Mijały lata. Zofia powróciła do Wilamowa, powtórnie wyszła za mąż i urodziła jeszcze dwoje dzieci. Nigdy jednak nie
odwiedziła grobu pierwszego męża. Nie znała adresu miejsca
pochówku. Zmarła w 1997 roku.
Córka jej i Jana – Marianna również osiedliła się w Wilamowie, wyszła za mąż za Edwarda Zawadzkiego. Na świecie
pojawiały się wnuki i prawnuki Jana i Zofii.
Jest rok 2005. Po śmierci mamy oraz męża w rozmyślaniach Marianny coraz częściej pojawiał się tato, którego tak
naprawdę nie zdążyła poznać. Podczas jednej z rozmów ze
swoją ciocią Michalakową (moją babcią) oraz kuzynką Anna
Gadzinowską z d. Michalak (moją mamą) przyznała, że chętnie odwiedziłaby grób ojca, ale nie wie, gdzie dokładnie się
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Druga wojna światowa we wspomnieniach

Cmentarz w miejscowości Sigła. Marianna Zawadzka przy grobie ojca (ze zb. Longiny Lewandowskiej)

znajduje. I wtedy zupełnie spontanicznie rozpoczęły się poszukiwania. Telefoniczne. Podjęła się ich moja mama. Na początek gmina Biłgoraj. Tam nic, ale pokierowali nas dalej.
Kilka kolejnych telefonów, oczekiwanie, sprawdzanie
i w końcu coś jest. „Tak, jest na naszym terenie taki cmentarz,
gmina dba o niego. Każdego roku odbywają się na nim uroczystości patriotyczne. Ale nie posiadamy rejestru grobów, może coś
więcej będzie wiedział ksiądz Tadeusz Sochan z parafii Górecko
Kościelne”.
Kolejny telefon. „Jest taki cmentarz na terenie mojej parafii,
ale nie potrafię powiedzieć, czy znajduje się na nim grób waszego
bliskiego. Sprawdzę to i oddzwonię jutro, najdalej pojutrze.”
Minęły może dwie, trzy godziny, odbieramy telefon. „Nie
mogłem czekać do jutra, sprawdziłem dzisiaj. Jest.”
Radość ogromna, wzruszenie jeszcze większe. Czas na kolejny krok.
Marianna wynajęła BUS-a, zabrała swoje dzieci, wnuki
i prawnuki. Pojechała też moja babcia i jej dzieci. Przeszło
400 kilometrów na południowy wschód od Wilamowa, maleńka miejscowość Sigła, przy głównej drodze, wśród lasów
Puszczy Solskiej. Solidne ogrodzenie ochrania rzędy prostych, białych krzyży, na których nazwiska, imiona, daty

śmierci. Pośrodku pomnik pamięci, mogiła zbiorowa partyzantów. Nie musieliśmy długo szukać. Pierwszy rząd po lewej
stronie, ostatni grób. Widoczny już z okien pojazdu.
Po 66 latach rodzina przywitała się symbolicznie z Janem,
zmówiła modlitwę, złożyła kwiaty, zapaliła znicze. Odbyło
się również serdeczne spotkanie z księdzem parafii Górecko
Kościelne. Podczas rozmowy okazało się, że ksiądz Jan Mróz,
który wysłał wiadomość do Zofii, zmarł dwa lata wcześniej…
Mija 79 lat od śmierci Jana. Kilka lat temu odeszła też Marianna. Historia jakich w polskich rodzinach wiele. Dla wielu
zwyczajna. Ale dla najbliższych Jana?
Żyjmy realizując marzenia, plany, bo nie wiadomo, co
przyniesie kolejny dzień. Ale żyjąc pełnią życia pamiętajmy
o przeszłości i o tym, że kształtowana przez nas teraźniejszość będzie miała wpływ na przyszłość.
Nie umiera nigdy ten, który żyje w pamięci innych – Jan
żyje w pamięci i sercach swoich wnuków, prawnuków i praprawnuków. Historia o przerwanych marzeniach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Teresa Gadzinowska

Marianna Zawadzka (w środku) i jej dzieci z rodzinami przy odnalezionym grobie Ojca-Dziadka-Pradziadka (ze zb. Longiny Lewandowskiej)

w Uniejowie - nr 75 (2018)

13

Druga wojna światowa we wspomnieniach

Ze wspomnień Jadwigi Marjanowskiej
z d. Tomczak
W sierpniu 1939 roku, razem z młodszym o dwa lata
bratem Stanisławem, została przez rodziców wysłana do
sanatorium, które mieściło się w lasach księcia Radziwiłła,
w lewobrzeżnej części Wieruszowa-w Podzamczu, wówczas
około 10 km od granicy polsko-niemieckiej. Na miejsce osobiście dowiozła ich mama. Najpierw autobusem do Wieruszowa, a dalej wynajętą dorożką w głąb lasu, gdzie mieściło się
sanatorium prowadzone przez siostrę premiera Składkowskiego. W czasie drogi dorożkarz odezwał się do ich mamy:
„Gdzie pani wiezie te dzieci? Przecież będzie wojna”. „Gdyby
tak miało być, to bym nie wiozła” - odpowiedziała mama.
W sanatorium dostali nową odzież. Domowe ubrania
zabrała mama. Pozostały tylko łańcuszki na szyi. Ubrano
wszystkich w mundurki- dziewczynki czerwone, chłopcy
niebieskie. Przekazano również inną odzież i bieliznę. Poza
kuracją uczono dzieci zasad dobrego wychowania: jak siedzieć przy stole, jak odchodzić od stołu i wielu podstawowych
manier. Pewnej nocy dzwonek obudził wszystkich. Dzieci
usłyszały, że muszą wrócić do domu, bo będzie malowanie.
Wyjaśniono również, że po malowaniu przyjadą tu ponownie.
Wszystkim przydzielono opiekunów i bez paniki zawieziono na stację kolejową. Jadwiga pamięta pociągi pełne zmobilizowanych mężczyzn - bez mundurów, bez broni. A tylko las
dzielił od granicy. Z grupy zmobilizowanych mężczyzn ktoś
zawołał: - „Powiedźcie mamie, że wojna”. Był to dorożkarz.
Jadwiga z bratem (w sanatoryjnych strojach), przez przydzielonego im opiekuna, zostali dowiezieni do Kalisza i dalej do
Uniejowa, bo w Kaliszu minęli się z ojcem. Kiedy więc pojawili się w progu rodzinnego domu, matka początkowo nie
poznała ich w strojach, jakie mieli na sobie i kazała iść do
Badowskiej (w tym samym domu), gdzie było więcej miejsca.

Szybko jednak padli sobie w objęcia.
Opiekun
zabrał
„służbowe” stroje
do walizki i odjechał. Ojciec wrócił
następnego dnia.
Za dwa dni
w
Uniejowie
bombardowanie. Tomczakowie
z dziećmi uciekli
do
Głogowskich
w
Grabiszewie,
a potem do rodzi- Łódź, 17 lutego 2018 roku - Jadwiga Marjanowska,
ny Dryngowskich fot. Urszula Urbaniak
w innej miejscowości. Po około 10 dniach wrócili do domu.
Zastali otwarte okna i opustoszałe mieszkanie, z którego
niemiecki oficer pakował resztki porcelany. W rynsztoku
pływały zdjęcia. Z piwnicy zniknęły weki i owoce. Skradziono też węgiel. Rozpoczęła się okupacja...
Przyszła niedziela -8 maja 1940 roku. Jadwiga poprosiła
matkę o zgodę na wyjście po mszy do koleżanki Jasi Tyburównej. Mama była temu niechętna. Odesłała do ojca, który
odpoczywał leżąc, a ten nie odmówił kochanej córeczce.
Kiedy Jadwiga wróciła do domu, ojca już nie było. Usłyszała od matki, że przyszedł po niego Tusiński z żandarmem.
Zabrali go jako ostatniego. Dołączył do nauczycieli zabranych
z kościoła. Wywieziono ich do Turku. Potem był obóz śmierci
w Mauhausen- Gusen.
Józef Tomczak zdążył stamtąd przysłać 4 listy, pisane kolejno: VI 1940, 10.XI.1940, 05.XI 1940 i 13.VI.1941 roku. W ostatnim liście czytamy:” Moja kochana Żono i Dzieci! List otrzymałem, serdecznie dziękuję. Jestem zdrowy i cały. Przesyłam Wam
serdeczne pozdrowienia- Ziótek”.

Fragmenty wspomnień, których wysłuchała
Urszula Urbaniak

Z rodzinnego albumu Jadwigi Marjanowskiej

Rok 1932 - rodzinna pamiątka z pobytu w Częstochowie. Z tyłu od lewej:
nauczyciel Józef Tomczak i rodzina
Gryglewskich z Częstochowy. Z przodu od lewej: Władysława Tomczak
(żona Józefa) z córką Jadwigą, Piotr
Badowski-burmistrz i prezes OSP,
Kujawińska (ze zb. Jadwigi Marjanowskiej)
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O roli kościoła
w historii Uniejowa

Jakuba Świnki.
Kolejny w gronie wybitnych dobrodziejów Uniejowa to abp
Janisław, niesłusznie rzadko wspominany, najczęściej jako
ten, który koronował Władysława Łokietka i jego syna, Kazimierza Wielkiego. Za rządów Janisława wypadły dramatyczne chwile, może najtrudniejsze w całych dziejach miasta, gdy
Uniejów we wrześniu 1331 roku został splądrowany i spalony
przez Krzyżaków. Istniała groźba, że zrujnowany doszczętnie
Uniejów nie podniesie się, przestanie istnieć. Ale abp Janisław podjął decyzję, że tak ważny gród musi zostać odbudowany. Dziękujemy Ci, arcybiskupie Janisławie. Warto rozważyć upamiętnienie tego wielkiego dobrodzieja Uniejowa.
Następca Janisława, pochodzący z Sandomierszczyzny
Jarosław Bogoria Skotnicki pozostawił nam dwa najważniejsze zabytki nie tylko Uniejowa, ale i całego powiatu. Mówimy oczywiście o powstałych w podobnym czasie kolegiacie
pw. Wniebowzięcia NMP oraz zamku. Oba monumentalne
zabytki są wciąż świadectwem dawnej potęgi miasta. Trzy
lata temu obchodziliśmy 650 rocznicę zakończenia budowy
i zamku i kolegiaty. Jarosław Bogoria jest patronem Gimnazjum w Uniejowie, a także został upamiętniony tablicą u wrót
swojej kolegiaty.
Historia bywa przewrotna. Arcybiskup Mikołaj Prażmowski, którego zapamiętano bardziej jako polityka i dyplomatę
niż duchownego, podjął jedną z najważniejszych decyzji dla
Uniejowa. Świadom niebezpieczeństw, jakie mogły czyhać
na relikwie Bogumiła w maleńkim i bezbronnym Dobrowie,
zdecydował by przenieść je do bez porównania znaczniejszego Uniejowa. W ten sposób rozpoczął zupełnie nowy rozdział
kościelnych dziejów naszego miasta. Opowieść o związkach
świętego Bogumiła z Uniejowem i kulcie świętego patrona
miasta zasługuje na kolejną, znacznie dłuższą opowieść.
Kończąc wspomnijmy, że o wielowiekowej przynależności
Uniejowa do dóbr kościelnych do dziś świadczy nasz herb.
Krzyż i trzy podwójne lilie heraldyczne to czytelny znak własności arcybiskupiej, także i teraz, choć od likwidacji dóbr
gnieźnieńskich minęło w tym roku dokładnie 200 lat.

Uroczystość, związana zarówno z wprowadzeniem do
naszego miasta relikwii św. Jana Pawła II, jak i uhonorowaniem przez władze Uniejowa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza, to dobra okazja by w kilku zdaniach
przypomnieć rolę, jaką w historii Uniejowa i okolic odgrywał
Kościół.
Skoncentrujmy się na zaledwie jednym obszarze: przynależności Uniejowa do dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
Inne aspekty, takie jak kult świętego Bogumiła i rola kapituły
uniejowskiej zasługują na znacznie szersze omówienie.
Uniejów należał do dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od niepamiętnych czasów, istnieją przesłanki, by łączyć
to z końcem wieku XI. Pierwsza wzmianka o naszym mieście
pochodzi z bulli Ex commisso nobis a Deo, którą papież Innocenty II wydał 7 lipca 1136 roku. Dokument ten opisywał stan
posiadania arcybiskupstwa i wymieniony w nim został także Uniejów, wówczas opisany jako leżący „koło Spycimierza”.
Arcybiskupi szybko dostrzegli potencjał Uniejowa i uczynili
z niego jeden z głównych punktów na mapie nie tylko włości
gnieźnieńskich, ale także i całej Polski późnego średniowiecza. Wzrost roli Uniejowa oznaczał zmierzch świetności książęcego Spycimierza.
Szczęściem Uniejowa było to, że o miasto dbali i lubili
w nim przebywać wybitni arcybiskupi. Wymieńmy tylko kilku. W pierwszej kolejności należy wspomnieć Jakuba Świnkę, kto wie czy nie najwybitniejszą postać historii Polski XIII
wieku. Działający w końcowym okresie rozbicia dzielnicowego abp Jakub był jednym z najważniejszych architektów
zjednoczenia kraju. Duchownym nakazał nauczać wyłącznie
po polsku. Bardzo lubił Uniejów, naszemu miastu najpewniej w 1283 r. nadał prawa miejskie i dokonał jego lokacji na
prawie magdeburskim. To z czasów Jakuba Świnki pochodzi
Rynek i średniowieczny układ ulic w najbliższym otoczeniu.
Najpewniej w Uniejowie Jakub Świnka dożył swoich dni i tu
został pochowany, choć pewności tu nie ma. Dziś jedna z najważniejszych ulic uzdrowiskowej części miasta nosi imię abp.

Tomasz Wójcik

warzystwo Przyjaciół Uniejowa monografii pt.”Uniejów
i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”.

Wystawa archeologiczna w Spycimierzu

Beata Szymczak

Przez miesiąc październik w kościele pw. Podwyższe-

nia Krzyża Świętego w Spycimierzu można było oglądać
wystawę zdjęć p.t.
„Grodzisko w Spycimierzu - fotografie z badań archeologicznych Instytutu Kultury i Historii Materialnej PAN
w Łodzi w latach 60-tych XX w”.
Badania w latach 1964-67, prowadzone były pod kierownictwem A. Nadolnego i T. Poklewskiego, przyczyniły
się do wpisania tego miejsca do wojewódzkiego rejestru
zabytków- nr rej. 248/A.
Nowsze badania, tym razem nieinwazyjne, prowadzono też wiosną i latem 2014 roku. Polegały one na wykonaniu zdjęć lotniczych, na pomiarach magnetycznych i elektrooporowych.
Naukowcy zajmujący się grodem spycimierskim sięgają również do badań powierzchniowych, jakie miały miejsce w latach 1923, 1935 i 1949.
W najbliższym czasie historia spycimierskiego grodu
zostanie wyeksponowana w przygotowywanej przez To-
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Relikwie Jana Pawła II w uniejowskiej kolegiacie
W poprzednim numerze naszego kwartalnika informowaliśmy, iż z Krakowa do naszej parafii przywiezione zostały
relikwie Św. Jana Pawła II. Ich uroczyste wprowadzenie do uniejowskiej kolegiaty nastąpiło w czasie południowej
Mszy Świętej, w dniu 14 października br., na dwa dni przed 40. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową. Odbyło się w obecności biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa.
Kolegiatę licznie wypełniły wszystkie stany i pokolenia wiernych. Ich serca szybciej biły, w oczach kręciły się łzy,
myśli przepełniały wspomnienia o Papieżu Polaku. Trudno było uwierzyć, że Św. Jan Paweł II jest tak blisko.
Relikwie, po ich wniesieniu przez przedstawicielki parafii (Jadwigę Kujawiak i Janinę Wrzosek) i przekazaniu ich na
ręce księdza infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, w asyście księdza biskupa Meringa zostały umieszczone w specjalnie
przygotowanej kapsule, usytuowanej w kaplicy Św. Bogumiła i wystawione do publicznej czci.
W czasie homilii pasterz włocławskiej diecezji pięknie wspominał postać Jana Pawła II, jego nauczanie, drogę do
świętości, rolę, jaką odegrał w historii naszej Ojczyzny i świata.
„Nasze myśli, skojarzenia, wspomnienia wędrują do tamtych lat pontyfikatu, szczególnie do momentu wyboru Polaka na papieża. Cały świat znał Jana Pawła II i kojarzył z naszym krajem. Nazywany jako papież z dalekiego Wschodu był dla wszystkich najważniejszym z rodu Polaków. Mówił o nas i za nas. Był naszym rzecznikiem w czasach, kiedy
nie wolno było wszystkiego mówić, żyjąc w socjalizmie. Dziś zamieszkał w uniejowskiej kolegiacie, Podczas spotkań
przy jego relikwiach niech każdy z nas próbuje odpowiadać na pytania, jakie nam stawiał i odrobić lekcje, które nam
zadał” - powiedział biskup.
Kiedy nasz papież żegnał się z Polską, pozostając w Watykanie, powiedział: „Módlcie się za mnie teraz i po śmierci”.
Niech nasz czas spędzany przy jego relikwiach będzie modlitwą nie tylko za Niego, ale i do Niego.
Małgorzata Charuba

Biskup Wiesław Mering

Honorowym Obywatelem Uniejowa
Wasza Ekscelencjo
Najdostojniejszy Księże Biskupie

To dla mnie wielka radość i zaszczyt, że wspólnie z Wysoką Radą mogliśmy uhonorować Jego Ekscelencję tytułem
Honorowego Obywatela Miasta Uniejowa i dziś wręczyć insygnium przynależne temu tytułowi. Dzieje się to w miejscu
tak wyjątkowym dla naszego miasta, diecezji i Ojczyzny. Ta
prastara kolegiata była i jest miejscem najważniejszych wydarzeń w wielowiekowej historii Uniejowa. To tutaj najpierw
metropolici gnieźnieńscy, później prześwietni włocławscy
biskupi modlili się o pomyślność dla tego miasta. Mieszkańcy Uniejowa zachowali ich we wdzięcznej pamięci. Od lat
w szeregu wielkich dobrodziejów uniejowskich jest Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. Za Twoją,
Ekscelencjo, miłość do Uniejowa chcemy się odwdzięczyć
w najwyższym stopniu.
Od lat mamy zaszczyt współpracy z Jego Ekscelencją w realizacji wielu projektów i przedsięwzięć. W ciągu swojej posługi biskupiej wielokrotnie okazywałeś troskę i zrozumienie
wobec działań i współpracy samorządu Uniejowa oraz parafii położonych na terenie gminy Uniejów. Bez Twojego, Ekscelencjo, wsparcia nie byłby możliwy remont dawnej plebanii. Już wkrótce pięknie odnowiony budynek służył będzie
całej naszej lokalnej społeczności.
Dziękujemy Tobie, Ekscelencjo, za Twoje zainteresowanie
życiem społeczności miasta i gminy Uniejów, czego pięknym
przykładem są Twoje regularne wizyty, swoim zakresem wykraczające poza zwykłe ramy posługi biskupiej. Są one dla
nas wyrazem wsparcia dla naszych prac, dotyczących ochrony obiektów sztuki sakralnej, a także ożywienia aktywności
społecznej na terenie całej gminy.
Wielkie są zasługi Jego Ekscelencji w dziele popularyza-

cji tradycji układania dywanów kwiatowych podczas święta
Bożego Ciała w Spycimierzu.
Twoja troska o nieustający rozwój kultu Świętego Bogumiła to dla nas wielka radość, ale i ważne zadanie by nie
ustawać w działaniach mających w centrum naszego świętego patrona. Dziękujemy Ci za to, że dostrzegasz całą głębię
naszej czci wobec Świętego Arcybiskupa – Pustelnika. Potwierdzeniem tego jest Twoja decyzja o nadaniu godności infułata księdzu Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi, proboszczowi
naszej parafii, po raz pierwszy w miejscowej historii.
Wielokrotnie mogliśmy przekonać się, że masz, Ekscelencjo, Uniejów w swoim sercu. Za to właśnie chcemy Ci podziękować.
Pozwólcie, Ekscelencjo i Szanowni Zebrani, jeszcze na
krótką osobistą refleksję. Wciąż pamiętam moje ogromne
wzruszenie, gdy w czasie mszy świętej sprawowanej niemal
po sąsiedzku, w Dzierżawach i transmitowanej przez media,
powiedziałeś, Ekscelencjo, ważne słowa: „Warto byłoby zobaczyć, jakim trudem ratowane jest dziedzictwo narodowe
w przepięknych świątyniach, mających za sobą wieki istnienia, takich jak kolegiata w Uniejowie”.
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie, mamy
świadomość, jak wiele jeszcze zadań przed nami. Wiemy jednak, że wspólnie wiele jeszcze możemy osiągnąć i zdziałać.
Dostojny Laureacie, Szanowni Uczestnicy tej podniosłej
uroczystości! Przez nadanie i przyjęcie Honorowego Obywatelstwa pomiędzy miastem nadającym tę godność i Osobą
ją przyjmującą zawiązują się bardzo bliskie więzi. Czujemy
się dumni i poczytujemy sobie za ogromne wyróżnienie, że
odtąd będziesz głosił Prawdę, będąc także jednym z nas. My
ze swej strony pragniemy zapewnić Cię o naszym wsparciu
i modlitwie.
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie, stoją dziś
przy Tobie Twoi wierni, ale zarazem Twoi bliscy.
Ekscelencjo, traktuj, prosimy, Uniejów jako swój dom!
Tekst laudacji odczytany przez Burmistrza Uniejowa
Józefa Kaczmarka

Po wysłuchaniu laudacji i przyjęciu sygnetu oraz pamiątkowego dyplomu przynależne Honorowemu Obywatelowi Uniejowa bp Wiesław Mering powiedział:„Jestem 76. biskupem włocławskim, ale pierwszym uhonorowanym
tym zaszczytnym tytułem. Dziękuję za to wyróżnienie. Przyjmuję je z wielkim wzruszeniem. Cenię sobie i podziwiam tak uroczystą, starannie przygotowaną oprawę tego wydarzenia.Życzę Uniejowowi, by stawał się miastem
coraz bardziej dumnym ze swojej przeszłości i owoców współpracy z innymi.”
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Relikwie przekazane ks. infułatowi Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi przez parafianki - Jadwigę Kujawiak
i Janinę Wrzosek (z prawej) - zostały umieszczone w kaplicy św. Bogumiła (fot. Michał Kubacki: www.
uniejow.net.pl)
W tym uroczystym momencie asystę przy relikwiach
stanowili członkowie Uniejowskiej Akademii Rycerskiej (fot. Małgorzata Charuba)

Wniesienie relikwii
Jana Pawła II
do kolegiaty
- 14 październik a 2018

Biskup Wiesław Mering Honorowym Obywatelem Uniejowa

Moment uhonorowania bpa. Wiesława Meringa. Na pierwszym planie od prawej: ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, burmistrz Józef Kaczmarek, przew. Rady Janusz
Kosmalski, wicedziekan ks. Aleksander Rybczyński i wiceburmistrz Piotr Majer (fot. Małgorzata Charuba)
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Gminne Święto Plonów - Wilamów, 1 września 2018

Wieniec od mieszkańców Wielenina (fot. Michał Kubacki :www.uniejow.net.pl)
Na pierwszym planie starostowie dożynek parafialnych - Marta Grabowska i
Dominik Wojakowski oraz dożynek gminnych - Iwona Pajor i Piotr Paczesny
(fot. Ryszard Troczyński)

Wieniec od mieszkańców Spycimierza (fot. Ryszard Troczyński)

Wieniec od mieszkańców Rożniatowa (fot. Ryszard Troczyński)

Na scenie zespół „Włościanki” z Wielenina, a przy
mikrofonie Krystyna Maj-sołtys Wilamowa (fot.
Andrzej Sobczak)

Wieniec od mieszkańców Wilamowa. Stoją od prawej: burmistrz Józef Kaczmarek, Krzysztof Bielawski (radny), Janusz Kosmalski (przew. Rady), Piotr
Majer (wiceburmistrz) i Mirosław Madajski(radny)-fot. Michał Kubacki: www.uniejow.net.pl

To tylko fragmenty dekoracji, jaką organizatorzy zaskoczyli gości i samych mieszkańców (fot. Ryszard Troczyński)
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Święto Plonów, czyli dożynki gminne w Wilamowie
W sobotę 1 września 2018 roku odbyły się uroczystości dożynkowe podsumowujące ostatnie zbiory rolników z terenu Gminy Uniejów. W tym roku święto plonów odbyło się przy strażnicy w Wilamowie. Jej obejście i drogi doprowadzające na miejsce święta plonów zostały pięknie ozdobione. Dominującymi elementami bardzo pomysłowych
dekoracji były bele i klocki słomy. Ile pracy i kreatywności potrzeba było włożyć, by powstały, wiedzą tylko
mieszkańcy Wilamowa i okolic. Efekt był bardzo pozytywnie zaskakujący.
Msza święta dziękczynna za ukończenie żniw i prac polowych rozpoczęła się o godz. 16:00 w kościele w Wilamowie.
Następnie na placu przy strażnicy
OSP odbyły się uroczystości dożynkowe, w których udział wzięli
między innymi: poseł Piotr Polak,
Jolanta Zięba-Gzik-wicemarszałek
województwa łódzkiego, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa
łódzkiego Dorota Ryl, burmistrz
Uniejowa Józef Kaczmarek, zastępca burmistrza Piotr Majer oraz proboszcz Parafii Wilamów Bogusław
Karasiński.
,,Dożynki to jedna z najpiękniejszych naszych narodowych
tradycji. W tym roku mają one
szczególny wydźwięk, gdyż odbywają się w roku jubileuszowym, tj.
w setną rocznicę odzyskania przez
Wśród gości od lewej: Starostowie dożynek parafialnych i gminnych, wiceburmistrz Piotr Majer, Agnieszka Kacz- Polskę niepodległości. Mamy więc
marek, burmistrz Józef Kaczmarek, wilamowski proboszcz ks. Bogusław Karasiński, Dorota Więckowska z biura dziś podwójny powód do świętoposelskiego Piotra Polaka (fot. Michał Kubacki: www.uniejow.net.pl)
wania” - mówiła sołtys Wilamowa
Krystyna Maj.
Starostami tegorocznych dożynek gminnych zostali Iwona Pajor i Piotr Pacześny, natomiast dożynek parafialnych
Marta Grabowska i Dominik Wojakowski. Twórcami dożynkowych wieńców byli w tym roku mieszkańcy Gór, Wilamowa, Lekaszyna, Wielenina, Spycimierza oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ,,Rożniatowianki” z Rożniatowa.
Podczas uroczystości dożynkowych burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek przekazał upominek dla czterech młodych mieszkańców Lekaszyna, doceniając ich inicjatywę. Bracia wraz z ojcem uporządkowali teren i wiatę przystanku
w swojej miejscowości.
W trakcie uroczystości wystąpili: Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina, Kapela ze Wsi Wilamów,
Orkiestra Dęta OSP Spycimierz. Na zakończenie wystąpił kabaret „Sakreble”, po którego skeczach odbyła się zabawa
taneczna z DJ-em.
Michał Kubacki
www.uniejów.net.pl

Wiązanka melodii żydowskich dała pierwsze miejsce
Po raz drugi w swojej historii artystycznej zespół POZYTYWK A z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z Czepowa zwyciężył w Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy. Występy w na dziedzińcu zamku w Łęczycy każdego roku cechuje wysoki poziom, a popisy artystów ocenia profesjonalne jury. W tym roku festiwal odbył się
już po raz 16. Spośród ponad dwudziestu zespołów z całego województwa łódzkiego to właśnie „Wiązanka melodii
żydowskich” w wykonaniu artystów z Czepowa uznana została za najlepszą. Drugie miejsce wywalczył zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasku, a trzecie WTZ
Ostałówek.
POZYTYWK A w Łęczycy w poprzednich edycjach miała także bardzo dobre występy: drugie
miejsce w 2010, pierwsze w 2012 i drugie w 2016
roku.
12 września 2018r., w Łęczycy zespół wystąpił
w składzie: Anna Świątczak, Dariusz Jaśkiewicz,
Włodzimierz Rzadkiewicz, Jarosław Grabarczyk,
Jacek Jędrzejczak. Grupą opiekuje się Mirosław
Madajski.
Mirosław Madajski
Od lewej: Anna Świątczak, Włodzimierz Rzadkiewicz, Dariusz Jaśkiewicz, Jacek Jędrzejczak, Jarosław Grabarczyk i opiekun Mirosław
Madajski (fot. z arch. PŚDS w Czepowie)
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Spotkania Siostry Jolanty
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 16 października br. obchodziliśmy 40. rocznicę powołania kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
Dla upamiętnia tej znaczącej dla Polski i Świata rocznicy prezentujemy wspomnienia s. Jolanty Królikowskiej
(naszej zakrystianki), związane z bezpośrednim jej spotkaniem się z Ojcem Świętym.
Siostra Jolanta, s. Angelika Majchrzak wraz s. Przełożoną Hieronimą Stręk (Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy
Niepokalanej Maryi we Włocławku), w latach 1987-1991
pracowały w Domu Biskupim we Włocławku, przy ulicy
Gdańskiej 2/4. W tym czasie ordynariuszem był Biskup
Henryk Józef Muszyński.
W czasie swojej IV Pielgrzymki do Ojczyzny, w dniach
6 i 7 czerwca 1991 roku, Jan Paweł II odwiedził Włocławek. Wiadomość potwierdzającą pielgrzymkę Jana
Pawła II do Włocławka przyjęto w Pałacu Biskupim z
ogromną radością, wręcz entuzjastycznie. Rozpoczęto
wielomiesięczne przygotowania do tej wyjątkowej i niepowtarzalnej wizyty. Dwa dni przed przylotem Papieża
do Włocławka, jak czytamy w 74. tomie Kroniki Diecezji
Włocławskiej, osiągnęły one zenit. Funkcjonariusze BOR
rozpoczęli żmudne sprawdzanie wszystkich miejsc pobytu
Ojca Świętego oraz detali, jakie natrafiali na drogach, które przemierzać miał Jan Paweł II.
Siostra Jolanta, z s. Angeliką i s. przełożoną Heronimą
(z racji miejsca pracy) znalazły się w centrum tych wydarzeń. Były odpowiedzialne za przygotowanie kuchni,
jadalni i stołu do posiłków, za przygotowanie dla Papieża
apartamentu – sypialni i salonu wypoczynkowego. Obowiązywał w tym względzie ścisły protokół, konieczna
była praca według określonych wskazówek.
W dzień poprzedzający przyjazd Papieża s. Jolanta z s.
Angeliką, dekorowały wnętrze Pałacu, jadalnię, salony,
w tym papieski apartament oraz kaplicę biskupią. Do dekoracji wykorzystały trzy tysiące kolorowych goździków.
Były też niezliczone ilości pięknych róż i frezji. Kwiatów
było na tyle dużo, że po ułożeniu wszystkich bukietów
pozostało jeszcze sporo goździków. Siostry wpadły na
pomysł dodatkowego ozdobienia alejki wjazdowej do
Pałacu, wzdłuż której rosły krzewy rozkwitających wtedy róż. Między te kwiaty
powsadzały w ziemię kępy przyciętych
goździków. Praca ta zajęła im całą noc.
Rano, zarówno w Pałacu, jak i jego obejściu, efekt był imponujący.
Po twórczym wysiłku przyszedł czas na
długo oczekiwaną wizytę. Wszyscy już od
południa co chwila, z nadzieją spoglądali
w niebo, nasłuchiwali odgłosów i wypatrywali helikopterów. Jednym z nich do
Włocławka miał przecież przylecieć Papież. Tak też się stało, a była to godzina
18.00.
Po powitaniu Jana Pawła II na płycie
lotniska, dokonanym przez Ordynariusza
Diecezji biskupa Henryka Muszyńskiego,
w towarzystwie bpa pomocniczego Czesła-

wa Lewandowskiego, papamobile z Papieżem wyruszyło
ulicami miasta do katedry. Na trasie przejazdu były tłumy witających, nie tylko Włocławian. W katedrze na Papieża niecierpliwie oczekiwały delegacje nauczycieli, kuratorów oświaty oraz katechetów, na czele z ówczesnym
MEN Robertem Głębockim. Była Liturgia Słowa, głęboka homilia oraz dużo wzruszeń.
W Pałacu Biskupim czas wyjątkowo się dłużył. Trudno
było spokojnie czekać na tak wyjątkowego Gościa. Pobyt
Jana Pawła II w katedrze trwał bardzo długo. Niektórzy
policzyli, że przedłużył się o ponad pół godziny. Gdy kolumna papieska pojawiła się w bramie wiodącej do Pałacu, stało się już jasne, że za chwilę Ojciec Święty przekroczy próg siedziby Biskupa.
W Pałacu nastąpiło uroczyste powitanie. W jego trakcie siostry dodatkowo zostały zapytane przez Papieża,
„czy chociaż pomagają biskupowi”. Ich odpowiedź była
oczywiście twierdząca.
Janowi Pawłowi II, jak zawsze towarzyszył kapelan ks.
Stanisław Dziwisz, który to w Jego imieniu obdarował
siostry pamiątkowymi papieskimi różańcami oraz obrazkami z wizerunkiem Ojca Świętego. Najśmielsze oczekiwania obdarowanych przeszło to, co stało się za chwilę.
Papież usiadłszy przy stoliku, poprosił o podanie tychże
obrazków i osobiście podpisał każdy z nich. Do dziś s. Jolanta i jej najbliższa rodzina wpatrują się w oryginalny
podpis, obecnie już Świętego, zdobiący tę bezcenną pamiątkę.
Po powitaniu siostry zaczęły posługiwanie tak znamienitemu Gościowi i towarzyszącym jemu dostojnikom
kościelnym. Była uroczysta kolacja, którą podawały s.
Jolanta z s. Angeliką. Siedząc przy dużym stole, Papież
z wielkim zainteresowaniem słuchał każdego z osobna.
czym dawał odczuć, że traktuje go w tym kontakcie wyjątkowo. Z uwagą więcej słuchał niż mówił.
W czasie tego posiłku mało miejsca żartobliwe zdarzenie. Ks. kapelan Stanisław Dziwisz czuwał, by Ojcu
Świętemu przy stole niczego nie brakowało, by w czasie
rozmów coś jadł. Uwrażliwił s. Jolantę, by ta dyskretnie
co jakiś czas podawała Papieżowi tacę z chlebem (miała
to być zachętą do konsumpcji). Siostra podchodziła więc
do Ojca Świętego. W pewnej chwili, Jan Paweł II, chcąc
dać do zrozumienia, że nie jest obojętny na kolejne po-

Bezpośrednie spotkanie s. Jolanty (na pierwszym planie)
z Janem Pawłem II (ze zb. S. Jolanty Królikowskiej)
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dejście osoby posługującej, mimo że był zajęty rozmową,
odwrócił się do niej i żartobliwie, serdecznie, po ojcowsku
skomentował tę sytuację słowami - „nie samym chlebem
żyje Papież”.
Były również inne zaskakujące sytuacje. W salonie
przez balkonowe okno z widokiem na Wisłę Jan Paweł
II zauważył przepiękny tego dnia zachód słońca. W trakcie rozmowy niespodziewanie wstał wówczas od stołu i
szybko pokierował się w stronę okna. Wywołało to poruszenie, zdumienie, bo nie było wiadomo, o co chodzi, co
się dzieje. Po chwili okazało się, że obiektem zainteresowania Ojca Świętego stało się słońce spadające do Wisły.
Przyglądał się czerwonej kuli zlewającej się z taflą wody,
rysującej na niej przepiękną smugę i powoli zatapiającej
się w bezkresie królowej rzek. Długo patrzył w jej stronę,
po czym powiedział - „jak macie tu pięknie”.
Po kolacji, ok. godz. 21.00, w pałacowym ogrodzie odbyło się jeszcze jedno nieplanowane wcześniej spotkanie.
Jan Paweł II, mimo zmęczenia zaprosił na nie seminarzystów. Dał w ten sposób wyraz, że troszczył się i myślał o
tych, którzy pragnęli się z Nim zobaczyć.
Śniadanie (również z kawą) osobiście podawała
Papieżowi s. Jolanta. Z biciem serca zapukała do drzwi, za
którymi czekał Ojciec Święty. Była ogromna radość, ale
też onieśmielenie i zażenowanie, że może mu posługiwać.
Powitała Papieża słowami „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”, Ojciec Święty odpowiedział - „Na wieki
wieków. Amen”, po czym w ciszy i skupieniu spożył sam
poranny posiłek.
Po śniadaniu, przez godzinę Jan Paweł II w samotności
modlił się w kaplicy biskupiej. Udał się tam niepostrze-

żenie, długo nie było wiadomo, gdzie jest, myślano, że
w swoim apartamencie. W odpowiednim czasie pojawił
się w salonie, by już w rozmodleniu, skupieniu, w ciszy,
bez rozmów z biskupami i oficjalnego pożegnania w Pałacu, udać się do Kruszyna. Tam przecież czekały na Niego
rzesze wiernych, wśród nich wielu uniejowskich parafian,
dla których miał sprawować Eucharystię. W grupie orkiestr, biorących udział w uroczystościach w Kruszynie,
znalazła się też orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Spicymierza. Komunię Świętą z rąk Ojca Świętego przyjęło wówczas ok. 100 osób. Jedną z nich była nasza parafianka. Po Mszy Św. w Kruszynie Papież udał się na obiad
do Seminarium Duchownego we Włocławku, a następnie
wyruszył w dalszą pielgrzymią drogę.
Wizyta Ojca Świętego w Pałacu Biskupim i tak bezpośrednie z nim spotkanie, poza jego religijnym wymiarem
pokazały, że Jan Paweł II to człowiek serdeczny, o ojcowskim spojrzeniu, ciekawy ludzi, uważny i zasłuchany w
to, co mówią, dający innym swoje pełne i wyjątkowe zainteresowanie.
Siostra Jolanta nie musiała długo czekać na ponowne
spotkanie z Janem Pawłem II. W sierpniu 1991r. wyruszyła
do Rzymu z włocławską pielgrzymką organizowaną przez
Caritas. Również wtedy miała możliwość bezpośredniego
spotkania się z Papieżem i przekazania Jemu pozdrowień
od biskupa Henryka Muszyńskiego. Poza tym, w czasie
pielgrzymek Papieża Polaka do Ojczyzny wielokrotnie
uczestniczyła we Mszach św., m.in. w Gnieźnie, Warszawie, Skoczowie oraz Łowiczu.

Wspomnień wysłuchała
Małgorzata Charuba

Tu wszystko się zaczęło

Biskup Wojciech Owczarek (1875-1938)

W niedzielę 30 września 2018 roku w Łęgu Balińskim (gm. Uniejów) poświęcono pomnik , upamiętniający urodzonego w tej wiosce bpa Wojciecha Owczarka, założyciela Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.
Na uroczystość przybyła Przełożona Generalna Zgromadzenia, zastępy sióstr z różnych domów zakonnych, wielopokoleniowa rodzina biskupa, księża, władze samorządowe, mieszkańcy. Uczestników powitał proboszcz uniejowskiej
parafii ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, a następnie postać biskupa przybliżył ks. prof. Tomasz Kaczmarek. „Tu się
wszystko zaczęło-powiedział. Stąd już od dzieciństwa wiodła droga do stanu kapłańskiego. Próbujmy tu przychodzić
do niego z modlitwą i za nim podążać”.
Uroczystość w Łęgu Balińskim zakończyła się złożeniem
kwiatów i odśpiewaniem przez
siostry zakonne hymnu zgromadzenia, po czym wszyscy przemieścili się do uniejowskiej kolegiaty na Mszę świętą , podczas
której modlono się o beatyfikację bpa. Wojciecha Owczarka.
W roku 2018 obchodzimy 120.
rocznicę jego święceń kapłańskich, 100. rocznicę sakry biskupiej i 80. rocznicę jego śmierci.
Urszula Urbaniak

Przed pomnikiem bliższa i dalsza rodzina
bpa Wojciecha Owczarka. W środku Przełożona Generalna m. Jolanta Gołębiowska
(fot. Małgorzata Charuba)
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
„W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starszych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa”
- Jan Paweł II

Uniejowski Głos Seniora
Uroczystą inauguracją, tradycyjnie w Sali Rycerskiej
zamku, Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął szósty rok działalności. O jego rozwoju świadczą
kolejne liczby słuchaczy w minionych 5 latach; 131, 150,
151,167,206. W nowym roku 2018/19 udział zadeklarowało 231 osób, w tym 41mężczyzn, 34 pary małżeńskie.
Rozpiętość wieku naszych studentów to 50- 88 lat. Najliczniej reprezentowane jest grono 61- 70 lat, a wśród nich
górą rocznik 1949.
Zgodnie z regulaminem Uniejowski UTW nie ogranicza
się tylko do terenu naszej gminy, ale jest również otwarty
na seniorów z gmin sąsiadujących z gminą i parafią Uniejów. Przekroczyliśmy też granice powiatów- integrują się
z nami mieszkańcy powiatu tureckiego i kolskiego.
W obecnym roku poza kontynuacją dotychczasowych
zajęć proponujemy słuchaczom nowe formy aktywności kulturalnej, ciekawe spotkania, wykłady, warsztaty.
Uczestniczymy w projektach zewnętrznych, co przekłada
się na bezpłatne zajęcia ruchowe, wykłady i warsztaty.
Wiele nam się już udało dla siebie zrobić! Wiele się
będzie działo! I wierzymy, że osiągniemy kolejne sukcesy w naszej samorealizacji, bo gmina Uniejów to miejsce
przyjazne seniorom. Otrzymujemy wsparcie od Samorządu i przedsiębiorstw, wśród których wyróżniają się Termy
Uniejów. Nie wyobrażamy sobie realizacji wielu zajęć bez

korzystania z pomieszczeń w szkołach, Domu Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i innych.
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Józef
Kaczmarek, przew. Rady Miasta Janusz Kosmalski wraz
grupą radnych, Danuta Pecyna i Piotr Kozłowski- radni powiatowi, proboszcz uniejowskiej parafii ks. prałat
Andrzej Ziemieśkiewicz, dyrektorzy szkół, instruktorzy
i wykładowcy. Wśród gości powitaliśmy również Jana
Artymowskiego (wraz z małżonką) - kustosza Zamku królewskiego w Warszawie. Jego udziałem był wykład inauguracyjny pt. „Ignacy Paderewski- szermierz niepodległości, artysta, polityk, mąż stanu”, finansowany ze środków
FIO w ramach projektu „Komu zawdzięczamy naszą niepodległość”, realizowanego przez Stowarzyszenie Forum
4 Czerwca w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół
Uniejowa.
Bogatsi o zdobyte w ciągu ostatnich lat doświadczenia, weszliśmy w drugie pięciolecie naszej działalności.
Nowym koleżankom i kolegom życzę, by szybko ustalili
swoje priorytety i odnaleźli miejsce wśród nas. Dotychczasowym Słuchaczom- dalszej integracji, wytrwałości
i wyżej podniesionej poprzeczki.
Chciejmy dalej robić coś dla siebie, a nasi wykładowcy
i instruktorzy sprawią, że młodość pozostanie w nas, a fizyczne objawy starości długo nie będą widoczne.

Urszula Urbaniak

„Senior w zagrożeniu”- projekt zrealizowany 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).

Podczas warsztatu „Ekologia i fotografia”. Od lewej” Janina Król, Andrzejczak
Halina, Teresa Łuczak i Barbara Pietrzak (fot. Elżbieta Bartnik)
Z warsztatu „Zagrożenia fizyczne i chemiczne wokół nas”. Od lewej: Teresa
Łuczak, Władysław Łysiak, Janina Janiak i Halina Kosmalska (fot. Urszula
Urbaniak)

Aula Uniwersytetu Łódzkiego-udział w konferencji podsumowującej projekt. Od
prawej: Jerzy Król, Urszula Urbaniak, Barbara Szkopik, Wanda Duziak, Teresa
Śmietańska. W konferencji uczestniczyli również: Jan Bamberski, Janiak Zofia,
Pietrzak Barbara, Halina Ubraniak i Anna Włodarska (fot. Arch. UTW)
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Głos Seniora

Druga sobota września to tradycyjnie już udział w imprezie nordic walking
„Z Pęczniewa do Egiptu” (fot. arch. UTW)

Również we wrześniu spisaliśmy się na medal podczas
Olimpiady Seniora w Radomsku (fot. Urszula Urbaniak)

Goście (I rząd) od prawej: Małgorzata Komajda - dyr. SP w Uniejowie, Tomasz
Wójcik i Maria Grubska-radni , Janusz Kosmalski-przew. Rady Miasta, ks. Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, Piotr Kozłowski-wicedyrektor SP w Uniejowie,
Jan Artymowski z małżonką - kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie
(fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Inauguracja nowego roku w Sali Rycerskiej zamku
(fot. arch.Urzędu Miasta w Uniejowie)

Nowi słuchacze odebrali legitymacje studenckie, wręczone przez prezes Urszulę Urbaniak (z lewej) i wiceprezes Danutę Pecynę (z lewej) - fot. arch. Urzędu Miasta
w Uniejowie
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Po 66 latach płk Szczepan Ścibior wraca do rodziny
4 października 2018 w Pałacu Prezydenckim

Portrety ofiar w sali Pałacu Prezydenckiego. Portret płk. Szczepana Ścibiora w rękach
prof. Krzysztofa Szwagrzyka przed przekazaniem go rodzinie. Zdjęcia z prywatnego arch.
Michała Sopyłło- strona MJDOP

Po uroczystym wręczeniu not identyfikacyjnych. Od prawej: Barbara Sopyłło, jej wnuk Konrad
Sopyłło, Rafał Sopyło syn Magdaleny, Magdalena Sopyło i Jakub Rafalski (znajomy rodziny).
Zdjęcia z prywatnego arch. Michała Sopyłło- strona MJDOP
Po uroczystym wręczeniu not identyfikacyjnych. Prezydent Andrzej Duda i Barbara Sopyłło
- starsza córka płk. Szczepana Ścibiora. Zdjęcia z prywatnego arch. Michała Sopyłło- strona
MJDOP

4 października 2018 w cmentarnej kaplicy ekumenicznej

Modlitwa przy trumnach w kaplicy ekumenicznej na Wólce Kosowskiej Na pierwszym planie siedzą córki płk. Szczepana Ścibiora (fot. Maciej Sopyło)
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Uniejowianin,pilot płk Szczepan Ścibior, w sierpniu 1951 roku został aresztowany pod fałszywym zarzutem działalności dywersyjnej
i szpiegowskiej. Bo brutalnym śledztwie wyrokiem Najwyższego Sądu
Wojskowego z dnia 13 maja 1952 roku skazano go na karę śmierci. Wyrok został wykonany 7 sierpnia 1952 roku w więzieniu mokotowskim
w Warszawie. Jego ciała, podobnie jak innych pomordowanych, nigdy
nie odnaleziono.
Domniemanym miejscem pochówku był teren na tyłachCmentarza Wojskowego warszawskich Powązek. W latach 50. przykryto ten
obszar gruzem, piaskiem i pozwolono na pochówki szczególnie zasłużonych dla ówczesnej władzy. Dla warszawiaków, szczególnie tych,
którzy stracili swoich bliskich, tzw. Łączka”, była „miejscem świętym”.
„Latami przychodziłam w to miejsce z siostrą Magdaleną. Przyniosłyśmy tu setki kwiatów, zapaliłyśmy setki zniczy. Byłyśmy przekonane, że tu gdzieś są szczątki naszego Ojca. Teraz wielka ulga. I radość, bo
cały czas był obok nas...” - powiedziała Barbara Sopyłło.
Prace poszukiwawcze prowadzone na „Łączce” w latach 2012-2017
przez zespół IPN pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka potwierdziły, że wśród odnalezionych szczątków, rzuconych bezimiennie
do dołów,jest również płk. pilot Szczepan Ścibior.
Podczas uroczyści, która odbyła się 4 października w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda wręczył noty identyfikacyjne rodzinom 21 zidentyfikowanych. W wydarzeniu brały
udział córki płk. Szczepana Ścibiora. Barbarze towarzyszył wnuk Konrad Sopyłło, a Magdalenie syn Rafał Sopyło.
„Hymn państwowy, sztandar...wystawione portrety, zdjęcia z ekshumacji, ktoś czytał życiorysy. Piękny dzień,
piękne uhonorowanie z ukochanym ojcem w sercu” -mówiła wzruszona Barbara Sopyłło opowiadając o przebiegu
uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestnicy i uczestniczki przejechali autokarem na cmentarz na Wólce Węglowej. Tam, w ekumenicznej kaplicy, odbyła się krótka modlitwa nad dziesięcioma trumnami ze szczątkami zidentyfikowanych. Teraz rodziny, w porozumieniu z IPN, mogą planować pochówki.
„To był niezwykle ważny, wzruszający, ale myślę, że także trudny dla babci i cioci moment. Babcia, ciocia i cała
rodzina zawsze miały nadzieję, że symboliczny grób płk. Ścibiora na Powązkach Wojskowych przestanie być kiedyś
symboliczny i Szczepan Ścibior spocznie obok żony. Po kilkudziesięciu latach od jego rozstrzelania mieliśmy możliwość
pochylić się nad trumną z jego szczątkami. Pogrzeb będzie dla najbliższych domknięciem żałoby po nim. I ważnym,
symbolicznym, hołdem dla zamordowanego” - powiedział Maciej Sopyło, wnuk Magdaleny Sopyło, prawnuk Szczepana Ścibiora.
„Jestem
bardzo
wdzięczny
za wszystkie wyrazy sympatii
i wsparcia, jakie z tej okazji popłynęły do nas z Uniejowa i ze Szkoły
Podstawowej im. Płk Pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie. Pamięć
mieszkańców ziemi, z której pochodził pradziadek jest dla mnie bardzo cenna i wzruszająca. Nisko się
za nią kłaniam i dziękuję” - dodał
Maciej Sopyło.
Płk Szczepan Ścibior, całkowicie
zrehabilitowany decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego, wrócił 2
maja1956 roku na karty naszej historii jako bohater. Teraz wrócił do
rodziny i będzie miał swój grób.

Urszula Urbaniak
we współpracy z Maciejem
Sopyło
Rok 1938. Pilot Szczepan Ścibior (wówczas w randze kapitana) w towarzystwie żony Janiny, córki
Barbary (w środku) i córki Magdaleny (fot. ze zb.
Barbary Sopyłło)
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Szczepan Ścibior fot. ze zb. Barbary Sopyłło

Po 66 latach płk Szczepan Ścibior
wraca do rodziny

Z cyklu uniejowianie:

Roman Kaszyńksi fot. zbiory rodzinne

Roman Kaszyński (1950-2018)
Urodzony w Uniejowie 23 marca 1950 r. był
uczniem starej i nowej
Szkoły Podstawowej. Jako
maturzysta Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku przeniósł się moim
śladem do Szczecina, by
tu studiować, ale na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej.
To daleko od Uniejowa,
jednak było to korzystne, ze względu na ujemne
punkty „za pochodzenie”,
doliczane do wyniku egzaminu wstępnego. Po
ukończeniu studiów pozostał na tej uczelni jako
pracownik
naukowo-dydaktyczny do końca życia. Zostawił więc Swoje korzenie
rodzinne w staropolskiej nadwarciańskiej krainie, do której
wracał myślami często i wielokrotnie, choć na krótko, przyjeżdżał.
Zawód nauczyciela akademickiego zdominował jego
wcześniejsze zamiary pracy inżynierskiej w elektrotechnice
i energetyce. Studia ukończył w 1973 r. i bezpośrednio po tym
rozpoczął pracę w Zakładzie Teorii Sterowania i Techniki
Analogowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, a doktorat uzyskał już w 1978 r. Kolejnym awansem
naukowym była obrona pracy habilitacyjnej w 2002 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, po czym w 2004 r.
został zatrudniony w Instytucie Automatyki Przemysłowej

na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w 2010 r. objął kierownictwo Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów
i Elektroniki w uczelni przemianowanej już na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Krąg Jego zainteresowań naukowych obejmował przede
wszystkim pomiary dynamiczne oraz analizy teoretyczne
przetwarzania sygnałów i eliminowania zakłóceń w systemach automatyki przemysłowej. Był autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w postaci artykułów w pismach
naukowych i naukowo-technicznych oraz referatów prezentowanych na krajowych i wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Współpracował naukowo z Instytutem
Astrofizyki, Optyki i Elektroniki w Puebla w Meksyku, był
członkiem Komisji Cybernetyki Technicznej oraz Komisji
Automatyki i Informatyki Oddziału Poznańskiego Polskiej
Akademii Nauk. Ponadto był członkiem jednej z sekcji w Komitecie Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN oraz Sekcji
Robotyki w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN. W zakresie działalności organizacyjno-naukowej był jednym z głównych inicjatorów i organizatorów międzynarodowej konferencji „Methods and Models in Automation and Robotics”
odbywającej się rokrocznie od 1994 roku w Międzyzdrojach
pod patronatem dwóch sekcji IEEE oraz IFAC.
Osiągnięcia dydaktyczne wyrażają się wypromowaniem
kilkudziesięciu magistrów inżynierów elektryków, automatyków i elektroników oraz promotorstwa pięciu doktorów,
z których jeden jest już doktorem habilitowanym i też profesorem nadzwyczajnym. Jest też współautorem europejskiego
zgłoszenia patentowego oraz realizatorem 10-ciu grantów
promotorskich i aparaturowych KBN, MNiSzW oraz Rektorskich.
Poza pracą zawodową czas poświęcał Swojej Rodzinie
i własnym zainteresowaniom. Uprawiał amatorsko tenis,
rodzinnie narciarstwo oraz indywidualnie grę w brydża
sportowego. Wraz z żoną Marią stworzył wspaniałą i liczną
rodzinę. Miał trzy córki i dochował się już trzech wnuków
i dwóch wnuczek. W Swoim życiu mógł osiągnąć jeszcze wiele
dobrego, ale zmarł 20 sierpnia 2018 roku – niestety.

Jerzy Kaszyński – brat Romana

Dr hab. inż. Romana Kaszyńskiego profesora nadzwyczajnego
czynnego nauczyciela akademickiego Wydziału Elektrycznego, Kierownika Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, specjalistę w zakresie
automatyki i przetwarzania sygnałów pożegnano 24 sierpnia 2018 roku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
„Pozostanie w naszej pamięci jako ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, świetny organizator, wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków i automatyków, serdeczny Kolega i Przyjaciel” , czytamy w nekrologu pod którym podpisali się: Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy i studenci Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zasłużonego profesora żegnali również Prezydent
i Wiceprezydent Miasta Szczecina.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Romana Kaszyńskiego

członka Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
uniejowianina, dla którego rodzinne miasto miało stałe miejsce w jego sercu, do którego wracał,
ciesząc się ze spotkań z dawnymi znajomymi i odwiedzania dobrze znanych mu miejsc.
Wyrazy głębokiego współczucia najbliższej rodzinie składa

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
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Stanisława Szewczyk z d. Jóźwiak
(1916-2018)
W dniu 1 września 2018 roku w wieku 102 lat zmarła Stanisława Szewczyk z d. Jóźwiak, uniejowianka mieszkająca w Łodzi. Od najmłodszych lat
bardzo aktywna w życiu Uniejowa. Jako uczennica szkoły podstawowej założyła drużynę zuchową. Po ukończeniu podstawówki w 1935 roku wstąpiła
do OSP i utworzyła żeński pododdział zw. drużyną „Samarytanek”. Była w
tamtym czasie organizatorką życia kulturalnego dziewcząt. Wybuch II wojny światowej nie pozwolił jej na wykorzystanie nabytych na różnych kursach umiejętności.
Wojna to wywózka na roboty do Niemiec, a po powrocie stamtąd, dzięki dobrej znajomości niemieckiego, praca w biurze okopowym w Woli Świnieckiej i okazja do pomagania innym.
Po wojnie jej pierwszą pracą było Prezydium w Uniejowie. Pracowała również w Urzędzie Bezpieczeństwa w Turku. Od 1946 roku została mieszkanką
Łodzi. Zawsze aktywna i dzielna, zaczynająca kilkakrotnie życie od nowa z
trójką dzieci.W późniejszych latach, na emeryturze, realizowała marzenia
o dalekich podróżach. Nie obce jej były loty samolotem za ocean, czy rejsy
„Batorym”, gra w kasynie w Las Vegas. Żyła pełnią życia, ale do utrzymaStanisława Szewczyk w dniu 100 urodzin
nia zdrowia potrzebne jej były wizyty w kochanym Uniejowie. Zaglądała tu każdego
(fot. ze zb. córki Barbary Grzelczyk)
roku. Pobyt wykorzystywała na spacery, rozmowy z napotkanymi mieszkańcami,
udział w imprezach. W zderzeniu z obecnym wyglądem miasta wracały wspomnienia. „Dotykam...oglądam...wspominam...
od nowa poznaję mój kochany Uniejów” - mówiła. Spacerowała tu jeszcze tego lata pod opieką synów.
Odeszła, pozostawiając nam swój portret w naszej pamięci. Spoczęła na cmentarzu Zarzewie w Łodzi. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 7 września 2018 roku.

Wyrazy współczucia Córce i Synom
składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Ka zimiera Trzebińska z domu Olczyk
(1920-2004)

Rozmawiając z panią Urszulą Urbaniak, poruszyliśmy temat Drużyny Samarytanek, wchodzącej w skład Ochotniczej
Straży Pożarnej w Uniejowie. Według dostępnych materiałów
i informacji, zamieszczonych między innymi w kwartalniku
„W Uniejowie” nr 40. oraz w notatce historycznej pana Wiesława Winnickiego, Drużyna ta została powołana jako żeński pododdział OSP w Uniejowie, z komendantką Stanisławą
Jóźwiak (po mężu Szewczyk), w 1935 roku.
We wspomnieniach byłej komendantki przewijają się nazwiska wielu dziewczyn będących członkiniami tej drużyny.
Między innymi pojawia się nazwisko Kazimiera Trzebińska
z domu Olczyk.
W mojej pamięci również przewijają się wspomnienia

o tym, że moja ciotka, Kazimiera była członkinią tej drużyny, a nawet w okresie powojennym tę drużynę prowadziła.
Chcąc przywołać z pamięci bliższy obraz ciotki w roli Samarytanki i dowódcy drużyny wybrałem się w odwiedziny do
mojego kuzynostwa do Pęgowa.
Niestety dzieci Kazimiery Trzebińskiej nie pamiętają
szczegółów z tego okresu życia swojej mamy. Urodziły się
już po zakończeniu przez nią działalności. Nie zachowały
się również żadne dokumenty z okresu przedwojennego jak
i wojennego. Wszystkie „papiery” spłonęły w pożarze domu,
w czasie bombardowania Uniejowa we wrześniu 1939 roku.
Pozostało jedynie kilka fotografii, które zamieszczam jako
pamiątkę po Kazimierze Trzebińskiej z d. Olczyk. Być może
ktoś znajdzie tam ślad po swoich bliskich czy znajomych.
Kazimiera Trzebińska z d. Olczyk urodziła się 31 maja 1920
roku w Uniejowie jako córka Tomasza i Władysławy z d. Jankowska. Miała jedną siostrę Marysię oraz czterech braci, Stanisława, Feliksa, Henryka i Czesława. Przed wojną ukończyła
Szkołę Podstawową i prawdopodobnie Gimnazjum w Uniejowie. W czasie okupacji pracowała w sklepie „u Niemca”
oraz w gospodarstwie ogrodniczym u państwa Koprowskich
ze swoją przyjaciółką Weronią (Weroniką). W opowiadaniu
dzieci przewijają się też nazwiska Eli i Alka Mokrosińskich
oraz przyszłego męża Mariana Trzebińskiego.
Po wyzwoleniu, przez krótki czas prowadziła żeńską drużynę OSP Uniejów. Następnie w 1946 roku wraz z przyszłym
mężem wyjeżdża do Złotnik Wielkich koło Kalisza, gdzie
Marian Trzebiński pracuje w byłym majątku rolnym jako
kierownik a następnie jako księgowy. W dniu 14 lipca 1947
roku, w pobliskim Zbiersku Kazimiera i Marian biorą ślub
kościelny, a 15 listopada 1947 ślub cywilny w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Uniejowie. W Złotnikach Wielkich rodzi się troje dzieci państwa Trzebińskich, Stefania, Tadeusz i Ryszard.
W styczniu 1955 małżonkowie wraz z dziećmi wracają do
Uniejowa, gdzie w pobliskim Pęgowie przejmują gospodarstwo rolne po rodzicach Mariana.
Kazimiera Trzebińska zmarła 11 października 2004 roku
i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Wieleninie.

Tomasz Olczyk

Pęgów 1995 - Kazimiera Trzebińska (fot. Tomasz Olczyk)
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W albumie rodzinnym Ryszarda Trzebińskiego

15 czerwca 1934 - zakończenie roku szkolnego. Z tyłu od prawej: nauczyciele Władysław
Kwaśny, Józef Tomczak i NN. Siedzą od prawej: Józef i Stanisława Góreczni, Bauerowa,
Stanisław Sieczko, ks. NN, NN, Jadwiga Kwaśny,
Jakubowski.

Redakcja liczy na pomoc Czytelników
w identyfikacji osób nie wymienionych
z nazwiska.

Kazimiera Trzebińska z przyjaciółmi
- Uniejów nad Wartą

Trzebińska (z prawej) z koleżanką na ulicach Łodzi

W Uniejowskim parku - Trzebińska z przodu
w niskiej pozycji

04 lipca 1938 roku - drużyna Samarytanek w Kaliszu. Kazimiera Trzebińska druga z lewej (zdjęcie lewe) i druga z lewej w górnym rzędzie (zdjęcie prawe)
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Inwentaryzacja par afialnego cmentarza czyli Cmentarnik

Nowoczesne technologie zagościły na cmentarzu. Brzmi zaskakująco nowocześnie. Bo po co elektroniczny system
zarządzania w tak przyziemnym i pozaziemskim miejscu jak cmentarz?
Okazuje się jednak, że nowoczesne technologie mogą niezwykle pomóc w uporządkowaniu spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem miejscem wiecznego spoczynku. W przyjazny i prosty sposób można dowiedzieć się
w zasadzie wszystkiego na temat grobów najbliższych. Ci, którzy nie mieszkają w naszej parafii i przyjeżdżają na swoje
groby kilka razy lub raz do roku, mogą z łatwością odnaleźć- dzięki interaktywnej mapie- sektor i miejsce, gdzie jest
dany grób. A zatem wchodząc na portal Cmentarnik znajdziemy zakładki, w których znajdują się informacje o grobach.
Klikając w wyszukiwarkę i wpisując imię i nazwisko zmarłego, pojawi się data śmierci, wiek zmarłego i lokalizacja
grobu ze zdjęciem. Klikając w mapę, widzimy cmentarz podzielony na sektory oznaczone literami alfabetu. Kolejny
raz klikając na dany sektor, zobaczymy, ile ma miejsc, w tym ile wolnych. Poza tym kolorami oznaczono odpowiednio:
zielonym-miejsca wolne, żółtym-zarezerwowane, pomarańczowym- kontakt z Administratorem, czerwonym- pilny
kontakt z Administratorem. Kontakt dotyczy uregulowania opłat za miejsce w przypadku, gdy od momentu pochówku
minęło więcej niż 20 lat. Ale są też groby, wobec których Administrator nie ma informacji o pochowanych, a dane te
są w trakcie ustalania.
Kolejna zakładka zawiera regulamin cmentarza i kontakt do parafii.
Ks. Aleksander Jędrychowski - proboszcz w latach 1911-1924

Posługę kapłańską w Uniejowie objął po zmarłym w 1911 roku ks. Tomaszu Bukowskim. Administrował parafią w czasach
I wojny światowej i w trudnym okresie kształtowania się niepodległości Polski.
Był wielkim społecznikiem. Jemu przypisuje się szeroką aktywność w tworzeniu tutejszych instytucji społecznych (m.in.
towarzystw dobroczynnych) i udział w kierowaniu nimi. W roku 1916, wraz z ks. St. Zaborowiczem był współzałożycielem
gimnazjów i preparandy nauczycielskiej.
Zasłużył się również jako dobry gospodarz parafii. Pokrył kościół nową dachówką i wyremontował budynki parafialne.
Powiększył (wraz z ogrodzeniem) założony przez ks. Tomasza Bukowskiego obecny cmentarz grzebalny.
W czasie I wojny światowej troszczył się o los najbiedniejszych parafian. W tym celu jeździł po okolicznych dworach i wioskach, osobiście zbierając produkty na potrzeby głodujących rodzin. Ziemianie odnosili się do niego z sympatią, a więc każda
kwesta była bardzo owocna. Ten rodzaj jego aktywności nie podobał się zaborcom. Podobno w jedną z niedziel, wmieszany
w tłum wychodzący z nabożeństwa, opuszczał kościół w przebraniu kobiecym, by uniknąć aresztowania przez oczekujących
na niego żandarmów. Kiedy pod koniec wojny Niemcy na potrzeby swojego wojska zrabowali dzwony i metalowe (wraz z pryncypałem) piszczałki z organów, bardzo to przeżył.
Po odzyskaniu przez Pol- Nagrobek ks. Aleksandra Jędrychowskiego odrestaurowany z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, dzięki staraniom
gospodarza - ks. proboszcza Andrzeja Ziemieśkiewicza. Tak było (fot. Urszula Urbaniak) - Tak jest (fot. Andrzej Zwoliński)
skę niepodległości, zaniepokojony o przyszłość Kościoła i Ojczyzny, włączył się
znowu w wir pracy społecznej. Z wiekiem podupadał na
zdrowiu.
Zmarł w dniu 25 września
1924 roku. Spoczął w rodzinnym grobowcu obok
zmarłego wcześniej jego
ojca Józefa. Na płycie nagrobnej widnieje też nazwisko Teresy Jędrychowskiej,
bliźniaczej siostry księdza,
zmarłej 07 czerwca trzy lata
później.
Urszula Urbaniak
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By poznawać Paryż…
By poznawać Paryż, w połowie sierpnia właśnie tam
wybraliśmy się z dużą grupą wycieczkowiczów. Nocny
wyjazd sprawił, że wczesnym popołudniem znaleźliśmy
się przejazdem w Brukseli. Zabytkową część miasta –starówkę z Wielkim Pałacem, katedrę św. Michała i Dzielnicę
Europejską- obejrzeliśmy z przyjemnością, tym bardziej,
że trafiliśmy na kwiatowy dywan (układany co 2 lata)
ułożony z 500 000 kwiatów przez Guanajuato, kulturalną
dumę Meksyku, rejon o bogatej tradycji kwiatowej. Oczywiście koniecznie trzeba było zobaczyć symbol Brukselisiusiającego chłopca no i Don Kichota z wiernym Sancho
Pansem. Był też czas na spacer po Starówce, na degustację słynnych belgijskich czekoladek czy piwa.
Ale główny cel- czyli Paryż- był cały czas przed nami.
Fragonard- muzeum perfum. No właśnie! Jednym ze znaków rozpoznawczych Francji są perfumy, a ich muzeum to
miejsce ciekawe, pełne flakonów, perfumetek, buteleczek
i zachwycających zapachów (nie obyło się bez zakupów!).
Potem Luwr, gdzie można podziwiać dzieła sztuki starożytnego wschodu, Egiptu, zabytki greckie, etruskie czy
rzymskie, kolekcje malarstwa-największe zbiory na świecie. Ale uwagę i miliony turystów przyciąga niewielki obraz Mony Lizy. Sama bryła Luwru powstałego na murach
fortecy jest olbrzymia, ale wrażenie robi odwrócona Piramida oraz długa, ciągnąca się wzdłuż Sekwany, galeria
okazałych obrazów o tematyce batalistycznej. Cmentarz
Pere Lachaise to alejki z monumentalnymi grobowcami,
miejsce pochówku Fryderyka Chopina, Jima Morrisona
czy Moliera oraz Oscara Wilda i Edith Piaf. Trudno zapamiętać wszystkie nazwy, miejsca i ta bariera językowa.
A ten francuski jakiś taki dziwny… .Każdy, kto stanął
przed Wersalem, natychmiast w zakamarkach pamięci odszukał nasze kolejki z lat 80. Właśnie do wejścia ustawiła
się niebotyczna kolejka nieprzebranego, barwnego tłumu,
ludzi różnych narodowości, różnego koloru skóry, który
wlał się do olbrzymich i pięknych wnętrz Wersalu. Budowli pięknej i bogatej, oddającej przepych francuskiego
Króla Słońce. Niestety wiele pamiątek zostało rozkradzionych lub zniszczonych podczas Wielkiej Rewolucji. Wiel-

ka rzesza turystów, bo to i okres wakacyjny, w pewnym
sensie uniemożliwiała kontemplację niezwykłych dzieł
sztuki. Trzeba było pilnować się, by nie zgubić swojej grupy.No i te ogrody…dopracowane w każdym calu, cieszące
oko feerią letnich barw.
Ponownie utknęliśmy w „wijącym się ogonku” w drodze na Wieżę Eiffla. Długie oczekiwanie wynagrodziły
cieszące oko piękne widoki na Paryż, na Pola Elizejskie.
Ale swoje piękno ukazało też miasto podczas rejsu Loarą.
Mosty-każdy inny- to istne dzieła sztuki! Ale my czekaliśmy, by zwiedzić zamki, które przecież były „gwoździem
programu”. Królowie francuscy nie zawsze mieszkali w samym Paryżu z różnych przyczyn- a to walki o wpływy,
walki religijne czy też epidemie i zarazy. Nad Loarą do
dziś zachowało się wiele zamków, które były siedzibami dworu królewskiego. My obejrzeliśmy dwa z zachowanym wystrojem. Były to Chenonceau i Amboise (tutaj znajduje się grobowiec słynnego Leonardo da Vinci).
Piękny zamek w Chenonceau położony jest na rzece Cher.
Prócz zachowanych wnętrz, ścian obitych materiałami,
pięknych mebli i portretów uwagę zwracały niesamowite bukiety z żywych kwiatów. A wyglądając przez okna,
podziwiać można było urokliwe ogrody-z jednej strony
zamku zaprojektowane przez królową, a vis a vis przez faworytę króla. Oba równie urokliwe. Zamek w Amboise,
gdzie jak wspomniałam znajduje się grobowiec Leonardo
da Vinci, to inny styl. Położony w mieście, gdzie często
gościli artyści i uczeni, był w okresie renesansu centrum
władzy królewskiej Walezjuszy i Burbonów. No i ten klimat francuski z harmonią w tle!
Jednakże to nie koniec naszych wojaży. Bo przecież
Francja winami stoi, dlatego spacer po piwnicach wydrążonych w skale. Wrażenia niesamowite! Montmartre!
Historyczna dzielnica Paryża, mekka artystów, położona
na wzgórzu, na które można wjechać kolejką. W ostatnim
dniu podróżowaliśmy metrem. Sieć stacji budzi respekt,
można się zgubić! Nawet nie wiedzieliśmy, że są już kolejki bezobsługowe- bez maszynisty. (Nasze warszawskie
metro to maleństwo w porównaniu z paryskim). Już na
koniec katedra Notre Dame piękna, mroczna i przez to
jeszcze bardziej tajemnicza, także tłumnie odwiedzana
przez turystów. Jeszcze wspólna fotka, jeszcze rzut okiem
na Centrum Pompidou, ostatnie zakupy upominków i czas
pożegnać Paryż. Do widzenia… czy może do zobaczenia…?
(Myślę,
że
mogę w imieniu uczestników
podziękować p.
Marii za doskonałą organizację, świetnemu
pilotowi p. Tomkowi i niesamowitym kierowcom autokaru).

Alicja
Własny
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90 lecie OSP w Rożniatowie
Śledząc wydarzenia minionego lata łatwo było zorientować się, że w naszej gminie obfitowały one w strażackie jubileusze (o trzech z nich informowaliśmy w nr 74.
naszego kwartalnika). W dniu 12 sierpnia br. do grona
sędziwych jubilatów dołączyła obchodząca 90 – lecie
swojego istnienia jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej
w Rożniatowie.
Tego dnia na plac przez remizą strażacką licznie przybyli zaproszeni goście, na czele z burmistrzem Uniejowa
Józefem Kaczmarkiem i samorządowcami gminy, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego,
delegaci Powiatowej Komendy Straży Pożarnej oraz Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach i inni. Przybyli również fundatorzy jednostki, rodziny założycieli,
druhowie seniorzy, mieszkańcy Rożniatowa, Rożniatowa
– Kolonii oraz Dąbrowy, rodziny strażaków oraz grono
sympatyków ochotników.
Jubileuszowe spotkanie zaszczyciły swoją obecnością
także jednostki OSP z terenu gminy Uniejów oraz zaprzyjaźnione jednostki z gminy Wartkowice i Świnic Warckich, wraz z swoimi pocztami sztandarowymi.
Uroczystość przebiegała według ceremoniału strażackiego. Zebranym przedstawiono bogatą historię staży
w Rożniatowie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych
miejscowych strażaków ochotników.
Dla upamiętnienia 90 lat istnienia OSP w Rożniatowie
oraz 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
odsłonięto pamiątkową tablicę. Zasłużonym strażakom
wręczono złote i srebrne medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” (łącznie 5) i cztery odznaczenia „Wzorowy Strażak”.
Rożniatowskie święto było okazją do przekazania jubilatce nowej motopompy oraz nowego sprzętu ratowniczego (sprzęt ratowniczy otrzymały również pozostałe
jednostki OSP w gminie). Sprzęt Gmina Uniejów zakupiła
ze środków Funduszu Sprawiedliwości (którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości) oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wielu gości skierowało do strażaków ochotników z Rożniatowa
podziękowania oraz słowa uznania dla trudu związanego
ze szlachetną służbą na rzecz lokalnej społeczności oraz
życzyło szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji. Gospodarze strażackiego święta natomiast podziękowali
wszystkim za przybycie i zaprosili do kuluarowych rozmów, m.in. na temat przyszłości i rozwoju jednostki.
Małgorzata Charuba
Od prawej: prezes OSP Rożniatów Wiesław
Pawłowski, prezes OSP Uniejów Krzysztof
Janiak, z-ca komendanta PSP w Poddębicach Wiesław Wydrzyński, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Poddębicach
Tadeusz Chmielecki, honorowy członek
Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie
Ryszard Szmaja, marszałek Woj. Łódzkiego Witold Stępień, dyr. Biura Poselskiego
Piotra Polaka Dorota Więckowska, senator Przemysław Błaszczyk, poseł Tadeusz
Woźniak, burmistrz Józef Kaczmarek,
były wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP Lech Krajewski,były w-ce burmistrz
Marek Jabłoński i Przew. Rady Miejskiej
w Uniejowie Janusz Kosmalski (fot.Michał Kubacki:www.uniejow.net.pl)
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Burmistrz Józef Kaczmarek i odznaczeni - Marian Obielak, Bogdan Pietrzak (fot.
arch.Urzędu Miasta w Uniejowie)

Od lewej: Małgorzata Jaskóła, Jan Nadolny, Wiceprezes Zarządu Powiatowego
OSP RP w Poddębicach Wojciech Kałużny i poseł Tadeusz Woźniak (fot. arch.
Urzędu Miasta w Uniejowie)

Od lewej: Damian Berczyński, Michał Kowalski, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Poddębicach Wojciech Kałużny i Renata Antczak (fot.arch.Urzędu
Miasta w Uniejowie)

Konie – pasja czy sposób na życie?

Koń udomowiony prawdopodobnie na terenie północnego Kazachstanu około 3,5 tys. lat p.n.e. odegrał
ogromną rolę w rozwoju człowieka. Przez tysiąclecia
wykorzystywany był do celów wojennych. Dzięki umiejętności pracy w trudnych warunkach służył jako środek
lokomocji oraz siła pociągowa w rolnictwie i transporcie,
także w górach i pod ziemią. Jego pięknem zachwycali się
pisarze, malarze i twórcy muzyki. Konie, dumne konie,
w blasku wstającego dnia … śpiewał zespół Czerwone
Gitary w swym wielkim przeboju z lat 70-tych ubiegłego
wieku; to tylko jeden z jakże licznych przykładów fascynacji tym niezwykłym przedstawicielem świata zwierząt.
O to, jak konie stały się jedną z atrakcji Uniejowa, czy
mogą być sposobem na życie oraz według jakich zasad
odbywają się zawody z ich udziałem zapytałem Pana
Mariusza Pęcherzewskiego – pomysłodawcę i współorganizatora zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów.
Już po raz piąty odbyły się w tym roku Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów. Jak doszło do tego, że impreza ta pojawiła
się w Uniejowie?
Tak. I nie ukrywam, że jestem z tego powodu bardzo
zadowolony Nasze zawody cieszą się coraz większą popularnością. Już wcześniej brałem udział w tego typu
imprezach i uważam, że to naprawdę ciekawy sposób na
spędzenie wolnego czasu, nie tylko dla uczestników, ale
także dla publiczności. Jest to widowiskowe wydarzenie,
tak więc wyszedłem z inicjatywą, aby zorganizować je
również w Uniejowie. Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek był tego samego zdania i stwierdził, że należy propagować tę dziedzinę sportu.
Skąd wzięła się u Pana pasja do koni? Czy to kontynuacja rodzinnych tradycji, czy może efekt fascynacji tymi
pięknymi zwierzętami?
Już w dzieciństwie pojawiło się u mnie zamiłowanie do
koni, mój dziadek je miał. Trzeba zaznaczyć, że w tamtych
czasach bez nich praca w gospodarstwie byłaby niemożliwa, a teraz te zwierzęta służą głównie do rekreacji.
Zawsze marzyło mi się posiadanie koni, jednak dopiero
w 2007 roku kupiłem pierwszego, gdyż wcześniej nie miałem takich możliwości. Od tamtego czasu prawie każdą
wolną chwilę spędzam na pracy z nimi.
Czym są dla Pana konie? Czy to tylko hobby, czy także
sposób na życie?
To sposób na życie i zapewne tak jest, tylko niestety ja

Fot. Krzysztof Jarczewski

trochę za późno zacząłem. Dla mnie konie są pasją i odskocznią od codzienności.
Jak uniejowskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi wyglądają na tle innych tego typu imprez w Polsce?
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów mają charakter towarzyski
i rozrywkowy. Biorą w nich udział amatorzy, którzy nie
są zrzeszeni w klubach jeździeckich i nie uprawiają sportu
zawodowo, tak więc w takich kategoriach na nie powinniśmy patrzeć. Śmiało mogę stwierdzić, że zawody te są
naprawdę na wysokim poziomie.
Zawody z udziałem koni są niezwykle widowiskowe.
Jak wielu ludzi w Polsce jest związanych z tym pięknym
sportem i jak wielu uprawia go na terenie naszej gminy?
Niestety w Polsce zawody nie są tak popularne jak na
zachodzie. Prawdopodobnie powoduje to fakt, że jest to
kosztowny sport. Jednak coraz więcej osób interesuje się
jeździectwem i zaprzęgami. W gminie jest wiele osób, które zajmują się rekreacyjnie końmi, niestety mało z nich
przygotowuje konie do tego typu zwodów.
Czy bierze Pan udział w innych tego typu zawodach?
Czy może Pan przybliżyć naszym czytelnikom ich najważniejsze zasady?
Tak, biorę udział w zawodach krajowych, często trwają
one 3 dni. Pierwszego dnia jest tzw. ujeżdżenie, które polega na tym, że na czworoboku 100/40 wykonuje się różne
elementy figur i jest to oceniane. Drugiego dnia jest maraton, czyli zawodnicy pokonują tor przeszkód w jak najkrótszym czasie. Ostatniego dnia jest oceniana zręczność

Takim powożeniem wywalczone II miejsce na Mistrzostwach Polski w Nowej Wsi (fot. Krzysztof Jarczewski)
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powożenia, która polega na przejechaniu parkuru w kolejności ustawionych kregli, na których są piłeczki, w jak
najkrótszym czasie i z jak najmniejszą ilością zrzutek. Po
tych trzech konkurencjach punkty są sumowane i wygrywa osoba z jak najmniejszą ilością punktów karnych.
W tegorocznych Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów zajął Pan
I miejsce w kategorii: dorośli, zaprzęgi koni dużych – parokonne. Czy może Pan opowiedzieć o innych swoich sukcesach?
Trening koni jest to praca czasochłonna, wymagająca
systematyczności i zaangażowania. Mogę się pochwalić, że na zawodach amatorskich, takich jakie są organizowane w Uniejowie jestem zawsze w czołówce. Moje
największe sukcesy tego roku to: I miejsce na Zawodach

Krajowych w Powożeniu w klasie L-2 w Siedlcu Trzebnickim oraz II miejsce na Mistrzostwach Polski w powożeniu
zaprzęgami parokonnymi w Nowej Wsi

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

przygodę z końmi, ale jak mówią, jest to ich pasja, która
leczy dyszę i ciało. Panowie podkreślali niejednokrotnie,
iż takie hobby wymaga dużego poświęcenia, gdyż o zwierzęta trzeba bardzo dbać, aby mogły prezentować się
urodziwie na zawodach. Zwierzęta, tak jak ludzie, potrzebują rytuałów dnia codziennego i dyscypliny, która jest
im bardzo potrzebna. W trakcie całej wypraw były rozmowy, dopytywania, no i oczywiście muzyka. Podziwianie malowniczej jesieni przy stukocie kopyt i tak pięknej
pogodzie, jaka nam się trafiła, dała podopiecznym dużo
radości. Po godzinnej przejażdżce dojechaliśmy do Uniejowa i tam korzystając z uprzejmości leśników, mogliśmy
rozpalić ognisko i upiec kiełbaski. Było smacznie, ciekawie i na wesoło...
Tego typu nagroda dla Wychowanka Miesiąca w MOS
oraz innych grzecznych uczniów SOSW okazała się wyjątkową atrakcją i wspaniałą formą spędzania czasu wolnego. Wszystkim dzieciom i młodzieży z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie życzymy mobilizacji do dalszej ambitnej
i wytrwałej pracy, a Panom którzy poświęcili nam dużo
czasu i zaangażowania, bardzo dziękujemy.

Stemplew bardzo dziękuje!
W dniu 4 października 2018 r. uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie w skład, którego wchodzi Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Tuwima wybrali się na przejażdżkę
zaprzęgiem konnym do Uniejowa. Warto dodać, iż jak co
miesiąc podopieczni, którzy zasługują na pochwałę, angażują się w życie szkoły oraz podejmują pracę na zajęciach mogli skorzystać z tego typu nagrody, a wszystko
dzięki uprzejmości Panów Mariusza Pęcherzewskiego,
Wojciecha Pęcherzewskiego oraz Ryszarda Perkowskiego.
Już o godzinie dziesiątej trzy zaprzęgi po dwa konie
stanęły na placu ZPE WiR. Pięknie zadbane konie rasy
wielkopolskiej i małopolskiej wraz z okazałymi bryczkami zrobiły na wychowankach i kadrze niebywałe wrażenie. Nie chcieliśmy tracić ani minuty, dlatego też wszyscy ochoczo zajęliśmy
miejsca i usłyszeliśmy
tradycyjne „wio”! Podczas zaprzęgowych wojaży
dopytywaliśmy
właścicieli o interesujące nas ciekawostki.
Dowiedzieliśmy się, iż
konie Pana Mariusza
zdobyły w tym roku
wicemistrzostwo Polski w Ogólnopolskich
Zawodach
Amatorskich. Stajnię, którą
posiada, Pan Mariusz
cyklicznie modernizuje
i powiększa o zwierzęta, które są jego pasją
od najmłodszych lat.
Obecnie ma 6 koni,
poświęca im cały swój
wolny czas. Pan Ryszard i Pan Wojciech
trochę później zaczęli
w Uniejowie - nr 75 (2018)
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Jak widzi Pan przyszłość uniejowskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi?
Mam nadzieję, że te zawody staną się tradycją i spowodują, że z roku na rok będzie coraz więcej powożących
i miłośników koni.
Dziękuję za rozmowę

Andrzej Zwoliński

Ewa Kolasa

Fot. Ewa Kolasa

We Włoszech

Z wakacyjnego pamiętnika
Uniejowskiej Akademii
Rycerskiej

C zas wakacji to również czas pokazów historycznych oraz wyjazdów rekonstrukcyjnych. Miniony sezon
pod jednym jak i drugim względem był bardzo udany.
Szczególny jednak dla naszych doświadczeń był ostatni
z weekendów września, kiedy to nasi członkowie wzięli
udział w dwóch wyprawach.

Bitwa w Palmanowie – niewielkim miasteczku na północy Włoch (nieopodal Wenecji), pierwszy z zagranicznych wyjazdów zorganizowany w stylu XVII wiecznym,
czyli drugiej epoki, którą zajmuje się Uniejowska Akademia Rycerska. Wielkie wyzwanie, bo i droga daleka. Na
bitwie strzelaliśmy z muszkietów, pojedynkowaliśmy się
na szable oraz co najważniejsze poznawaliśmy włoską
kulturę, kuchnię oraz historię. W Obchodach udział wzięło ponad 1000 rekonstruktorów z 13 europejskich krajów.

Turniej rycerski w Besiekierach

Kameralna impreza zorganizowana już po raz 10, tradycyjnie nie mogło na niej zabraknąć uniejowskich rycerzy
i dam, dzielnie reprezentujących nasze miasto. W trakcie
trwania turnieju braliśmy udział w wielu konkurencjach
zarówno zbrojnych, łuczniczych jak i grach zespołowych
takich jak szachy wikingów tzw. Kubb.

Palmanowa - Jędrzej Kałużny- fot. Angelika Wochna

Biesiekiery- fot. Monika Kubiak

I Piknik z Koroną Królów i Telewizją TVP
w Lidzbarku Warmińskim

Korona Królów – nowy serial telewizji polskiej, który
przybliża historię Polski w dobie króla Kazimierza Wielkiego. Choć serial nie jest stricte filmem historycznym,
z całą pewnością nie sposób ująć mu niezaprzeczalnych
zalet, jak chociażby wywołanie zainteresowania historią
średniowiecza wśród widzów.
Serial zebrał wokół siebie bardzo dużą grupę zainteresowanych. Twórcy Korony Królów oraz Telewizja TVP,
postanowili więc zorganizować pierwszy zlot fanów z wywiadami, konferencją oraz spotkaniami z aktorami. Całość
pikniku okraszona została turniejem rycerskim, pokazami
walk, tańca oraz występami grup rekonstrukcyjnych.
Co jednak dla mnie najważniejsze, organizatorzy złożyli mi propozycję przyjęcia roli głównego prowadzącego
i konferansjera. Oczywiście takiej propozycji nie sposób
odrzucić! Miałem więc przyjemność przeprowadzać wywiady z aktorami serialu oraz koordynować przebieg całej
imprezy. Zadanie bardzo trudne, któremu nie podołałbym
bez wsparcia moich bliskich, którzy wraz ze mną wybrali
się na to wydarzenia.
Impreza świetna, dobrze przygotowana, moc atrakcji.
Z mojej perspektywy były tam niesamowite tłumy ludzi. Aktorzy godzinami rozdawali autografy, rozmawiali
z przybyłymi fanami, robili sobie z nimi zdjęcia. Z trudem
udawało się pilnować planu godzinowego, z trudem udawało się okiełznać tłumy widzów, tak żebym mógł z tego
tłumu choć na chwilę zabrać aktorów i przeprowadzić
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Korona królów - fot. Angelika Wochna

z nimi wywiad. Co do zdjęć w mediach, ukazujących pustki... to z mojej perspektywy są bardzo tendencyjne... robione albo przed imprezą, albo w deszczu... albo w innych
strefach (impreza podzielona była na kilka scen).
Jako osoba bezpośrednio powiązana z historią, jestem
świadomy wszelkich ograniczeń Korony Królów (kostiumy, życiorysy postaci itp.) więc łyżka dziegciu jest oczywista i obecna. Ale obiektywnie dostrzegam też zalety.
Dawno przecież nie mieliśmy polskiego serialu z historycznym tłem. Dlatego mimo niedociągnięć historycznych zachęcam do poznania dworu Kazimierza Wielkiego
przedstawionego w serialu Korona królów.
Słowem piknik dał to co dać miał... Rozrywkę na wysokim poziomie w pięknym średniowiecznym lidzbarskim
(w serialu wyszehradzkim) zamku.
w Uniejowie - nr 75 (2018)

Uniejowianie na Wielkiej Defiladzie
Niepodległość
W dniach 14-15 sierpnia członkowie Uniejowskiej Akademii Rycerskiej z Uniejowa wyruszyli do Warszawy, aby
wziąć udział w Wielkiej Defiladzie Niepodległości. Odpowiedzieliśmy na oficjalne zaproszenie kierowane do rekonstruktorów różnych epok, które wystosowane zostało
przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Sama defilada zorganizowana została w dzień Święta Wojska Polskiego. Rekonstruktorzy
różnych epok, wraz z żołnierzami przemaszerowali ulicami stolicy ukazując historię oręża polskiego i jego przemiany na przestrzeni wieków. Zadanie było niezwykle
trudne. Sama długość trasy przemarszu wynosiła ponad 4
kilometry, szliśmy w upalnym sierpniowym słońcu – było
bardzo ciężko. Ale z całą pewnością było warto.
Uniejowscy rycerze włączeni zostali do oddziałów chorągwi Podolskiej wchodzącej w skład chorągwi Krakowskiej – przybliżając zgromadzonym chwałę wojsk polskich
podczas Bitwy Grunwaldzkiej. Nasi rycerze szli również
w otoczeniu króla Władysława Jagiełły – niosąc królewski: miecz hełm i tarczę. W defiladzie udział wzięli: Jędrzej
Kałużny, Michał Wojciechowski, Jakub Wojciechowski,
Kacper Walczak oraz nasi przyjaciele z grup rekonstrukcyjnych.

Rekonstrukcja bitwy
w Gostkowie Starym
2 września tego roku na łąkach między Wartkowicami
a obeliskiem w Gostkowie odbyła się rekonstrukcja bitwy
z czasów I wojny światowej. W rejonie Gostkowa miały
miejsce walki II batalionu 1. Pułku Strzelców Legionów
12 października 1914 roku z 7. Dywizją Kawalerii Austriackiej. Batalion polski pod dowództwem mjr Mieczysława
Norwida-Neugebauera stoczył w rejonie Gostkowa zacięty bój z kawalerią rosyjską. Rekonstrukcja bitwy miała
przybliżyć przebieg tej walki o honor i wolność ojczyzny.
Grupy rekonstrukcyjne pokazały walki piechoty i lekkich
środków artyleryjskich. W inscenizacji na przedpolu rzeki Ner wzięło udział ponad 100 rekonstruktorów, 6 ckm-ów, armata Schneider, moździerz, samolot Nieuport 11,
pojazd pancerny Russo - Bałt, kawaleria konna. Nie zabrakło też kawalerii i samolotu z tamtego okresu. Piękna
pogoda zgromadziła wielu widzów.
Alicja Własny
Fot. ze strony GRH 14 Pułku Strzelców Syberyjskich

w Uniejowie - nr 75 (2018)
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Rycerze z Uniejowskiej Akademii Rycerskiej na paradzie w Warszawiefot. Patryk Wyka

Samych wyjazdów, pokazów, wypraw i spotkań było
znacznie więcej… ale o części już pisaliśmy… wszystkie
na pewno pozostaną w naszych wspomnieniach.
Nadciąga zima. Pora więc na przygotowania do nowego sezonu, poprawa rynsztunku, szycie nowych strojów
i planowanie kalendarza. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny sezon będzie jeszcze lepszy, ciekawszy i będzie obfitował w nowe doświadczenia i wyjazdy.

Jędrzej Kałużny

Zjazd Rodziny Miśkiewiczów
z Ostrowska
Osobą, która łączyła czternastu wnuków, był nasz
Dziadek Józef Miśkiewicz (1884 – 1970). Wszyscy znaliśmy
Dziadka. Ja, brat i siostra mieszkaliśmy z nim w Ostrowsku nad rzeką Wartą, która, wtedy jeszcze nieokiełznana,
czasami płynęła przez podwórko, czasami była nieco dalej od domu. Tu Dziadek uczył mnie i brata pływać łódką
i łowić ryby. Wszyscy wnukowie Dziadka w wakacje bywali w domu nad rzeką. W latach 60. było to cudowne
miejsce.
Dziadek był carskim żołnierzem podczas wojny rosyjsko-japońskiej, brał udział w Rewolucji Październikowej.
Przez pewien czas pracował też we Francji. Doskonała
znajomość rosyjskiego prawdopodobnie uratowała mu
życie, kiedy nasze tereny wyzwalała Armia Czerwona.
Dziadek był z zamiłowania myśliwym i wędkarzem, zaś
z zawodu był szewcem. Dyplom mistrzowski, który po
dziś dzień przechowuję, otrzymał w 1911 roku w cechu
szewców w Uniejowie. Babcia Florentyna zmarła wcześnie, w 1937 roku i zostawiła Dziadka z szóstką dzieci, które wychowywał samotnie.
Wielokrotnie słuchaliśmy jego opowieści o przeszłości,
ale pytaliśmy za mało, o wiele za mało. Tyle historii nam
umknęło. Nie wiedzieliśmy prawie nic o naszych przodkach. Znaliśmy tylko imiona pradziadków Jakuba i Bogumiły. Nasze poszukiwania przodków zaczęły się od zadania szkolnego mojego syna, który miał wykonać rodzinne
drzewo genealogiczne. Wspólnie zbieraliśmy dane i całość zmieściła się na formacie A3. Brakowało nam wielu
dat. Znaliśmy imiona sześciorga rodzeństwa dziadka.
Po pewnym czasie sprawą zainteresował się inny
z wnuków – mój kuzyn Zbigniew. Dzięki poszukiwaniom
w internecie oraz w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, odnalazł około 260 osób z rodziny. Większość
pochodziła z Ostrowska.
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Główną gałąź stanowili:
Jakub Miśkiewicz (1839 - ?)
Bogumił Miśkiewicz (1802 – 1866)
Dyonizy Miśkiewicz (1769 – 1836)
Stanisław Miśkiewicz (1740 – 1802)
Piotr Miśkiewicz (1695? – 1761)
Mikołaj Miśków (? – ?)
Właśnie Piotr Miśkiewicz prawie 300 lat temu 15 listopada 1722 roku brał ślub w Kościele w Uniejowie z Katarzyną Tyburczanka. Szkoda, że w archiwum kościelnym
nie było starszych zapisków, ponieważ Ostrowsko ma już
800 lat historii i pewnie tu zaczął się nasz Ród. Warto
wspomnieć, że dwa dni po naszym spotkaniu była 687
rocznica spalenia przez Krzyżaków Uniejowa i Ostrowska
(17 września 1331 roku).
Myśl zjazdu zrodziła się dość dawno temu, bo już w latach 90-tych ubiegłego wieku. Natomiast realizacja nastąpiła dopiero 15 września 2018 r. Nasze rodzinne spotkanie
postanowiliśmy rozpocząć mszą świętą w Uniejowskiej
Kolegiacie 15 września o godzinie 15:00. Po mszy odwiedziliśmy na cmentarzu wszystkie groby rodzinne. Potem
spotkaliśmy się w remizie strażackiej w Ostrowsku, gdzie
był uroczysty obiad i niekończące się rozmowy. W zjeździe udział wzięło około 50 członków rodziny z Ostrowska, Uniejowa, Turku, Szczecina, Bielska-Białej i Opola.
Najmłodszym uczestnikiem był sześciomiesięczny praprawnuk Dziadka Józefa. Była wystawa fotografii, drzewo genealogiczne, odbitki akt oraz dyplom mistrzowski
Dziadka Józefa. Za sprawną organizację uroczystości odpowiadała prawnuczka Irena we współpracy z najmłodszym wnukiem Tomkiem. Planowany jest kolejny zjazd
w 2020 roku.

Henryk Kuglarz
Przed kolegiatą w Uniejowie (ze zb. Henryka Kuglarza)

w Uniejowie - nr 75 (2018)

Z nostalgią...
Kiedy w 1946 roku opuszczałem Uniejów, miasteczko było
bardzo zniszczone. Na każdym kroku widać było ślady minionej wojny. Na rynku stały jeszcze ruiny domów zbombardowanych przez samoloty Luftwaffe. Optymizmem jednak
napawał pokryty czerwoną dachówką dach odbudowanego
już kościoła, który we wrześniu 1939 roku spalili Niemcy.
Świeżą farbą lśniła dzwonnica, w którą 18 lutego 1945 roku
trafiły pociski z czołgów wkraczających do miasta radzieckich. W ogrodzie Rosińskich przy ulicy Bł. Bogumiła był jeszcze grób żołnierzy radzieckich, poległych w nocy z 18 na 19
stycznia 1945 roku. Mogiłę ogrodzono sztachetkami, a w końcu była nad nią duża czerwona gwiazda z sierpem i młotem.
Szczątki tych żołnierzy 9 maja 1950 roku z honorami przeniesiono na cmentarz katolicki i pochowano w mogile Żołnierzy
Września 1939 roku.
Mieszkając w Łodzi, często przyjeżdżałem do Uniejowa
i obserwowałem zachodzące tam zmiany. W pierwszych latach
po wojnie działo się tu niewiele i zmiany nie były zauważalne.
Uniejów leżał wtedy w granicach województwa poznańskiego. Poznań, zniszczony w czasie wojny, był zainteresowany
własną odbudową i nie zwracał większej uwagi na leżące na
krańcach województwa miasto. Nie interesowały go zabytki
ani walory turystyczne Uniejowa. Najlepszym dowodem tego
był fakt, że Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich oddano
w użytkowanie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,
która prowadziła tam magazyn zbożowo-opałowy. Decyzja
ta doprowadziła do dewastacji zamku i utraty wielu pięknych
malowideł na ścianach w komnatach zamkowych.
Zasadnicze zmiany zaczęły zachodzić dopiero od roku
1955, gdy Uniejów znalazł się w granicach województwa łódzkiego. Prężnie rozwijająca się stolica polskich włókniarzy
potrzebowała zielonych terenów, gdzie mogliby w dni wolne
od pracy odpoczywać jej mieszkańcy. O Uniejowie zrobiło się
głośno. Zaczęły pisać o nim łódzkie gazety, mówić w radio
i pokazywać w telewizji. Łódzka Wytwórnia Filmów Fabularnych nakręciła średniometrażowy film oparty na plenerach Uniejowa. Pojawia się hasło „Uniejów Kazimierzem Ziemi Łódzkiej”. W soboty i niedziele droga z Łodzi do Uniejowa
wypełniona jest samochodami i motocyklami. Rozpoczął sie
boom na Uniejów. Miasto wychodzi na przeciw turystom. Na
prawym brzegu Warty powstaje plaża z radiowęzłem i ratownikiem, a na ulicy Tureckiej kawiarenka „Walentynka” z widokiem na rzekę Wartę. Do kawiarenki dobiega też muzyka
z plażowego radiowęzła- najczęściej słychać „Augustowskie
noce”. W Rynku GS otwiera restaurację „Mimoza”, gdzie
można zjeść obiad, wypić setkę czystej i przekąsić tatarem.
Do stołu podaje urocza blondynka Tereska. Władze wojewódzkie zajęły się zamkiem. Zlikwidowano w nim magazyn
i przeprowadzono kapitalny remont. Po paru latach na wyremontowanym zamku pojawiła się tabliczka z nazwą Wojewódzki Ośrodek Turystki i Wypoczynku. Do ośrodka należała część parku i plaża, która już była na lewym brzegu Warty.
Przyjeżdżając do Uniejowa, byłem świadkiem wielu ciekawych wydarzeń i atrakcji. Nie wątpliwie była nią plaża pełna
Murzynów i rozmowa z Bumi, który przyjechał do Polski, aby
studiować architekturę, a potem projektować domy w Nairobi. Innym razem nad Wartą zobaczyliśmy rozbite namioty,
a przy nich pełno młodych Cyganek i Cyganów. Był to Zespół Pieśni i Tańca Roma. Z zespołem był też ich impresario
pan Iszkiewicz, ale on nie spał w namiocie tylko na zamku
w hotelu. Kiedy usiedliśmy na ławeczce z moim ciotecznym
bratem Józkiem Jaśkiewiczem, zaraz dosiedli się do nas piękw Uniejowie - nr 75 (2018)
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Władysław Szuszkiewicz z żoną - rok 2009. Teren wokół zamku jeszcze przed
rewitalizacją (fot. ze zb. autora)

na Cyganeczka i przystojny młody Cygan. Niebawem rozpoczęła się rozmowa. Dowiedzieliśmy się, że przyjechali do
Uniejowa na odpoczynek i będą spali w namiotach, aby zażyć więcej powietrza, ale dadzą też występ w parku na estradzie. Młody Cygan chwalił koleżankę mówiąc, że piosenkę
„Cygańskie Tabory” śpiewa ona tak pięknie, jak pani Maryla
Rodowicz. Dziewczyna jednak temu zaprzeczała mówiąc, że
do Pani Maryli jeszcze jej wiele brakuje. Rozmawiało się nam
miło i przyjemnie. Na koniec Józek, który był oficerem Wojsk
Pancernych i zajmował się sprawami kulturalnymi w pułku, przeprowadził z nimi wywiad, który później zamieścił
w pułkowej gazecie.
Wydarzeniem, które jeszcze ciągle mam przed oczyma,
było wystawienie w plenerach parku na tle zamku przez Teatr
Wielki z Łodzi opery Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”.
Na przedstawienie przyjechało wiele autokarów. Zapełniona była nimi plaża od mostu aż po park. Na ulicach też było
wiele pojazdów. Śmiało można powiedzieć, że jeszcze nigdy
nie przyjechało do Uniejowa tylu turystów. W parku przed
tarasem przygotowano amfiteatr z nowych ławek, których
było chyba więcej niż sto, a na ścianie poniżej taras wielki
wahadłowy zegar. Samochód z nagłośnieniem stał po prawej stronie tarasu. Zamek i baszta były oświetlone, tworząc
cudowny widok i nastrój. Ciemno się już robiło, gdy bryczką
przyjechali artyści. Rozległa się wtedy melodia „żegnaj,żegnaj panie bracie”, a publiczność zaczęła bić brawa. Nigdy nie
zapomnę arii Skołuby i tego zegara co po stu latach znów zabił. Po skończonym przedstawieniu rozległy się huczne brawa. Wiele było bisów, a na koniec wszyscy wstali i wspólnie
śpiewali „Zaręczyny będą u panny młodej, a wesele w Strasznym Dworze”, a później zaczęli śpiewać „...a wesele na zamku
w Uniejowie” i tak jeszcze śpiewali parę minut.
Minęło już sporo lat od tamtych chwil. Siedzimy w parku
na ławeczce przed tarasem, a tu podjeżdża samochód. Wysiada z niego młoda para. Pan młody wnosi na rękach na zamek
pannę młodą. Witają ich rycerze z halabardami i zaczyna się
tak, jak śpiewali na operze Straszny Dwór, wesele na zamku
w Uniejowie.

Łódź, 11.09.2018
Władysław Szuszkiewicz

Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LVII)
Tegoroczne lato zadowoliło nawet najbardziej wymagających. Pełne słońca i ciepła, było wymarzonym czasem na wakacyjny wypoczynek. Jedynymi, którzy nie
mieli powodów do zadowolenia z takiej aury, byli rolnicy.
To za sprawą suszy niszczącej ich uprawy i niepewności
o los ich rodzin. I na nic zdawały się płynące zewsząd
obietnice pomocy, która miała nadejść w bliżej nieokreślonej przyszłości. Prognozy wciąż nie nastrajały optymizmem. Sytuacja taka sprawiła, że zbiory kukurydzy
rozpoczęły się tego roku wyjątkowo wcześnie. Już w połowie września zaczęły znikać z pól dorodne plantacje tej
coraz popularniejszej rośliny.
W takich warunkach coroczne sprzątanie świata zdawało się być niewinną przygodą. Rzeczywistość okazała
się być jednak zupełnie inna.
• Słyszałem, że wczoraj dzieciaki zrobiły porządek na
Placu Dębów Katyńskich w ramach sprzątania świata.
- Zagadnął Mirek z nutką ironii w głosie. - Słyszałeś
może coś o tym?
• Coś mi się tam obiło o uszy. - Odparł Jurek. Podobno,
żeby wpuścić tam dzieci, trzeba było najpierw zrobić
przegląd śmieci.
• Niektóre na pewno nie nadawały się, żeby im je pokazać. Dzień wcześniej mój znajomy - nawiasem mówiąc
też Jurek – zebrał tam 150 butelek. Najwięcej „małpek”,
ale były też półlitrówki, a nawet butelki po szampanie.
• To pewnie odbywają się tam regularne imprezy.
• Po pustych butelkach można wywnioskować, że spotykają się tam dwie grupy „patriotów”. Jedna to miłośnicy staropolskiej Soplicy w różnych wariantach,
druga zaś delektuje się smakami rodzimych owoców.
No, wiesz - wiśniówka, pigwówka, itp.
• Podobnie jest na skwerku przy rogu ulicy Targowej
i Bojakowskiej. Tam zaopatrzenie mają na miejscu. Nad
rzeką też nie jest lepiej.
• Aż strach pomyśleć, co będzie, jak nad Wartą powstaną piękne bulwary.
• Odkąd w sprzedaży pojawiły się trunki w małych buteleczkach, stały się prawdziwą plagą. Wszędzie tego
pełno. A ich smakosze nie potrafią uszanować niczego.
Dziś Uniejów to znana w całej Polsce miejscowość
uzdrowiskowa, chętnie odwiedzana przez rzesze turystów.
Wielu z nich zagląda w różne miejsca, i pewnie widzi jak
„szanuje się” pamięć ofiar Katynia, albo jakie uzdrowiskowe „walory” ma nadwarciański brzeg. Niektórzy z nich
po powrocie do swoich domów podzielą się pewnie tymi
wrażeniami z bliskimi czy znajomymi. Czy na taką reklamę zasługuje Uniejów?
*

Wyjątkowo ciepła tegoroczna aura sprawiła, że jesień
stała się właściwie przedłużeniem trwającego od kwietnia lata. Jedynymi oznakami zmiany pory roku, były pełne brązów, żółci i czerwieni krajobrazy oraz coraz krótsze
dni. Miasteczko żyło swym normalnym rytmem, odmierzanym przez kolejne wydarzenia. A tych przecież nie
brakowało. Tematem gorących dyskusji stała się sprawa
gazyfikacji. Trwająca budowa gazociągu przebiegającego
ulicami Uniejowa, rozpaliła wśród wielu mieszkańców
nadzieję na niedrogie i czyste źródło ciepła. Pojawiła się
szansa, że być może za rok powstaną pierwsze domowe
przyłącza.
Zapadał już zmierzch, gdy Paweł wrócił z rowerowej
przejażdżki. Korzystał z uroków ciepłej jesieni i każdą
wolną chwilę starał się spędzać aktywnie na powietrzu.
• Byłem aż za rzeką. Nie masz pojęcia, jak szybko rośnie
ten aparthotel. - oznajmił nieco zdyszany. - Nie myślałem, że będzie taki duży.
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• To chyba dobrze, bo do Uniejowa przyjeżdża coraz więcej ludzi. - stwierdziła Ania, odrywając wzrok od telewizora.
• To prawda. Ponadto Uniejów bywa gospodarzem znaczących wydarzeń. Właśnie teraz odbywa się u nas
Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju. To
największe tego typu wydarzenie w Polsce.
• Czyli kolejny krok we właściwym kierunku, podobnie
jak rozpoczęta niedawno rozbudowa basenów.
• Może wreszcie turyści przestaną narzekać na długie
kolejki.
• Na to bym nie liczyła. Zawsze znajdą się tacy, którym
coś przeszkadza. Jak nie będzie kolejek, to pewnie woda
będzie za mokra.
Patrząc na trwające budowy, przebudowy i modernizacje widać, że tempo inwestycji w miasteczku nabrało
kolejnego przyspieszenia. Co ważne, są to inwestycje potrzebne, dobrze wpisujące się w strategię rozwoju, którą
Uniejów wytrwale realizuje, budując markę uzdrowiskowego kurortu.

*

Dzień po wyborach Uniejów obudził się spowity gęstą
mgłą. Nadszedł czas, aby ci których mieszkańcy obdarzyli
swym zaufaniem, na kilka najbliższych lat wzięli w swe
ręce stery lokalnej polityki. O obietnicach jakie niedawno
składali, przypominały jeszcze targane jesiennym wiatrem plakaty oraz banery.
• Nie sądzisz, że cisza wyborcza trwała w tym roku zbyt
długo? - Zagadnął Mirek, przyglądając się uważnie wymiętej ulotce, którą podniósł z chodnika.
• Z tego co wiem, to powinna trwać 24 godziny przed
wyborami. - Odparł rzeczowo Jurek spoglądając na zachmurzone niebo.
• A mnie się zdaje, że w Uniejowie trwała co najmniej od
miesiąca. W moim okręgu kandydaci jakoś nie bardzo
starali się o poparcie.
• Ale z wyborem burmistrza chyba nie miałeś problemu?
• Oczywiście, to dlatego, że on starał się o mój głos przez
całą kadencję.
• Za to w Radzie szykują nam się poważne zmiany, i to
na samym szczycie.
• Tak to już jest, że gdy jedni smakują słodycz zwycięstwa, inni muszą przełknąć gorycz porażki.
Wolne wybory to chyba największe święto demokracji. Dzięki nim każdy może poczuć siłę swojego głosu,
mając przy tym świadomość, jak wiele od niego zależy.
Czasem nawet ten jeden głos może zadecydować o tym,
komu powierzymy swój los.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

Uwaga: wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób
i zdarzeń jest całkowicie przypadkowe.
Krajobraz powyborczy (fot. Andrzej Zwoliński)
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