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Tradycyjnie w pierwszy weekend lipca, już
po raz jedenasty, przedpola Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie stały
się miejscem potyczek rycerstwa w ramach
Wielkiego Turnieju Rycerskiego. Lejący się
z nieba lipcowy skwar nie zniechęcił ani
zakutych w stal wojowników, ani licznych
turystów. Duże zainteresowanie budziły
walki piesze i konne, pokazy sokolnicze, oblężenie zamku i nocny przemarsz z pochodniami. Organizatorzy, którymi byli Urząd
Miasta w Uniejowie, PGK Termy Uniejów
oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie, wraz z bractwami rycerskimi, zadbali o liczne atrakcje towarzyszące,
od których mogło dosłownie zakręcić się
w głowie, szczególnie zaś pamiętano o najmłodszych, proponując im zabawy osadzone w klimacie dawnych wieków. Kolejna
odsłona spotkań ze średniowieczem już na
początku sierpnia.
Tomasz Wójcik

Spotkanie z wieżomistrzem
Zachęcamy do odwiedzenia zamku arcybiskupów
gnieźnieńskich i zwiedzenia wieży zamkowej
w towarzystwie wieżomistrza Sanderusa - wejście
przez piwnice winną, w której wyeksponowano
kolekcje replik przedmiotów i strojów
średniowiecznych.
Można też zwiedzić Uniejów w czasie spacernika
ulicami miasta.
W piwnicy winnej - wieżomistrz Sanderus
(Andrzej Pietrzak) fot. Elżbieta Bartnik
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Może się wydawać, że lato to niesprzyjający okres do lektury czegokolwiek. Są przecież wakacje, urlopy i żniwa. A jednak myślę, że to
doskonały czas, aby znaleźć parę chwil na przeczytanie kolejnego numeru gazety „W Uniejowie”. Może to być ciekawą wakacyjną przygodą,
Warto więc ruszyć z nami przez barwne morze 300 tysięcy tulipanów, dowiedzieć się, co najbardziej zaskoczylo w Uniejowie zastępcę
burmistrza i ilu twardzieli poczuło smak uniejowskiego blota w biegu ExTERMYnator.
A przecież to jeszcze nie wszystko, bo czeka też spotkanie z niezwyklymi “aktorami” filmowymi spod herbu i flagi Uniejowa, a uważni
Czytelnicy znajdą bez watpienia odpowiedz na pytanie, jakie wydarzenia miały miejsce w naszym miescie 25 lat temu.
Życzę miłej lektury i udanych wakacji.
Redaktor naczelny

Konne potyczki

Po raz drugi, tego roku w dniu 12 lipca, w Uniejowie odbyły
się w Uniejowie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o puchar Burmistrza Miasta Uniejów. Imprezę poprzedziła, podobnie
jak w roku ubiegłym, barwna parada zaprzęgów ulicami miasta,
podziwiana zarówno przez jego mieszkańców jak i licznych gości.
Szczególną uwagę zwracała karoca w stylu królewskim.
Jeździectwo to widowiskowa dyscyplina, ale trudna,
wymagająca i kosztowna dla zawodników. Na terenie przy
boisku, obok kompleksu termalno-basenowego rozegrano zawody
w powożeniu zaprzęgami konnymi w kilku kategoriach: dla dzieci
do lat 18-tu, jedynek - konie duże, par – konie duże oraz jedynek
kucyków. Sędzią głównym była Pani Ewa Żuławska, a gospodarzem toru Pan Krzysztof Rembowski, oboje posiadający licencje
międzynarodowe.
Organizatorami tej ciekawej imprezy byli: Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „TERMY UNIEJÓW” Sp. z o.o., Stadnina Koni Brzeziny - Mariusz Pęcherzewski oraz Wielkopolski Związek Hodowców
Koni.

Termalni oldboje wicemistrzami
Łódzkiej Ligi Oldbojów !!!
Pasja, która fascynuje nas od zawsze , skupiła nas
w drużynie termalnych
oldbojów. Występujemy
w Łódzkiej Lidze Oldbojów – www.oldlodz.futbolowo.
pl. Kierownikiem zespołu jest Maciej Boczkowski. Tworzymy grupę doświadczonych piłkarzy, którzy nie zawiesili
piłkarskich butów „na kołku”. To właśnie w Uniejowie
jest klimat i zielone światło do rozgrywania meczów oraz
barwy, które reprezentujemy.
Jakich dostarczaliśmy emocji można było zobaczyć na
Stadionie im. W. Smolarka w Uniejowie. Warunkiem zagrania w tym elitarnym gronie to 34 rok życia, kończony
w danym roku rozgrywek. Nadzór nad rozgrywkami
sprawuje trzyosobowy Zarząd
Łódzkiej Ligi Oldbojów. Tempo spotkań może nie zawsze było szaleńcze ,ale
zaangażowania, poświęcenia i walki do ostatniego gwizdka, na pewno nie można temu zespołowi odmówić.
Efekt na koniec sezonu 2014/2015 jest mocno
satysfakcjonujący. Rozgrywki ukończyliśmy na drugim miejscu za Zawiszą Rzgów. Za nami pozostały takie
zespoły oldbojów jak: Włókniarz Konstantynów Łódzki
(ubiegłoroczny mistrz), Start Łódź, Widzew Łódź. Wysoki
poziom sportowy rozgrywek potwierdza to , iż grają w nich
byli, znani piłkarze m.in. Marcin Zając, Andrzej Michalczuk
czy Sławomir Chałaśkiewicz.
Układ tabeli i terminarz rozgrywek spowodował, że

zdobyć wicemistrzowski tytuł nie było łatwo. Decydował
o nim ostatni wyjazdowy mecz, który mieliśmy do
rozegrania z pewną już tytułu mistrzowskiego ŁLO,
drużyną Zawiszy Rzgów. Remis w tym spotkaniu dawał
nam gwarancje zdobycia wicemistrzostwa, porażka
degradowała nas na IV miejsce w tabeli. Przystąpiliśmy
do tego ważnego pojedynku mocno skoncentrowani i nastawieni na walkę do ostatniego gwizdka.
Mimo tego, iż przegrywaliśmy, w końcówce spotkania
pokazaliśmy charakter, doprowadzając do wyrównania.
Dla nas był to zwycięski remis 2:2. Bramki zdobyli: Tomasz
Siwiński i Rafał Stefański. W całym sezonie zdobyliśmy
49 pkt.- 15 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki, strzeliliśmy
98 bramek, tracąc 47. Drużyna występowała w składzie:
bramkarze- Robert Białczak, Piotr Woźniak, obrońcy –
Jakub Chaberski, Tomasz Miśkiewicz, Mariusz Rogalski,
Mariusz Ircha, Mariusz Graczyk, pomocnicy i napastnicy
– Maciej Tylki, Maciej Boczkowski, Ireneusz Szczęsny, Piotr
Raszewski, Krzysztof Wypyszyński, Tomasz Wypyszyński,
Rafał Stefański, Tomasz Siwiński,, Przemysław Witkowski,
Zbigniew Jankowski.
Zawodnicy składają podziękowania Burmistrzowi Miasta Uniejów p. Józefowi Kaczmarkowi oraz Prezesowi TERMY UNIEJÓW Sp. o.o. p. Marcinowi Pamfilowi za okazaną
życzliwość i mecenat nad drużyną, a wszystkim kibicom za
doping. Osobne podziękowania składamy naszym rodzinom za zrozumienie i każdą pomoc w realizowaniu naszej
piłkarskiej pasji.

Piotr Woźniak

Andrzej Zwoliński
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Drużyna oldbojów sezonu 2013. W rzędzie górnym od lewej: Majewski Marcin, Soszyński Jarosław, Graczyk Mariusz, Boczkowski Maciej, Szczęsny Ireneusz, Ircha
Mariusz, Raszewski Piotr, Siwiński Tomasz, Bamberski Sebastian, Chaberski Jakub, Miśkiewicz Tomasz i Witkowski Przemysław.
W rzędzie dolnym od lewej: Białczak Robert, Jagieła Paweł, Tylki Maciej, Nadolny Dariusz, Wypyszyński Jarosław, Kuglarz Zbigniew, Jankowski Zbigniew i Woźniak
Piotr.Na zdjęciu nieobecni: Rogalski Mariusz, Wypyszyński Krzysztof, Wypyszyński Tomasz.
Majewski Marcin i Soszyński Jarosław grają obecnie w zwycięskiej drużynie Łódzkiej Ligi Oldbojów - Zawiszy Rzgów. Wystąpili wtedy z nami, ponieważ był to mecz
towarzyski przeciwko Gwiazdom Łódzkiego Sportu , który odbył się 07.09.2013 roku. Podstawowy skład zespołu, w obecnym, wicemistrzowskim sezonie podano
w tekście. (fot. ze zb. Zbigniewa Jankowskiego)

Miejsce z ogromnym potencjałem
Wywiad z Piotrem Majerem
Zastępcą Burmistrza Uniejowa

Od kilku miesięcy sprawuje Pan urząd Zastępcy Burmistrza Uniejowa. Ci, spośród naszych czytelników, którzy
interesują się sprawami samorządów, Pańska postać nie
jest obca. Dla wielu jednak jest Pan kimś nowym. Dlatego
prosimy o krótką samoprezentację. Kim jest Piotr Majer?
Jestem łodzianinem, mam 38 lat, jestem żonaty z Marzeną, mamy 11 letniego syna Mikołaja (szczypiornista
Anilany Łódź:). Ukończyłem administrację, pracę zawodową rozpocząłem w administracji publicznej, następnie
pracowałem dla znanego koncernu międzynarodowego.
Byłem członkiem rady osiedla Łódź - Zarzew, przewodniczącym rady społecznej szpitala w Rafałówce. Obecnie
jestem członkiem rady społecznej szpitala w Sieradzu oraz
członkiem rady wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych. Byłem czynnym sportowcem, siatkarzem Wifamy
Łódź, nadal jestem pasjonatem gry w golfa (mam zieloną
kartę). Jestem związany z samorządem, przez 7 lat pełniłem funkcję wiceburmistrza Poddębic, od kwietnia tego
roku jestem wiceburmistrzem Uniejowa.
Jako doświadczony samorządowiec jest Pan w stanie
właściwie ocenić aktualne oblicze miasta i gminy Uniejów. Jakie są, Pańskim zdaniem, mocne, a jakie słabe strony Uniejowa?
Uniejów to wspaniała, przepiękna miejscowość, dynamicznie się rozwijająca, malowniczo położona na rzeką
Wartą w centrum Polski. Piękny zamek z parkiem, rynek
w centrum, baseny termalne z leczniczą solanką, kasztel,
zagroda młynarska z wiatrakami, boiska piłkarskie, czyste
i ekologiczne środowisko, ale przede wszystkim mieszkańcy dumni z tradycji i wytrwale zmieniający oblicze miasta i gminy. Uniejów to najmłodsze uzdrowisko w Polsce
i jedyna miejscowość w województwie o takim statusie.
Uniejów to już marka rozpoznawalna w naszym kraju
i poza jego granicami. Do mocnych stron możemy zaliczyć,
położenie, zdrowotne wody termalne, dobrze rozwiniętą
bazę turystyczną, doskonałe zarządzanie miastem i gminą
przez burmistrza Józefa Kaczmarka, pracowników i Radę
Miejską. W każdej miejscowości występują trudności,
małe i duże. Nie ma miejsc idealnych, słabe strony to m.
in problemy społeczne, mieszkania socjalne, rynek pracy.
Zauważyłem jednak, że samorząd gminny stara się na bieżąco większości kłopotom zapobiegać.
Co Pana najbardziej w Uniejowie zaskoczyło?
Ogromny potencjał miejsca, które przez ponad 10 lat
został wzorowo wykorzystany, również klimat społeczny,

Wiceburmistrz Piotr Majer (fot. Andrzej Zwoliński)

życzliwość, serdeczność, otwartość i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. Dużo znaczenie ma także pozytywne nastawienie do mojej osoby i duży mandat zaufania
ze strony radnych, pracowników urzędu miasta, mieszkańców, za co bardzo dziękuję.
Jakie najważniejsze wyzwania, stoją w najbliższym
czasie przed samorządem Uniejowa?
Najważniejszym wyzwaniem dla samorządu uniejowskiego jest jak najlepsze i najpełniejsze wykorzystanie nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, pozyskiwanie
środków na inwestycje. Priorytet to wybudowanie hali
jodowej, rozbudowa basenów termalnych, przebudowa
zamku, rewitalizacja parku i centrum miasta, stworzenie
nowego, wspaniałego miejsca, jakim może być bulwar nad
Wartą, całoroczne tężnie. Budowa dróg gminnych i rewitalizacja strażnic OSP. Wykorzystanie wód termalnych
w produkcji kosmetycznej, spożywczej, energetycznej. Tych
zadań jest naprawdę dużo, ale ważne jest to, że stanowią
one pewną całość, są kontynuacją drogi, którą tak skutecznie Uniejów kroczy. Moim marzeniem jest realizacja driving range (strzelnicy golfowej) m.in. dla początkujących
golfistów i wprowadzenie do szkół nauki gry w golfa. Golf
jest dyscypliną olimpijską i wbrew obiegowym opiniom
wcale nie jest drogim sportem.
Przed nami bardzo dużo pracy i możliwości, które mogą
już się nie powtórzyć. Więc jest o co walczyć.
Ponieważ rozpoczęły się wakacje, korzystając z okazji
i uprzejmości redakcji, życzę Państwu słonecznej pogody
i udanego wypoczynku, natomiast rolnikom pomyślnych
zbiorów.

Rozmawiał
Tomasz Wójcik

Widok z końca lat.90 i powstałe w tym miejscu baseny termalne (fot.Tomasz Wójcik)
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Na marginesie 25 rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego miasta i gminy Uniejów

życia mieszkańców, budując wodociągi, drogi, podejmując
inne działania związane z infrastrukturą, szkolnictwem, rolnictwem i ochroną środowiska, transportem i łącznością.
Młodzi uniejowianie wspomnienia ręcznej centrali telefonicznej traktują tak serio jak bajkę o Kopciuszku.
Wolno nam powiedzieć, że ukoronowaniem tego pierwszego etapu stało się nadanie w 2012 r. naszemu miastu statusu uzdrowiska. Cieszą także plany dalszego rozwoju Uzdrowiska Termalnego Uniejów, zwłaszcza, że wciąż jest sporo
do zrobienia. Burmistrz Józef Kaczmarek studzi gorące głowy entuzjastów, wielokrotnie mówiąc, że nie wolno myśleć
i działać jakby rozwój Uniejowa był procesem zakończonym.
Sześć lat później, w 1999 r. Ryszard Troczyński w tekście
„Przez różowe okulary czyli artykuł optymistyczny” napisał proroczo: „Uniejów będzie pięknym miasteczkiem wypoczynkowo-uzdrowiskowym. Przy budowie infrastruktury,
basenów, budynków uzdrowiskowych będzie miało pracę
dużo ludzi, naturalnie z naszego terenu. W przyszłości przy
ich obsłudze i przy opiece nad kuracjuszami również będzie
potrzeba pracowników z różnymi kwalifikacjami. Ponieważ
Kurort – Uniejów stanie się modny, będzie do nas zjeżdżało
mnóstwo ludzi, niektórzy będą wykupywać działki co już się
dzieje i budować na nich swoje dacze, inni będą przyjeżdżać
na weekendy. Niektórzy rolnicy przekształcą swoje gospodarstwa w agroturystyczne, gdzie będzie można spokojnie wypocząć na łonie natury, gdzie czyste powietrze, zdrowe jedzenie,
ryby w rzece i okolicznych zbiornikach wodnych, a w lasach
grzyby, jagody, jeżyny, poziomki, borówki,. Będzie też można
pojeździć na koniach, a wieczorem potańczyć na prawdziwej
wiejskiej zabawie. W Uniejowie będą odbywać się ciekawe
imprezy kulturalne z których skorzystają okoliczni mieszkańcy. Władze miasta postarają się by powstała szkoła kształcąca przyszłych pracowników sanatoriów, domów wypoczynkowych czy też producentów zdrowej żywności”.
Ten tekst powstał nie wczoraj, a 16 lat temu…
Najlepszą oceną działalności samorządu Uniejowa w czasie 25 minionych lat jest właśnie to, że marzenia udało się
zamienić w rzeczywistość. Pomiędzy marzeniami a realiami
była jeszcze niezwykle odważna wizja i wiara, że można ją
zrealizować. Sukces Uniejowa nie byłby możliwy bez pracy
ludzi, tworzących samorząd gminny, pomocy mieszkańców,
a także bez wsparcia samorządu województwa łódzkiego.
Dobrze, że Uniejów jest częścią województwa łódzkiego,
a jeszcze lepiej, że władze samorządu wojewódzkiego od początku chciały tej małej, biednej gminie pomóc. Sukces Uniejowa to sukces regionu łódzkiego.
Bezstronnie obserwatorzy podkreślają, że skuteczność
samorządu gminnego, kierowanego przez burmistrza Józefa
Kaczmarka i przewodniczącego Rady Miejskiej, Janusza Kosmalskiego, to wynik także przyjętych przez nich zasad, braku
konfliktów politycznych, zastąpionych drużynowym działaniem.
Cieszy, że kapitał w postaci funduszy (lokalnych, europejskich, państwowych i prywatnych) stał się w Uniejowie podstawą budowy kapitału społecznego. To najlepiej rokuje na
przyszłe nie tylko ćwierćwiecze, ale i dłuższy czas.

Optymistyczny bilans
Ustawa z 8 marca 1990 r. przywróciła w Polsce instytucję
samorządu terytorialnego, oddając władzę lokalną, najbliższą
i najważniejszą dla mieszkańców, w ręce wybieranych przez
nich przedstawicieli, nie zaś – jak było wcześniej – narzucanych według klucza partyjnego działaczy.
Ćwierć wieku to okres wystarczająco długi, by pokusić się
o skromną próbę bilansu. Nie zrobimy jednak tego poprzez
zestawienia czy wyliczenia inwestycji, zainwestowanych pieniędzy, kilometrów dróg, miejsc pracy, choć są to dane istotne, to jednak w swej treści nieco urzędowe.
Nasz bilans spiszemy sięgając do… dawnych numerów naszego kwartalnika. Wybraliśmy fragmenty dwóch tekstów,
w których autorzy (burmistrz i mieszkaniec) pisali o swoich
marzeniach. Tych, które dotyczyły zadań samorządu. Czy samorząd Uniejowa podołał tym zadaniom?
W 1993 r. w artykule „Burmistrzowe okulary” ówczesny
burmistrz, Marian Pięgot, pisał: „Największą uwagę zwracam na przygotowanie frontu przyszłych robót. Opracowywane są plany i programy np. wykorzystania wód termalnych.
Rozpoczęto już prace nad mini-sanatorium. Przy współpracy Akademii Medycznej w Łodzi uda się uruchomić wanny
w przychodni, a z czasem rozszerzyć działalność. Trwają przygotowania do wykorzystania wód do celów grzewczych. Dużo
wysiłku kosztowało objęcie Uniejowa programem telefonizacji. Już nie wilgotniejące przewody, a linia światłowodowa. W przygotowaniu jest dokumentacja gazyfikacji, może
uda się dwustronne zasilenie energetyczne. (…) Przemysłowej
przyszłości gmina nie ma, ale to chyba dobrze. Możemy wygrać na wielu rzeczach. Dużo do zrobienia jest w rolnictwie.
Tradycyjne nie przynosi efektów. Mamy duże szanse na rozwój
rolnictwa ekologicznego. Teren bez kominów, z uzdrowiskami,
basenami ... aż się prosi aby produkować mniej, a droższego.
Tu także trzeba zmiany mentalności rolników. Czysta Warta
z plażą, kąpieliskami, kajakami. Przyszłość Uniejowa widzę
w usługach turystycznych. Czyste powietrze, zdrowa żywność,
lecznicze wody, wczasy pod gruszą, bryczka i przejażdżki konne to jedyna droga rozwoju.
Ówczesne plany w znacznej mierze stały się rzeczywistością. Już ponad dwie dekady temu uniejowscy samorządowcy mieli świadomość, jak wielkie znaczenie dla rozwoju gminy
mają wody termalne. Trudno jednak było, choćby w snach,
uwierzyć, że uda się aż tak „rozszerzyć działalność”. Śmiała
wizja burmistrza Kaczmarka pozwoliła znacznie zwiększyć
zakres wykorzystania podziemnego skarbu. Kompleks termalno – basenowy, wraz z towarzyszącymi obiektami (np.
boiskami i Zagrodą Młynarską), obiekty lecznictwa sanatoryjnego, prywatne hotele i pensjonaty, lokale gastronomiczne to nie tylko wizytówki Uniejowa, ale także (a może przede
wszystkim) miejsca pracy. Ważny jest także fakt, że władze
samorządowe, inwestując we właściwe wykorzystanie termalnego bogactwa, nie zapomniały o potrzebach mieszkańców, porównywalne kwoty inwestując w poprawę jakości

Tomasz Wójcik

W czasie tegorocznej sesji absolutoryjnej Burmistrz Józef Kaczmarek, podsumowując działania Samorządu powiedział:
„Uzdrowisko Uniejów funkcjonuje od dwóch lat. Jako jedyni w kraju pracujemy na wodach solankowych. Dążymy do
tego, by być Uzdrowiskiem nowoczesnym, markowym - z perspektywą, w którym wszystko, co się dzieje, byłoby eko.
Mamy pomoc naukową wyższych uczelni, byśmy jak najmniej popełnili błędów, patrząc w przyszłość(...)
(...) Oprócz widocznych inwestycji są dokonania, których nie widać: to wiele przygotowanej dokumentacji, projektów
wychodzących w przyszłość.(...) Podziękowanie kieruję pod adresem wszystkich mieszkańców gminy. Każdy z nich jest dla
nas indywidualnością, bo jakąś cząstkę naszego budżetu realizuje albo coś do niego dokłada. To, co najlepsze, wciąż przed
nami”
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Samorząd Miasta i Gminy Uniejów 1990 - 2015
I KADENCJA 1990-1994

Władze Miasta i Gminy Uniejów: Marian Pięgot – burmistrz, przewodniczący zarządu i radny,Stefan Janiak – z-ca
przewodniczącego zarządu, Bogumił Jaszczura – członek zarządu i radny, Stanisław Pełka – członek zarządu i radny,
Maria Szczawińska – sekretarz, radna
Prezydium Rady Miejskiej:Mieczysław Urbaniak – przewodniczący, Lech Pyziak – wiceprzewodniczący, Urszula
Tomczyk – wiceprzewodnicząca, Szymon Bugajak – wiceprzewodniczący
Radni Rady Miejskiej: Józef Bujała, Marian Dopieralski, Franciszek Freus,Maciej Gajdecki, Stefan Jagieła, Kazimierz
Kolasa, Wojciech Kasprzak,Wojciech Kucharzyk, Ryszard Kołuda, Roman Koziński, Józef Kubiak,Antoni Warych,
Jadwiga Wawrzyniak, Zbigniew Włodarski

II KADENCJA 1994-1998

Władze Miasta i Gminy Uniejów: Henryk Pęcherski – burmistrz, przewodniczący zarządu i radny, Stanisław
Urbaniak – zastępca burmistrza i radny, Urszula Tomczyk – członek zarządu i radna, Karol Plak – członek zarządu,
Andrzej Warych – członek zarządu, Maria Szczawińska – sekretarz, Janina Kaczmarek - skarbnik
Prezydium Rady Miejskiej: Mieczysław Urbaniak – przewodniczący, Grzegorz Wojtczak – wiceprzewodniczący
Tadeusz Bartczak – wiceprzewodniczący
Radni Rady Miejskiej: Szymon Bugajak, Marian Cichomski, Tadeusz Chmielewski, Jan Gawłowski, Antoni Galoch,
Henryk Jagieła, Stefan Jagieła, Roman Koziński,
Stanisław Kucharski, Stanisław Pełka, Roman Piaseczny
III KADENCJA 1998-2002
Władze Miasta i Gminy Uniejów:Eugeniusz Synakiewicz – burmistrz, przewodniczący zarządu i radny,Krystyna
Kowalczyk – zastępca burmistrza i radna, Elżbieta Białczak – członek zarządu i radna, Grzegorz Klejman – członek
zarządu i radny, Wiesław Skórka – członek zarządu i radny, Maria Szczawińska sekretarz, Janina Kaczmarek - skarbnik
Prezydium Rady Miejskiej:Andrzej Warych – przewodniczący, Stanisław Grzelak – wiceprzewodniczący, Barbara
Kozanecka – wiceprzewodnicząca, Roman Piaseczny – wiceprzewodniczący
Radni Rady Miejskiej:Krzysztof Bielawski, Szymon Bugajak, Wincenty Gadzinowski, Antoni Galoch,Antoni
Kaczmarek, Roman Koziński, Adam Łukaszewicz, Ignacy Pajor,Henryk Stasiński, Jerzy Tybura, Jerzy Walczak
IV KADENCJA 2002-2006
Władze Miasta i Gminy Uniejów: Józef Kaczmarek – burmistrz, Grzegorz Antosik-zastępca burmistrza i radny,
Barbara Szelągowska-Bugajak – sekretarz, Janina Kaczmarek – skarbnik (do 2005), Arleta Pietrzak – skarbnik (od 2005)
Prezydium Rady Miejskiej: Wojciech Fijałkowski – przewodniczący (do 21.03.2006 r.), Janusz Kosmalski –
przewodniczący (od 26.03.2006 r.), Wanda Duziak – wiceprzewodnicząca
Radni Rady Miejskiej:Krzysztof Bielawski, Sławomir Goszczyk, Zbigniew Jankowski, Grzegorz Klejman, Krystyna
Kowalczyk, Lucjan Łukasik, Ireneusz Pajor, Henryk Pęcherski,Kamila Szymczak, Jerzy Tybura, Tadeusz Warych,
Tomasz Wójcik
V KADENCJA 2006-2010
Władze Miasta i Gminy Uniejów:Józef Kaczmarek – burmistrz
Grzegorz Antosik – zastępca burmistrza (do 2007 r.), Barbara Szelągowska-Bugajak – sekretarz, Arleta Pietrzak –
skarbnik,
Prezydium Rady Miejskiej:Janusz Kosmalski – przewodniczący,
Marian Jaszczura – wiceprzewodniczący, Sławomir Goszczyk – wiceprzewodniczący
Radni Rady Miejskiej:Krzysztof Bielawski, Marek Cybulski, Kazimierz Dembowski, Wanda Duziak, Wojciech
Głowacki, Krystyna Kowalczyk, Lucjan Łukasik, Roman Piaseczny, Władysław Tworkiewicz, Mirosław Ubraniak,
Tadeusz Warych, Tomasz Wójcik
VI KADENCJA 2010-2014
Władze Miasta i Gminy Uniejów:Józef Kaczmarek – burmistrz
Marek Jabłoński – zastępca burmistrza (od 2011 r. do 2012 r.), Barbara Szelągowska-Bugajak – sekretarz (do stycznia
2011 r.), Andrzej Malinowski – sekretarz od 02/2011 r. do 08/2012 r.), Aleksandra Borowska – sekretarz (od 09/2012 r.)
Arleta Pietrzak – skarbnik
Prezydium Rady Miejskiej:Janusz Kosmalski – przewodniczący, Marian Jaszczura – wiceprzewodniczący,Sławomir
Goszczyk – wiceprzewodniczący
Radni Rady Miejskiej:Elżbieta Białczak, Krzysztof Bielawski, Władysław Ciesielski, Marek Cybulski, Wojciech
Głowacki, Grzegorz Kucharzyk, Krystyna Kowalczyk, Krzysztof Janiak,Lucjan Łukasik, Mirosław Madajski,
Tadeusz Warych, Tomasz Wójcik
VII KADENCJA 2014-2018
Władze Miasta i Gminy Uniejów: Józef Kaczmarek – burmistrz
Piotr Majer – zastępca burmistrza (od 04/2015 r.), Aleksandra Borowska – sekretarz,Arleta Pietrzak – skarbnik
Prezydium Rady Miejskiej:Janusz Kosmalski – przewodniczący, Sławomir Goszczyk – wiceprzewodniczący,Lucjan
Łukasik - wiceprzewodniczący
Radni Rady Miejskiej:Krzysztof Bielawski, Marek Cybulski, Wojciech Głowacki, Marianna Grubska, Jolanta Ilska,
Grzegorz Kucharzyk, Teresa Łuczak, Mirosław Madajski, Beata Pokorska, Daniel Szafarz, Tadeusz Warych,
Tomasz Wójcik
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Stypendia dla najlepszych
W minionym roku szkolnym na terenie gminy naukę pobierało 706 uczniów, a absolwentami swoich szkół zostało
145 z nich, co pokazuje poniższa tabela.
Szkoła

Uczniowie ogółem

Absolwenci

SP w Spycimierzu (kl.I-III)

20

2

SP w Wilamowie (kl.I-VI)

97

10

SP w Wieleninie (kl.I-VI)

115

13

SP w Uniejowie (kl.I-VI)

272

49

Gimnazjum w Uniejowie

202

71

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Uniejowie, corocznie na zakończenie roku szkolnego przyznawane są Stypendia
za wyniki w nauce. Może je otrzymać każdy uczeń, który spełni następujące kryteria: co najmniej bardzo dobre zachowanie, wynik ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum wynosi co najmniej 75%
pkt. do zdobycia; badanie umiejętności uczniów klasy III szkoły podstawowej wynosi co najmniej 90% pkt. możliwych
do zdobycia; wynik badania kompetencji klas IV i V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum mieści się w co
najmniej w 75% pkt. możliwych do zdobycia.
W tym roku stypendia za najlepsze wyniki w nauce otrzymało aż 114 uczniów w gminie na kwotę ok. 52 tys. zł. W szkołach Stypendia w imieniu burmistrza wręczali radni i wiceburmistrz Piotr Majer.

Alicja Własny

Wakacje dla Słuchaczy
uniejowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

W Uzdrowisku Uniejów-Park 78 osób skorzystało z diagnostyki poziomu pamięci , uwagi i koncentracji, a 18 słuchaczy odbyło trening funkcji poznawczych.
Przedstawiciele Uniwersytetu brali też udział w szkoleniach, a zdobyta na nich wiedza na pewno będzie miała
znaczący wpływ na dalszy rozwój naszego Uniwersytetu.
Skończyliśmy ten rok akademicki w gronie 155 osóbwzajemnie sobie życzliwych, wspierających się. Gratuluję
wszystkim Słuchaczom wytrwałości, ambicji, obowiązkowości
i wygrywania walki z brakiem czasu. Życzę zasłużonego
odpoczynku i wielu pomysłów na dalsze realizowanie siebie, a przez to na dalszy rozwój uniwersytetu.
Dziękuję Zarządowi i Starostom, którzy koordynowali
pracę w grupach,
a wykładowcom, prelegentom i instruktorom za ich
profesjonalizm, za poświęcony nam czas.
Podziękowanie dla wszystkich osób, instytucji, organizacji ,dzięki którym nie byliśmy sami w swoich działaniach, składam na ręce p. Burmistrza Józefa Kaczmarka i p.
Mileny Pamfil- dyrektor M-GOK w Uniejowie, w ramach
którego działa nasz Uniwersytet.

S łuchacze uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 8 czerwca br. uroczyście w Sali Rycerskiej zamku zakończyli rok akademicki 2014/15. Kolejny rok, kolejne
semestry były czasem nowych doświadczeń, dalszego rozwoju.
Kontynuowano ubiegłoroczny rodzaj zajęć, to jest:
lektorat z angielskiego i niemieckiego, informatykę i szeroki wachlarz zajęć ruchowych: naukę pływania, aerobic
wodny, aerobic na sali, gimnastykę z elementami tańca
i nordic walking. Rozpoczęło działalność koło plastyczne,
a jego członkowie zaprezentowali swoje prace w dniu zakończenia semestru. Aktywnie działało też koło teatralne,
które zadebiutowało inscenizacją wierszy w Dniu Seniora, a zakończyło przedstawieniem „Kopciuszek”, zagranym
przed uczniami Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Odbywały się comiesięczne wykłady- dwa z nich w formie wyjazdowej: do ośrodka jogi, by poznać kulturę Indii
oraz do Muzeum w Turku w celu zapoznania się z dziełami słynnego Mehoffera. Dzięki pomocy tomaszowskiego
UTW zorganizowano jednodniowy wyjazd do Tomaszowa,
Spały i tamtejszych okolic. Inne wyjazdy to: do wytwórni
probiotyków w Bratuszynie, do teatru w Łodzi oraz do
Częstochowy.
Były też spotkania: z artystami zajmującymi się sztuką
współczesną, z ratownikiem medycznym, z kosmetyczką-wizażystką, z pracownikami Urzędu Skarbowego i z Miss
po 50ce.

Urszula Urbaniak-prezes Zarządu UTW
Zapisy na kolejny rok akademicki rozpoczną się w połowie września. Dotychczasowi Słuchacze, chcący pozostać nimi nadal, zobowiązani są też do wypełnienia deklaracji (tylko w części dotyczącej wyboru zajęć).
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Stypendia dla najlepszych
Fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie, SP w Uniejowie i SP w Spycimierzu

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Wilamowie, a wśród nich pięcioro stypendystów.

W Spycimierzu radna Jolanta Ilska wręczyła nagrodę/stypendium Burmistrza
uczennicy kl. III Weronice Kuśmirek. Z lewej dur. szkoły-Marianna Polasińska

Stypendyści - absolwenci Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Uniejowie

W Uniejowie stypendia wręczał wiceburmistrz Piotr Majer w towarzystwie księgowej Agnieszki Bednarkiewicz

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniejowie

Słuchacze uniejowskiego UTW i goście obecni na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2014/15 w dniu 8 czerwca 2015 (fot. Maciej Bartosiak)
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Na planie filmu „Szabla od komendanta”-lipiec 1995

Aktor Witold Pyrkosz lubił rozmawiać z dziećmi i cierpliwie rozdawał autografy

Najpierw dobór strojów, fryzur i ogólna charakteryzacja

Fot. Urszula Urbaniak

Przed wyjazdem na plan filmowy aktor Franciszek Pieczka znalazł czas na
wspólną fotografię

Aktorka Grażyna Błęcka-Kolska i statyści przygotowani do wejścia na plan zdjęciowy

Film otrzymał w 1996 roku nagrodę główną oraz
nagrodę dziennikarzy na Przeglądzie Filmowym
„Prowincjonalia” w Słupcy.

Przed kolejnym ujęciem kamery-lekcja w sadzie (fot. Urszula Urbaniak)

Rozdawanie autografów nie ominęło też aktora Wojciecha Malajkata (z lewej) i reżysera Jana Jakuba Kolskiego
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Wakacyjna przygoda z filmem „Szabla od komendanta”
Dla grupy absolwentów uniejowskiej podstawówki wakacje z 1995 roku pozostaną w pamięci jako niezwykła przygoda.
Mieli oni bowiem możliwość wzięcia udziału (jako statyści)
w realizacji filmu „Szabla od Komendanta”. Ten reżyserowany
przez Jana Jakuba Kolskiego film powstał w nieodległych od
Uniejowa plenerach Woli Piekarskiej, Niemysłowa i Pęczniewa. Za współpracę reżyserską odpowiadali: Jerzy Owczaczyk,
Lambros Ziotas, Grzegorz Lewandowski i Mirosław Sada. Autorem zdjęć był Piotr Lenar, operatorem kamery Arkadiusz
Tomiak. Muzykę skomponował Waldemar Wróblewski, a partie wokalne wykonała mało wtedy znana Anna Maria Jopek.
W rolach głównych wystąpili znakomici aktorzy: Bronisław
Pawlik (jako Jakubek Szewczyk), Franciszek Pieczka (Kotek),
Wiesław Gołas (Ignatko), Witold Pyrkosz (Gniewisz), Grażyna Błęcka-Kolska (Marianna) oraz będący u progu filmowej
kariery Wojciech Malajkat (Janeczek, syn Jakuba) czy Andrzej
Grabowski (Starszyna).
Mając 8-12 lat młodzi statyści wystąpili obok wielkich
gwiazd polskiego filmu, poznając przy tym kulisy pracy przed
kamerą, tajniki charakteryzacji czy dumę z samodzielnie zarobionych pieniędzy. Dziesięć złotych za dzień na planie filmu, to naprawdę pozwalało poczuć się kimś. Nieświadomi do
końca rangi przedsięwzięcia w którym uczestniczą, z dziecięcą
swobodą wcielali się w powierzone im role, i nieważne czy
była to szkolna klasa, czy anielski chór.
Jak dziś po dwudziestu latach wspominają swoje spotkanie
z filmem i wielkimi aktorami? Czy to wydarzenie miało wpływ
na ich przyszłość, zainteresowania i marzenia?- zapytałem
niektórych z nich. Oto co powiedzieli.
Bartosz Komajda. Pamiętam, że wiadomość o możliwości
udziału w filmie „Szabla od komendanta” była dla nas, ówczesnych jedenastolatków, bardzo ekscytująca. Wszyscy byliśmy
bardzo przejęci swoimi wielkimi rolami w filmie, choć z perspektywy „prawdy ekranu i prawdy czasów o których mówimy”
tak naprawdę byliśmy tylko i aż statystami. Niezapomnianym
przeżyciem pozostają dla mnie działania kostiumologa oraz
praca na planie filmowym. Muszę też przyznać, że wówczas
większość nazwisk pierwszoplanowych aktorów występujących w tym filmie była dla mnie poza możliwościami mojej
ówczesnej percepcji kulturalnej, a o stopniu ich wielkości w polskim kinie musiałem zawierzyć bajdurzeniom dorosłych.
Z pewnością miłym doświadczeniem było ponowne obejrzenie filmu już w dorosłym życiu i przypomnienie sobie swojego wyglądu i zachowań ze szczenięcych lat. Udziałem w filmie
pochwaliłem się oczywiście swojej narzeczonej (obecnej żonie),
co niewątpliwie mogło mieć wpływ na naszą dalszą wspólną
drogę, a za parę lat bez wątpienia nie omieszkam zaprezentować swojemu synowi filmowego dorobku artystycznego w postaci skonstruowanego przeze mnie bohatera staty(sty)cznego.
Nie przypuszczałem, że temat tego filmu powróci do mnie po 20
latach, ale z pewnością dobre wspomnienia, jakie to doświadczenie we mnie pozostawiło sprawiają, że ten mały kinematograficzny epizod darzę sympatycznym sentymentem.
Marta Antoniak. Udział w filmie pt. „Szabla od komendanta” był dla mnie nowym doświadczeniem, nigdy wcześniej nie
występowałam w filmie, więc miałam okazję dokładnie przyjrzeć się pracy na planie i sprawdzić, jak to wszystko wygląda
po drugiej stronie kamery. Muszę przyznać, że jest to bardzo
wymagająca i ciężka praca dla osób cierpliwych. Na wszystko
trzeba założyć odpowiedni zapas czasu, ponieważ podczas zdjęć
wiele rzeczy się zmienia – pora, miejsce, oświetlenie, scenografia, itd.
Jako małe dziecko byłam podekscytowana pracą na planie filmowym. Możliwość poznania tak wspaniałych aktorów
m.in. Witolda Pyrkosza napełnia mnie dumą. W mojej głowie
zostały bardzo kolorowe wspomnienia z tego okresu, ponieważ kręcenie filmu miało miejsce piękną porą roku – latem.
Wszystko w ten czas było zielone: pola, łąki, rosły przepiękne
kwiaty.
Pamiętam, że strasznie dłużyło mi się nagrywanie niektów Uniejowie - nr 61 (2015)

Chór anielski w oczekiwaniu na nagranie. Na dole, pierwszy z prawej dyrygent
Marian Pięgot (fot. Urszula Urbaniak)

rych scen, bo trzeba było zmieniać stroje lub przechodzić w inne
miejsca. Całe dnie spędzaliśmy na planie i mimo, że powszechnie uważamy, iż praca aktora jest pracą lekką i przyjemną teraz już wiem, że nie do końca tak jest. Na pewno ten epizod był
dla mnie nowym doświadczeniem, który do końca życia będzie
w mojej pamięci. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym filmie i poczuć się jak mała aktorka z tej drugiej strony ekranu.
Sylwia Wojtczak. Trudno uwierzyć, że minęło 20 lat od momentu, kiedy przyszło nam – uniejowskim wówczas jeszcze
dzieciom, przeżyć niezapomnianą przygodę, jaką było statystowanie w filmie „Szabla od komendanta”. Choć wtedy, mając
niewiele lat, traktowałam wyjazdy na plan jako wakacyjną
atrakcję, tak z biegiem lat oglądając na szklanym ekranie filmy z udziałem tych wielkich polskich aktorów, uświadamiałam sobie, że była to naprawdę duża rzecz, która pozostanie w
pamięci na zawsze. Jako mała „aktorka” - odgrywając proste
role w tle, miałam okazję podglądać wielki świat i dostawałam za to niewielką gażę. Pamiętam kilka scen: scenę w szkole,
na spacerze, w sadzie. Wspominam też chór anielski, w którym
razem z moimi koleżankami i kolegami udawaliśmy, że pięknie
śpiewamy. Chórem, jak się niedawno dowiedziałam, dyrygował kapelmistrz naszej uniejowskiej orkiestry druh hm. Marian
Pięgot – tego nie pamiętałam. Najbardziej w mojej pamięci
utkwili aktorzy: Grażyna Błęcka – Kolska i Wojciech Malajkat
– widocznie mieliśmy z nimi największy kontakt. Mam bardzo
pozytywne wspomnienia z tamtego okresu. Cieszę się, że za
sprawą Pani Urszuli Urbaniak trafiłam na plan filmowy. Jestem
pewna, że gdyby teraz nadarzyła się taka okazja, bez zawahania pozwoliłabym mojej córce na przeżycie czegoś podobnego.
Na tą chwilę pozostaje to w sferze wyobraźni, ale nigdy nic nie
wiadomo. 20 lat temu zapewne nikt z nas się nie spodziewał, że
będzie nam dane zagrać w filmie.
Jak widać różne emocje i wspomnienia przywołuje ta historia. Zapewne nie zdarzyłaby się, gdyby ktoś z produkcji filmu
nie zwrócił się do ówczesnego dyrektora uniejowskiej szkoły
podstawowej Pana Stanisława Urbaniaka z prośbą o zorganizowanie (z dnia na dzień) grupy dzieci do roli statystów. Nie
było to łatwe, bo był to przecież czas wakacji. Na szczęście
udało się i dzieci trafiły na plan filmowy. Tam początkowo pod
opieką Pani Urszuli Urbaniak, a później gdy grupa rozszerzyła
się do ok. 30 dzieci także Pani Anny Włodarskiej, które pomagały im w przygotowaniach do ról oraz wypełnieniu długich
godzin oczekiwania, przeżyły swą wakacyjną przygodę z filmem, do której po latach wracają z sentymentem.

Andrzej Zwoliński
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Kolegiata z obr azem
Świętego Jana Pawła II
W czasie trwania prac nad przygotowywaniem niniejszego numeru kwartalnika było nam dane przeżywać bardzo konkretne daty, które ściśle powiązane były z osobą
Papieża Jana Pawła II.
W dniu 2 kwietnia przeżywaliśmy 10 rocznicę Jego
śmierci, 27 kwietnia wspominaliśmy pierwszą rocznicę Kanonizacji, a w dniu 1 maja minęła czwarta rocznica od Beatyfikacji Papieża Polaka.
Wtedy to myśli bardzo wielu z nas kierowały się ku Postaci Świętego Jana Pawła II.
W naszej parafii uroczystość związana z tymi rocznicami
odbyła się 12 kwietnia, na Mszy Świętej o godzinie 10.30,
w przypadającą wtedy niedzielę Miłosierdzia Bożego.
W uroczystej procesji wniesiony został do Kolegiaty Obraz Świętego. Wprowadziły i powitały go wszystkie stany.
Szczególnie symboliczne było przejęcie w Kościele wizerunku Jana Pawła II przez licznie zgromadzone dzieci
i nastolatków oraz dumne przeniesienie go przed ołtarz,
jak również czuwanie przy nim ministrantów.
Powiało wówczas radością i nadzieją, do wielu oczu dorosłych napłynęły łzy, pojawiła się ufność, że będą oni
zawsze blisko Kościoła.
Portret Świętego Papieża Polaka został poświęcony

Obraz przejęły dzieci i przeniosły go przed ołtarz (fot. Małgorzata Charuba)

przez księdza prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza. Po tym akcie odprawiona została Msza Święta. Celebrował ją ksiądz
Krzysztof Kaczmarek.
Obraz wisi obecnie na ścianie Kolegiaty, przy wejściu
do kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego. Spogląda z niego
nasz ukochany Jan Paweł II, a wszyscy przybywający do
kościoła, którzy kierują wzrok w Jego stronę za każdym
razem stają się …wewnętrznie spokojniejsi.

Małgorzata Charuba

Oby wystarczyło ci sił Paderku!

Paderek - takim pseudonimem zwracała się do mnie
młodzież i dzieci podczas wyjazdów na „Wakacje z Chrystusem”. To był nasz wymarzony wyjazd do Włoch, 48 osobowa grupa dzieci i młodzieży. Podziwialiśmy cudowny
Rzym, w środę miała być audiencja w Castel Gandolfo,
trzeba było odebrać bilety wstępu.
Na miejscu odbioru spotkałem Ojca Hejmo – przechadzał się wśród czekających na bilety. Pomyślałem- zapytam, może da nam wejściówki na spotkanie grup z Ojcem
Świętym. Wypytał skąd grupa , po co przyjechała. Na koniec powiedział, że jest wiele grup , które chciałyby się
dostać na plac, może tam wejść tylko 10 grup, przyjedźcie
wcześniej może akurat wy tam wejdziecie.
Byliśmy już o 6 rano i stało się coś niezwykłego – Ojciec Hejmo już z daleka mówił – mam dla was wejściówki.
Kiedy zbliżał się do nas Jan Paweł II, nie wiem skąd mi
wpadł do głowy pomysł, aby podbiec do niego i przedstawić grupę. Chwyciłem go za rękę i podprowadziłem ,
mówiąc po drodze, iż jesteśmy z różnych parafii , że wołają
na mnie Paderek. I wtedy Ojciec święty zapytał, ta wielka
grupa to z tobą Paderku? Wykrzyknąłem tak – uśmiechnął
się i powiedział – oby ci wystarczyło dla nich sił Paderku !
To wszystko widać na zdjęciach – to było drugie spotkanie
z Janem Pawłem. Pierwsze to tylko gest przywitania przed
Seminarium Duchownym we Włocławku w 1991r. I trzecie spotkanie z naszym Rodakiem też w Castel Gandolfo,
w 2003 r. tym razem to już my podchodziliśmy do siedzącego na tronie Jana Pawła. Przed naszą grupą szły młode
małżeństwa. Wziąłem za rękę dwójkę uczestników naszej
oazy Macieja i Martę tak przypadkowo – idźcie do Ojca
świętego i przyklęknijcie razem – tak się stało – tłumaczyli
oboje, że tak przypadkowo uklęknęli razem , ale nie są nawet narzeczonymi. Ojciec święty im pobłogosławił.
Piszę o tym, bowiem po trzech latach dostałem zaproszenie na ślub Marty i Macieja. Oboje bardzo szczęśliwi –
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Ks. Andrzej Ziemieśkiewicz i jego grupa na spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II (fot. ze zb. księdza)

ich pierworodny nosi imię Karol. Sami o tym wspominali
nawet na łamach Radia Maryja. Pragnę również powiedzieć, iż z naszych uczestników wakacyjnych wyjazdów
trzech zostało kapłanami – ks. Grzegorz Nowicki, ks. Zbigniew Gmurczyk i ks. Janusz Bartczak
Ja w tej chwili mam 24 lata kapłaństwa i w każde wakacje wyjeżdżam z grupą dzieci i młodzieży na „Wakacje
z Chrystusem” , bowiem czuję potrzebę, aby nie zawieść
św. Jana Pawła II . I ciągle słyszę jego słowa – oby wystarczyło ci sił Paderku . Kochany Ojcze Święty to dzięki
twojemu błogosławieństwu tych sił wystarcza.

							
ks. Andrzej Ziemieśkiewicz

w Uniejowie - nr 61 (2015)

na zawsze zapamiętane
spotk anie z Janem Pawłem II
W czerwcu bieżącego roku minęło 26 lat od pobytu
w Watykanie Uniejowianki - Pani Krystyny Tomczak.
Wówczas (czyli w 1989r.) aby wyjechać do Włoch trzeba
było posiadać wizę. Takową pomógł Jej uzyskać organizator Pielgrzymki. Natomiast dodatkową przepustką na spotkanie z Papieżem, było zaświadczenie z miejscowej parafii, potwierdzające praktyki religijne. Takowe, z informacją,
że w przypadku Pani Tomczak są one wzorowe, wystawił
Ks. Stanisław Smolarski, ówczesny uniejowski proboszcz.
Po załatwieniu tychże formalności, zostały już tylko
przygotowania do dalekiej drogi. Zgromadzenie prowiantu
na długą podróż było wtedy nie lada wyczynem (sklepy
świeciły wówczas pustkami).
Jak podaje Pani Krystyna, do Papieża pojechała w komunizmie a wróciła do Polski już w demokracji.
Jej pobyt we Włoszech zbiegł się bowiem z pierwszymi
w Polsce demokratycznymi wyborami do Sejmu i z czasem,
kiedy to 4 czerwca 1989 roku znana wszystkim aktorka Pani Joanna Szczepkowska wygłosiła w telewizji znamienny komunikat – „Proszę Państwa, dzisiaj w Polsce upadł
komunizm”.
Im dalej na południe Europy oddalał się autokar z grupą pielgrzymów, tym bardziej dawało się odczuwać szczególniejsze traktowanie Polaków, nie tylko z tego powodu,
że ich i całego świata katolickiego Papieżem był nasz Rodak. Dodatkowym powodem były wtedy docierające do
zachodniego świata wieści o zmianach w naszej Ojczyźnie.
Wszyscy żyli wówczas sprawami związanymi z formułowaniem się w Polsce nowego rządu, na którego czele, jak
pamiętamy stanął Tadeusz Mazowiecki.
Pielgrzymi z Polski co i rusz z entuzjazmem byli witani
przez gościnnych Austriaków czy Włochów, jak również
przez inne narodowości. W geście solidarności, na powitanie unosili oni dłonie z palcami ułożonymi w kształcie litery V. W ich okrzykach wiele razy pojawiało się ukochane
słowo – Polska. Były też liczne gratulacje.
Symbole te były bardzo ważne, ale wówczas nie były
w stanie przysłonić celu podróży polskiej grupy pielgrzymów. Szczególne bowiem znaczenie miało wtedy docieranie do miejsc kultu religijnego w Rzymie i realizowanie
programu pobytu we Włoszech (w tym na Monte Casino).
Wszyscy najbardziej oczekiwali na spotkania z Janem
Pawłem II. Były one niesamowitym marzeniem. Gdy już
do nich dochodziło, poczytywano je jako wyjątkowe
szczęście i zaszczyt.
Pani Krystynie i Jej grupie w czasie pielgrzymki dane
było trzykrotnie spotkać się z Janem Pawłem II.
Niesamowite wrażenie robiła Aula Pawła VI, wypełniona po brzegi przedstawicielami wielu narodów. Po wygłoszeniu homilii Papież pozdrawiał wszystkich w ich językach, co było z entuzjazmem przyjmowane przez różne
nacje.
Potem była prywatna audiencja w Castel Gandolfo i pamiątkowe zdjęcie z Ojcem Świętym.
Na dużym placu sprawnie ustawiały się poszczególne
grupy pielgrzymkowe.
Nie trzeba było długo czekać, by pojawił się Jan Paweł II. Grupy witały Go w ciszy i skupieniu. Trudno było
wtedy uwierzyć, że wszystko to dzieje się naprawdę, było
ogromne niedowierzanie, że można być tak blisko, była
przeogromna radość ze spotkania z Namiestnikiem Chrystusa.
w Uniejowie - nr 61 (2015)
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Rzym sierpień 1989. W grupie pielgrzymów Krystyna Tomczak (na dole pierwsza z prawej)- fot. ze zb. Krystyny Tomczak

Papież wolno przechodził od jednej grupy do drugiej,
uśmiechał się i błogosławił wszystkich. Emanował od
Niego wielki spokój i dobroć. Zapraszany do każdej grupy
wchodził w jej środek (tam czekało już na Niego miejsce).
Fotograf wykonywał wtedy swoje zadanie. Papież pobył
przez chwilę z pielgrzymami, krótko zagadywał do osób,
które stały w Jego pobliżu, potem wolnym krokiem przemieszczał się w stronę innych oczekujących.
Gdy przechodził tuż obok, skórę przeszywały ciarki, odczuwało się Jego niepojętą bliskość, do oczu, jak przypomina sobie Pani Krystyna, napływały łzy szczęścia.
Trzecie spotkanie z Janem Pawłem II odbyło się już
w Ogrodach Watykańskich. Tam miała miejsce normalna,
ciepła z Nim rozmowa. Papież pytał m.in. skąd jesteśmy,
poświęcił również zakupione w Watykanie pamiątki.
Teraz, gdy od ponad roku jest On Świętym, pobłogosławiony przez Niego różaniec z drzewa różanego ma dodatkowo wyjątkowe znaczenie i stanowi bezcenną wartość.
Tam, w przepięknej scenerii Ogrodów Watykańskich,
każdy miał potrzebę chociaż dotknięcia Ojca Świętego, tak
też się cały czas działo.
To spotkanie (również a może tylko poprzez delikatny
dotyk) zbudowało z Papieżem Polakiem wyjątkową więź.
Poczucie szczególnej bliskości z Nim od tamtej pory trwa
aż do dziś. Trzeba również dodać, że tamto wrażenie wciąż
jest intensywne i pozostało już na zawsze, na całe życie.
Po powrocie do Ojczyzny oglądanie Jana Pawła II w telewizji (zarówno za życia, jak i obecnie, w relacjach wspomnieniowych) za każdym razem łączy się z pojawianiem
się łez w oczach Pani Krystyny
Od 26 lat w domu Pani Tomczak, na ścianie, na honorowym miejscu w pokoju gościnnym, wisi pamiątkowe
jej zdjęcie z Ojcem Świętym. Każdorazowe spoglądanie
w jego stronę daje Moc. To do Niego codziennie płyną słowa modlitwy.
Bardzo silne wrażenie z pobytu we Włoszech pozostawiło również Monte Casino. Do dziś Pani Krystyna ma
przed oczami Klasztor Benedyktyński na wzgórzu i okalający go Polski Cmentarz. Mocno w uszach brzmią jeszcze
słowa pieśni „Czerwone maki…” odśpiewanej przy grobie
generała Andersa. Na włoskiej ziemi zadziwiała polskość
tego miejsca i łzy płynące z oczu wszystkich, oddających
hołd spoczywającym tam Bohaterom za Wolność. Szczególnego wtedy znaczenia i głębi, tam z dala od Ojczyzny,
nabierało wtedy słowo patriotyzm.

Wspomnienia Pani Krystyny Tomczak spisała
– Małgorzata Charuba

27 maja br. minęło 90 lat od potwierdzenia przez Stolicę Apostolską kultu św. Bogumiła. Każdy maj, bogumiłowy
uniejowski maj, przypomina też o uroczystych ogólnopolskich obchodach z 1926 roku, których 90. rocznicę będziemy
obchodzić w maju 2016 roku.

WOKÓŁ KULTU
ŚWIĘTEGO BOGUMIŁA
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa na przestrzeni 24 lat
zgromadziło obszerny materiał źródłowy, ikonograficzny,
fotograficzny i inny, wykorzystywany podczas wystaw towarzyszących kolejnym rocznicom potwierdzenia kultu i podczas sympozjów, poświęconych św. Bogumiłowi. Materiał
wykorzystano też w wydawnictwach Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa- w kwartalniku , broszurach i książkach, na widokówkach oraz udostępniano innym wydawnictwom.
Prof. Jan Szymczak- red naczelny monografii „ Uniejów.
Dzieje Miasta” tak pisze:
„Błogosławiony Bogumił zajmuje szczególne miejsce
w dziejach Uniejowa. Nie bez przyczyny ma w mieście swoją
ulicę, przy której znajdują się najważniejsze instytucje miejskie. Pomimo, że żył wcześniej od Jakuba Świnki i Jarosława
Bogorii Skotnickiego to zaczął być ważny dla Uniejowa od 2.
ćwierci XV wieku, ale jego historia toczyła się z różnym natężeniem i w rozmaitych aspektach aż do 3. ćwierci XVII wieku, a finał batalii nastąpił dopiero w XX wieku. Trzeba dodać, że bł. Bogumił należy do najbardziej kontrowersyjnych
postaci duchowieństwa, a to głównie ze względu na okryty
tajemnicą jego życiorys, pochodzenie i działalność kościelną.
Wynika to z faktu istnienia tylko dwóch- i to sprzecznych ze
sobą- informacji źródłowych na temat Bogumiła”.
Mimo skąpych materiałów źródłowych wiele zdarzeń z życia Bogumiła dochowało się w formie ludowych podań, pielęgnowanych w rodzinach, przekazywanych z pokolenia na
pokolenie i to one potwierdzają, że żył w XII wieku. Do nas
świeckich należy pielęgnowanie tego kultu. Kult św. Bogumiła rozszerza się. W ostatnich latach relikwie św. Bogumiła
z Uniejowa zostały przekazane do Koła (28 maj 2007), Poznania (01 czerwca 2009), Studzionki (29 sierpnia 2012) i do
Bydgoszczy (2015).
Adam Zdzisław Józefowicz urodził się w Uniejowie
w 1928 roku. Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim, na którym uzyskał tytuł
doktora nauk prawnych.
Poza publikacjami o tematyce prawnej i praktyce sądowej z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz norm konstytucyjnych jest autorem
książek o św. Bogumile.
W 2006 roku Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wydało jego „Opowieść o błogosławionym Bogumile”, a warszawskie Wydawnictwo FIDEI „Wokół błogosławionego-świętego Bogumiła „ (2013) i „Niezwykłe życie świętego
Bogumiła. Anegdoty i legendy” (2014).
Powyższe publikacje można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.

Biskup Wiesław Mering z dużym uznaniem odniósł się do prelekcji Urszuli
Urbaniak (ze zb. Urszuli Urbaniak)

10 czerwca, w kolejną rocznicę śmierci św. Bogumiła,
w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole odbyła się uroczysta konferencja poświęcona Patronowi Miasta Koła, również
Patronowi Uniejowa -św. Bogumiłowi. Gości, wśród których
był biskup włocławski Wiesław Mering i prepozyt kapituły
uniejowskiej ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, powitał Burmistrz Miasta Koła.
Wysłuchano dwóch referatów. Pierwszy pt. „Święty Bogumił- nowe spojrzenie na dawną prawdę” wygłosiła Jadwiga
Świgoniak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Koła nad Wartą.
Wystąpienie Urszuli Urbaniak z Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, przygotowane w oparciu o zasoby archiwalne TPU
i obecność kultu w życiu uniejowskiej parafii, ukierunkowane
było na przedstawienie „Związków św. Bogumiła z Uniejowem na przestrzeni wieków” i poparte prezentacją multimedialną bogatą w ikonografię św. Bogumiła. Konferencji towarzyszyła wystawa publikacji o Św. Bogumile, wśród których
zainteresowanie wzbudzały ostatnie wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
W podsumowaniu bp Wiesław Mering wyraził podziękowanie pod adresem organizatorów, prelegentów oraz przekonanie, że kult św. Bogumiła pielęgnowany w Uniejowie, Dobrowie i Kole będzie promieniował dalej.
				
Urszula Urbaniak

Adam Zdzisław Józefowicz (zb. rodzinne)

650 lat temu konsekrowano uniejowską świątynię, wybudowaną przez abp Jarosława Bogorię Skotnickiego w 1365
roku. Jesienią odbędą się uroczystości związane z tą rocznicą. Udział w nich zadeklarowali potomkowie rodu Skotnickich, z którymi Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa utrzymuje kontakt.
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25 lat temu
- w siedemsetlecie Uniejowa
Rok 1990 przeszedł do współczesnej historii Uniejowa jako Rok
Jubileuszu 700-lecia potwierdzenia
praw miejskich.
Warto po 25 latach przypomnieć ważniejsze dokonania, które
krok po kroku realizował powołany
w tym celu Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu, kierowany przez Dariusza Piotrowskiego. Były to doniosłe wydarzenia patriotyczne i szereg atrakcji, jakich do ówczesnego czasu mieszkańcy
nie doświadczali.
Obchody zainaugurowano 19 kwietnia odsłonięciem tablicy pamiątkowej na frontowej ścianie zamku
i uroczystą sesją Miejsko-Gminnej Rady Narodowej,
odbytej na zamku. Relację z tego wydarzenia znajdujemy w „Przeglądzie Konińskim” (nr 17 z dn. 29.04.90r.). Tak
pisano: „(...) Oprócz radnych udział wzięli gospodarze województwa
z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Mikołajem Kołodziejczakiem i wojewodą konińskim Ireneuszem Mączką. Świat
nauki reprezentowali m.in. prof. dr hab. Józef Śmiałowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego i prof.dr ks. Witold
Kujawski z Kurii Włocławskiej. Miasto odznaczono honorową
odznaką zbiorową Za zasługi dla województwa konińskiego.
Tę samą odznakę otrzymała miejscowa szkoła podstawowa. (...)
Wykłady o historii Uniejowa wygłosili; dr hab. Jan Szymczak
i prof. dr hab. Bolesław Pełka. O kościołach w Uniejowie na
przestrzeni wieków mówił prof. dr ks. Witold Kujawski. Sesję
zakończyły gratulacje, życzenia i upominki składane przez sąsiednie miasta i gminy oraz zakłady pracy”.
4 czerwca podczas wielogodzinnej manifestacji
patriotyczno-religijnej odsłonięto i poświęcono tablicę
pamiątkową na murze dzwonnicy kościelnej.
„Następnie spod murów świątyni wyruszyła uroczysta procesja. W asyście 30 kapłanów związanych z Ziemią Uniejowską wyprowadzono relikwie Św. Bogumiła i przeniesiono je na ołtarz
usytuowany w rynku miejskim. Zgromadzeni wysłuchali prelekcji ks.
profesora Witolda Kujawskiego o historii miasta oraz jego roli jako
ważnego ośrodka administracji kościelnej w wiekach średnich.
Homilię wygłosił ks. prałat Józef Nocny, nawiązując między
innymi do symbolicznego znaczenia krzyża w herbie miejskim.
Na zbieżność dwóch rocznic -700-lecia miasta i pierwszą
rocznicę odzyskania Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił uwagę ks.
prałat Antoni Łassa, który następnie odprawił mszę świętą.
Społeczny Komitet Obchodów 700-lecia Uniejowa przygotował folder zawierający informację o historii
i obecnym
obliczu miasta nad Wartą. Pamiętano także o numizmatykach,
wydając okolicznościowy medal z panoramą miasta i o filatelistykach, którzy mogą dołączyć do swej kolekcji pamiątkowy stempel.»(Przegląd Koniński, nr 24 z dnia 17.06.1990)
9 września na uniejowskim rynku odsłonięto pomnik Bohaterów Września 1939 roku. W uroczystości
uczestniczyła kompania honorowa wojsk lotniczych
z Leźnicy i orkiestra wojskowa z Powidza. Zebrani poznali historię obrony miasta w 1939 roku i wysłuchali apelu
w Uniejowie - nr 61 (2015)
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4 czerwca 1990. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na murze dzwonnicy kościelnej. Na pierwszym planie od lewej (w jasnych garniturach) Dariusz Piotrowski
- przew. Społecznego Komitetu Obchodów i Stanisław Urbaniak-przew. Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Uniejowie (fot. Wojciech Kasprzak)

4 czerwca 1990. Fragment procesji wokół Rynku zmierzającej na miejsce odprawianej Mszy św. (fot. Wojciech Kasprzak)

9 września 1990. Odsłonięcie pomnika Bohaterów Września 1939 roku. Na
pierwszym planie kombatanci; Roman Stasiak i Czesław Tomczak (pochylony)-fot. Wojciech Kasprzak

poległych. Po salwie honorowej składano kwiaty u stóp
pomnika. Uroczystość zakończyła msza św. polowa.
11 listopada odsłonięto i poświęcono odrestaurowaną tablicę na murze kościoła, upamiętniającą działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas Mszy św.
w intencji Ojczyzny poświęcono kielich mszalny ufundowany przez społeczeństwo, a 90-letniego uczestnika
wojny 1918-1920 (Józefa Kuźnika z Wielenina) udekorowano krzyżem za udział w tej wojnie.
Po południu tego dnia na zamku odbyło się „Spotkanie po latach”, w którym wzięli udział uniejowianie rozproszeni po kraju.
16 grudnia uniejowskiej świątyni przywrócono rangę Kolegiaty i reerygowano Kapitułę Uniejowską. Mszę
św. celebrował biskup ordynariusz prof. Henryk Muszyński, a referat o życiu bł. Bogumiła, o kolegiacie i dziejach
dawniejszej kapituły wygłosił ks. dr Witold Kujawski. Prepozytem Kapituły Uniejowskiej został ks. Stanisław Smolarski.
W ciągu całego Roku Jubileuszowego, oprócz wymienionych uroczystości patriotyczno- religijnych, zorganizowano szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych.
(...)” Zorganizowano 4 wystawy prac malarskich-Wacława Sobieraja, Zofii Szafarz-Kozielewskiej, grupy plastycznej „Zameldowani w Turku” oraz Wandy i Zbigniewa Wierzbowskich. W obchody włączono VII Wojewódzki
Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych, przegląd orkiestr strażackich, występ Estrady Łódzkiej z programem
„Rapsod o Ojczyźnie” spotkanie z byłym olimpijczykiem
Lucjanem Józefowiczem oraz wzruszające „Spotkanie
po latach” rodaków z Uniejowa. Zorganizowano pokaz
skoków spadochronowych i lotów pasażerskich, wystawę
prac dziecięcych <Uniejów w oczach dziecka<. Dla
upamiętnienia rocznicy wydano okolicznościowy medal,
folder, cegiełki o nominałach od 500 do 20 zł, okolicznościowy datownik pocztowy „700 lat Uniejowa” oraz plakaty-telegramy z programem
jubileuszowych obchodów. Podniesiono estetykę miasta, dokonano nowych zadrzewień i zakrzewień, pojawiły się plany miasta i specjalne tablice wjazdowe (witacze). Po zrealizowaniu programu
obchodów Społeczny Komitet zakończył działalność. Powołano
grupę inicjatywną w celu utworzenia Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa.(„Przegląd Koniński”, numer 3 z 20.01.1991 r.)
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa postanowieniem
Sądu Wojewódzkiego w Koninie z dnia 29 kwietnia 1991
roku zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i już 3
maja 1991 roku, wspólnie z władzami Miasta i Gminy
Uniejów zorganizowało uroczystość patriotyczno-religijną, podczas której w uniejowskiej kolegiacie odsłonięto
tablice upamiętniające ks. kanonika Leonarda Stawickiego (zamordowany w Dachau) oraz ppłk dr med. Klemensa Bojakowskiego (więzień Starobielska zamordowany w Charkowie).
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, przejmując bogaty dorobek Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia
nadania praw miejskich, w centrum swojej działalności postawiło Uniejów z jego dumną historią, bogatą tradycją i piękną
kulturą. Od 24 lat pielęgnuje dorobek poprzednich pokoleń,
promuje miasto i przejawia różne inicjatywy skierowane do
mieszkańców, a rok 2016 będzie dla niego Rokiem Jubileuszu.
Urszula Urbaniak
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11 listopada 1990. Na murze przy wejściu do kościoła odsłonięto odrestaurowaną tablicę upamiętniającą działaczy Polskiej Organizacji Wojskowej. Na pierwszym planie od lewej: ks. Stanisław Smolarski, ks. Stanisław Portasiński, ks.
Ryszard Kokoszka, Czesław Tomczak (w mundurze), burmistrz Uniejowa Marian Pięgot, Wiesław Winnicki (przy mikrofonie), Jadwiga Szymańska, Dariusz
Piotrowski -przew. Społecznego Komitetu Obchodów i Walenty Piotrowski (fot.
Wojciech Kasprzak)

11 listopada 1990. W „Spotkaniu po latach” uczestniczyli m.in. siedzące od
lewej: Jadwiga Kowalska, Grażyna Ucińska, Stanisława Kukulska, Janina Janczak-Kaszyńska, Władysława Janczurowicz, Halina z d. Tomczewska, Wanda
Piotrowska i stojący od lewej: Józef Pają, Zdzisław Pełczyński, Eugeniusz Uciński, Lech Pyziak, Józef Józefowicz, Walenty Piotrowski, Tadeusz Uciński, Jerzy
Kaszyński Andrzej Szafarz i Wiesław Winnicki (fot. Wojciech Kasprzak)

16 grudnia 1990 weszliśmy do kościoła, a po kilku godzinach wyszliśmy z kolegiaty. Mszę świętą, podczas której reerygowano kapitułę Uniejowską, celebrowali (od lewej): biskup włocławski Henryk Muszyński, biskup Czesław
Lewandowski i kanclerz Kurii-ks. Eugeniusz Stachura (fot. Wojciech Kasprzak)

w Uniejowie - nr 61 (2015)

HERB I FLAGA MIASTA

Jednymi z najważniejszych przedmiotów identyfikacyjnych miasta są herb i flaga. Uniejów szczycić się może herbem od średniowiecza, flagą zaś posługuje się od kilkunastu
lat (od 2003 r.). Warto czytelnikom przybliżyć zagadnienia
miejscowej heraldyki i weksykologii.
Naszą opowieść rozpocznijmy, z racji wieku, od herbu miasta. Jego pojawienie się było ściśle związane z lokacją miasta
na prawie niemieckim, która dla Uniejowa nastąpiła pod koniec XIII stulecia (zapewne w 1283 r.). Dokument lokacyjny
nadawał społeczności miejskiej m.in. prawo do samorządu.
Jednym z przejawów aktywności władz samorządowych było
wystawianie dokumentów. Ich moc urzędowa podkreślana
była poprzez odcisk odpowiedniej pieczęci. Powszechny podówczas analfabetyzm nakazywał wykorzystywanie w pieczęciach godła, którego wyobrażenie informowało o wystawcy
dokumentu. Uniejów naturalnie nie był wyjątkiem. Najstarszy zachowany odcisk pieczęci (co wcale nie oznacza, iż nie
było wcześniejszych), pochodzi z I poł. XVI stulecia. Średnica
pieczęci wynosiła 30 mm, a zamieszczone na niej zostały doskonale znane i dziś elementy herbowe. W środku pola położony został krzyż łaciński, a po obu stronach jego ramienia
i pod nim trzy lilie heraldyczne w układzie 2 i 1. Herbowi na
pieczęci towarzyszyły dwie gałęzie palmowe i napis na otoku
„Sigillum Civitatis Unieiovien[sis]” (pieczęć miasta Uniejowa).
Spójrzmy na herb miasta okiem heraldyka. Słowo „herb”
pochodzi od niemieckiego wyrazu „Erbe” – dziedzictwo,
co już wskazuje na znaczenie herbów dla rodów czy miast.
Zasadniczymi częściami herbu są tarcza, której powierzchnia zwana jest polem, oraz przedmioty heraldyczne (godło)
umieszczone na polu. Wokół tarczy herbowej jako ozdoby
mogą występować labry, płaszcze i inne upiększenia. W heraldyce stosuje się określone barwy zwane tynkturami oraz
dwa metale: złoto i srebro, zastępowane często kolorami żółtym i białym.
Uniejów niemal od początków swego istnienia związany był z arcybiskupstwem gnieźnieńskim. Wspomniane już
przedmioty heraldyczne, umieszczane na najstarszych pieczęciach Uniejowa, były herbowym potwierdzeniem iż Uniejów jest własnością tej instytucji kościelnej. Lilie w herbie
miast arcybiskupstwa gnieźnieńskiego pełniły zatem rolę
rozpoznawczo – własnościową. Tak skonstruowanymi herbami posługiwały się w przeszłości i posługują się współcześnie
m.in. Skierniewice, Piątek, no i oczywiście Uniejów. Krzyż
w herbie jest elementem dodatkowym, podkreślającym gorliwość religijną ówczesnych uniejowian. Był to też zabieg heraldyczny, polegający na „uszczerbieniu” herbu pierwotnego,
czyli mówiąc najprościej, odróżnieniu herbu Uniejowa od
herbu metropolii gnieźnieńskiej. Dodajmy, iż kiedyś na pieczęci Uniejowa umieszczono również napis „zelo” (w postaci
Z E + L O), co po grecku oznacza „gorliwy”, wyznawca
Chrystusa naturalnie.
Współczesny herb miejski tworzą: w polu błękitnym złoty
krzyż i trzy białe lilie heraldyczne na tarczy antycznej (lub
zbliżonej kształtem do francuskiej starej), prostej. Herb pozbawiony jest klejnotu, labrów i innych ozdób tarczy, co akurat jest zaletą, gdyż herby miejskie winny być proste, skromne
w Uniejowie - nr 61 (2015)
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i swoiście eleganckie. Tarcza nie ma też obwódki, której rysowanie jest chyba najczęściej pojawiającym się błędem, zniekształcającym herb Uniejowa. Kontrowersyjny jest kształt lilii, niekiedy przedstawianych w sposób niewłaściwy, zbliżony
do lilijek harcerskich. Obecnie jednak lilie przedstawiane są
w sposób właściwy, czego przykładem jest wyobrażenie herbu
w sali obrad Rady Miejskiej.
Herb Uniejowa jest jednym z najstarszych herbów ziemskich z terenu województwa łódzkiego i jedynym mającym
średniowieczne korzenie spośród herbów i godeł używanych
na terenie powiatu poddębickiego. Jak już wspomnieliśmy,
niemal identycznymi herbami posługują się Skierniewice
i Piątek. Wynika to z omówionych uwarunkowań historycznych.
Aby zachować ścisłość historyczną, musimy wspomnieć
o próbach zmiany herbu, podjętych przez władze Uniejowa
w XIX wieku, które nastąpiły w związku z akcjami heraldycznymi władz carskich. Oryginalny herb próbowano zastąpić
symboliką nawiązującą do bł. Bogumiła (herbu „Poraj” z motywem róży) . Do zmian jednak nie doszło i współczesny Uniejów szczycić się może herbem oryginalnym, niezmienionym.
Rozwój samorządności, który nastąpił w Polsce po roku
1990, spowodował ożywienie zainteresowania tematyką symboliki miejskiej. Bardzo wiele samorządów zdecydowało się
wykorzystywać różne insygnia władzy miejskiej. Obok najpowszechniejszych, czyli herbów, licznie pojawiały się flagi miejskie. Konieczność wprowadzenia na początku XXI
wieku zmian w Statucie Gminy Uniejów stała się okazją do
dyskusji radnych nad symboliką samorządową Uniejowa
i w ten sposób, bodaj pierwszy raz w historii, Uniejów posiada
własną flagę. Podobnie jak heraldyka ściśle reguluje zasady
tworzenia i używania herbów, tak weksykologia dotyczy flag.
Jak wspomnieliśmy, flagi samorządowe są w Polsce popularne i w porównaniu do innych państw bardzo zróżnicowane.
Przyjrzyjmy się bliżej naszej fladze.
Weksylium (flagę) Uniejowa stanowi prostokątny płat tkaniny, składający się z dwu, jednakowej wielkości, poziomych
pasów, z których górny jest barwy żółtej, a dolny błękitnej
(niebieskiej). Pośrodku górnego pasa umieszczony jest herb
miasta, w postaci pełnej, nieuszczerbionej. Kolory nie są przypadkowe, nawiązują do herbu; taki rodzaj flagi zwie się flagą
heraldyczną. Zgodnie z zasadami weksykologii jest to flaga
urzędowa, przysługująca władzom samorządowym. Kończąc
naszą opowieść o herbie i fladze, warto zauważyć, że świadomość symboliki miejskiej, zwłaszcza herbu i jego barw, jest
wśród uniejowian bardzo duża. Krzyż i trzy lilie są układem
powszechnie znanym, podobnie jak zestawienie barw żółtej
i niebieskiej.
Promocji miejscowej heraldyki służy także Festiwali Lilii, zaproponowany przez kilku laty przez burmistrza Józefa
Kaczmarka. Tegoroczna edycja, której centrum była uniejowska kolegiata, przybliżyła zarówno uniejowianom, jak
i tłumnie odwiedzającym miasto gościom, tematykę symboliki Uniejowa.
Tomasz Wójcik

Na wernisażu - trzy różne spojrzenia
W

Sali Wystawowej przy Izbie
Regionalnej 16 maja br. miał miejsce
wernisaż prac Wandy Wyrzykowskiej-Wierzbowskiej i Zbigniewa Wierzbowskiego oraz ich syna Dobrosława
Wierzbowskiego. To już kolejna, tym
razem rodzinna, wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół
Uniejowa. Wszyscy artyści są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w
Łodzi, a każdy z nich miał już w Uniejowie indywidualną wystawę. Zaproszeni goście mogli podziwiać prace
wykonane zarówno techniką malarstwa olejnego, malarstwa akrylowego, jak również piórkiem oraz pastelami.
Trzy różne osoby – trzy różne spojrzenia na świat. Prace
nieżyjącego już Zbigniewa Wierzbowskiego to pełne energii, ujmujące swobodą wizerunki koni.
Delikatne płatki słoneczników, krokusów oraz lawendy
przyciągały wzrok oglądających do obrazów Pani Wandy
Wyrzykowskiej-Wierzbowskiej. Artystka sięgnęła również w swej twórczości do tematyki pejzaży uniejowskich.
Miły dla oka zamek uniejowski czy dzwonnica, to wciąż
niewyczerpane źródło pomysłów na ciekawą pracę. Niby
wszystko znamy i widzieliśmy, a jednak ukazane w nowej
odsłonie wizji artystycznej ponownie potrafią zaskoczyć.

„Kwiaty pól, kwiaty łąk... Łany zbóż, liście, drzewa… –
te słowa pieśni autorstwa Witolda Smętkiewicza śpiewają
co roku uczestniczący w Święcie Bożego Ciała mieszkańcy
Spycimierza, okolic i goście tłumnie odwiedzający w tym
dniu wioskę.

I Spycimierskie Święto Tulipana
W nawiązaniu do pięknej tradycji układania na trasie procesji kwiatowych dywanów, na początku maja tego
roku, z inicjatywy burmistrza Józefa Kaczmarka po raz
pierwszy odbyło się Spycimierskie Święto Tulipana.
Zanim jednak plac przy kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego olśnił blaskiem kolorowych tulipanów, parafianie znani ze swej kreatywności podczas tworzenia barwnych kobierców czynili przygotowania, aby rodząca się
nowa kwiatowa tradycja była równie imponująca i niepowtarzalna. Wcześniej przygotowano trawniki, zaprojektowano wzory, rozrysowano je na foliach i wycięto otwory. W ostatnim dniu kwietnia na placu przykościelnym
panował już spory ruch. Zorganizowane grupy parafian
na wyznaczonym terenie rozkładały folie i wysypywały
kontury wzorów ziemią. Wczesnym rankiem 1 maja przy
kościele zgromadzili się dorośli, młodzież i dzieci. Krótko
po godzinie 6 dowieziono skrzynki z 300 tysiącami główek
tulipanów. Sprawnie rozdzielono kwiaty poszczególnym
grupom i wszyscy - mali i duzi zabrali się do pracy. Z każdą
godziną przybywało wielobarwnych kompozycji.
Kiedy wreszcie ukończono prace, widok był imponujący. Plac wokół spycimierskiej świątyni świecił blaskiem
białych, żółtych, czerwonych i fioletowych kielichów tulipana. Oczom licznie zwiedzających turystów ukazały
się piękne kompozycje nawiązujące w swej tematyce do
motywów narodowych i symboliki kościelnej oraz tradycji kwietnych dywanów na Spycimierskie Boże Ciało. I tak
spacerując można było podziwiać między innymi wykonane w barwach narodowych godło, flagę i kontury mapy
16

Wernisaż był dla wielu okazją do spotkania po latach (fot. Beata Hadrysiak)

Obrazy Pana Dobrosława Wierzbowskiego wyróżnia
styl. Są to pejzaże o niewielkim, jednakowym formacie
z okolic Uniejowa. Malowane żywiołowo, szerokim pędzlem, pod wpływem chwili. Intensywne barwy soczystej
trawy, kontrasty drobnych plam światła intrygują. Powierzchnie łąk jakby skrojone z barwnych materiałów,
miejscami w geometryczne kształty, łączą się w barwne
kompozycje. Tu wiatrak, tam chata wiejska wśród pól przypominają o pięknie polskiego pejzażu.
Polecam wszystkim te trzy różne artystyczne spojrzenia
na świat i czekam na kolejne wystawy. Uniejów nieustannie inspiruje...

Lidia Zaradzka

Polski. Był herb papieża Polaka Jana Pawła II i flaga papieska, a także symbol Ducha Świętego z siedmioma darami. Tu i ówdzie błyskały flesze aparatów, ludzie ustawiali
się do zdjęć obok kolorowych kompozycji. Pracowały także stacje telewizyjne. Redaktor A.Cegielska z TVN Active
na żywo przekazywała relację z sytuacji pogodowej i przeprowadzała wywiady z mieszkańcami.
Świętu Tulipana towarzyszyła wystawa wyjątkowych
okazów tych kwiatów. Przed wejściem na plac kościelny
ustawiono w doniczkach tulipany o nazwie: Jan Paweł
II, Maria Kaczyńska, Jolanta Kwaśniewska i Anna
Komorowska.
Także w samej świątyni zapachniało tulipanami. Zadbali
o to parafianie, którzy z otrzymanych rok wcześniej cebulek
tulipana Jan Paweł II wyhodowali w swoich ogródkach
bielutkie kwiaty. Ustawione w doniczkach zdobiły popiersie Jana Pawła II, tworząc uroczy biały kobierzec.
W Święto Tulipana, a także odbywające się w pierwszych
dniach maja uroczystości
���������������������������������������������
bierzmowania i pierwszej rocznicy wprowadzenia do kościoła Relikwii Krwi Św. Jana
Pawła II odwiedziło Spycimierz wielu dostojnych gości,
a wśród nich między innymi: Marszałek woj. ł�������
ódzkiego – Witold Stępień, Wicewojewoda - Jarosław Klimas,
ks. bp Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering. Nie zabrakło
przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni i władz samorządowych z Januszem Kosmalskim – przewodniczącym Rady
Miejskiej w Uniejowie i Burmistrzem Uniejowa - Józefem
Kaczmarkiem, a także proboszcza parafii Uniejów –ks.
prał. Andrzeja Ziemieśkiewicza.
A kiedy już przebrzmiały echa I Święta Tulipana, życie
w Spycimierzu znów potoczyło się normalnym, spokojnym
rytmem. I tak było do czasu, kiedy jak co roku ruszy������
ła����
machina przygotowań do tegorocznego Święta Bożego Ciała.
Mieszkańcy znów zjednoczyli swoje siły i z wielkim jak zawsze poświęceniem przygotowali jedyne w swoim rodzaju
i niepowtarzalne kobierce.

Marianna Polasińska
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Wernisaż Wandy, Zbigniewa i Dobrosława Wierzbowskich - 16 maja 2015 r.

Wanda Wyrzykowska-Wierzbowska na tle swoich prac

Dobrosław Wierzbowski i jego obrazy

Otwarcie wernisażu: (od lewej) Maria Szczawińska, Jadwiga Tylki, Urszula
Urbaniak, Wanda Wierzbowska

Zwiedzanie wystawy w trakcie wernisażu

Dzwonnica, olej, Wanda Wierzbowska-Wyrzykowska

w Uniejowie - nr 61 (2015)

Koński łeb, pastel, Zbigniew Wierzbowski
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fotoreportaż- Beata Hadrysiak

Kasztel. akryl, Dobrosław Wierzbowski

300 tysięcy tulipanów na I Spycimierskie Święto Tulipana 1-3 maja 2015
Spycimierz, znany z układania kwietnych dywanów na Boże Ciało, znalazł się w Sieci Najciekawszych Wsi Polski,
uzyskując pozytywną ocenę hiszpańskiej firmy Imedes, działającej na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Utworzenie takiej sieci jest nowatorskim projektem realizowanym przez ekspertów wyższych uczelni naszego
kraju, który pozwoli wyłonić najciekawsze polskie miejscowości.
Fot.
Małgorzata
Charuba
i ks. Wojciech
Kaźmierczak

Na początku marca dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska i mgr Pamela Jeziorska-Biel z Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziły w Spycimierzu inwentaryzację, dokumentację fotograficzną oraz sporządziły raport o miejscowości. Ekspertki
wcieliły się w rolę turystek, których zadaniem było zdobyć na miejscu jak największą ilość informacji oraz ocenić stan
zabudowy, historyczne walory, klimat i atmosferę Spycimierza. I wyszło, że ta wieś wzbudza ciekawość i zachęca do
odwiedzenia oraz pobytu.
Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3886051,spycimierz-znajdzie-sie-w-sieci-najciekawszych-wsipolski,id,t.html?cookie=1
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V Festiwal „Królestwo Lilii“ w Uniejowie - 4-5 lipca 2015
Uniejowski Festiwal „Królestwo Lilii” organizowany jest od 2011 roku, a inspiracją do jego powstania był herb Uniejowa, przedstawiający trzy lilie i krzyż. Lilie stanowią od tego czasu symbol miasta. W sezonie letnim rozkwitają różnymi
kolorami w najważniejszych częściach miasta- w rynku, na rondzie wjazdowym, przy kompleksie basenowo-termalnym,
przed zamkiem i innych miejscach. Z roku na rok spotykamy ich coraz więcej w przydomowych ogródkach.
Dotychczasowym festiwalom towarzyszyły wystawy tych kwiatów, warsztaty florystyczne, prelekcje i inne atrakcje.
Podczas tegorocznego święta, z herbem Uniejowa w roli głównej, różne rodzaje lilii prezentowano przed kolegiatą
i w jej wnętrzu, a uczestnicy niedzielnych Mszy św. poznali historię herbu i flagi Uniejowa.

Fot.
Małgorzata
Charuba
i arch. Urzędu
Miasta
w Uniejowie

w Uniejowie - nr 61 (2015)

19

Kochanym Mamom…

Miejscem przedszkolnego koncertu już tradycyjnie jest zamkowy amfiteatr

Żywiołowy występ gitarzystów - starszaków z zainteresowaniem oglądali młodsi
koledzy i koleżanki

Przedszkolaki przygotowały nie tylko piosenki i inscenizacje, ale także skomplikowane układy taneczne

Występ czterolatków pod kierunkiem Małgorzaty Dzieran i Henryki Jagieły

Fot. Tomasz Wójcik

Bajkowa Parada

Bajkowa parada wyruszyła z Rynku w kierunku Zamku

Widzowie oklaskiwali m.in. pokaz tańców średniowiecznych w wykonaniu zespołu „Dworzanie”

Przedszkolaki w przedstawieniu „W ogrodzie”

Artyści z klasy II b (wraz z wychowawczynią Małgorzatą Antoniak i Magdaleną
Derlacz) w towarzystwie znanych twórców literatury dziecięcej, Joanny Papuzińskiej i Andrzeja Marka Grabowskiego

Fot. Tomasz Wójcik
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KOCHANYM MAMOM…
W łaśnie tak zatytułowany był tegoroczny koncert, który
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie przygotowały dla swoich mam. Koncert odbył się w „Dzień Mamy”
w amfiteatrze przy zamku. Organizatorami uroczystości
było Miejskie Przedszkole w Uniejowie i Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie.
Mali artyści z wielkim poświeceniem i zaangażowaniem przy ogromnym wsparciu rodziców już kilka tygodni
wcześniej, ćwiczyli i szlifowali swoje kwestie. Gdy w końcu nadszedł ten najpiękniejszy dzień, przedszkolaki pokazały na co je stać.
Przed licznie zebraną publicznością zaprezentowały bogaty i urozmaicony program.
Swoimi umiejętnościami i poczuciem humoru błysnęły
4-latki. Brawurowo zatańczyły polkę cygańską. W inscenizacji zatytułowanej „Ile zawodów ma mama?”, ukazały
prace jakie mamy wykonują przez cały rok w zimie i w lecie i to najlepiej jak nikt na świecie. 4–latki zaprezentowały
również utwór muzyczno-ruchowy w którym zapewniały
swoje mamy, że je bardzo kochają i są zawsze gotowe do
pomocy.
Grupa 5-latków świetnie zagrała na instrumentach perkusyjnych partyturę „Polka Trisch-Trasch” i zatańczyła taniec „Bergli”, a także z ogromnym przejęciem recytowała
wiersze dla najwspanialszych mam.
Podczas całego koncertu wszystkie dzieci śpiewały różBaśniowy korowód
młodych czytelników

W dn. 9 maja odbył się w Uniejowie finał III edycji
akcji czytelniczej: „Z książką na walizkach - Łódzkie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami”. W ramach imprezy Uniejów gościł 8 znanych autorów książek dla dzieci
i młodzieży, Grażynę Bąkiewicz, Pawła Wakułę, Agnieszkę Frączek, Joannę Papuzińska, Rafała Witka, Pawła Beręsewicza, Kalinę Jerzykowską oraz świetnie znanego m.in.
z legendarnego programu Tik-Tak Andrzeja Marka Grabowskiego.
Impreza rozpoczęła się na Rynku, skąd przy akompaniamencie orkiestry dętej ZHP-OSP w Uniejowie, wymaszerował „baśniowy korowód”. Kolorowa parada dotarła
do Zamku. W amfiteatrze liczna widownia oklaskiwała
występy zespołów dziecięcych. Można było zobaczyć:
średniowieczne tańce w wykonaniu „Dworzan” pod kierunkiem Elżbiety Bartnik; dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie z przedstawieniem: „Szewczyk Dratewka”
pod kierunkiem Wioletty Gralki, „Bociana i Żabę” pod
kierunkiem Marty Pajor oraz „W ogrodzie” pod kierunkiem Małgorzaty Kaźmierczak. W ciągu dalszym spotkania wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Uniejowie: Oktawia Ircha, Alicja i Julia Kotarska oraz Justyna
Wawrzyniak (opieka Agnieszka Pajor) zaśpiewały piosenki
„Jutro popłyniemy daleko” oraz „Rzeka marzeń”, drugoklasista Kamil Gawroński wyśpiewał „Podróż balonem”, jego
koleżanka Amelia Perkowska zaśpiewała piosenkę „Przed
siebie w dal”, zaś ”Najmniejszą piosenkę” wykonała Lidia
Pająk z kl. I. Młodych artystów przygotowały Małgorzata
Antoniak i Magdalena Derlacz.
Przedstawienie „Bajkowy ambaras” w wykonaniu
uczniów kl. II b przygotowały Małgorzata Antoniak wraz
z Magdaleną Derlacz; przedstawienie pt. „Ploteczki” w wyw Uniejowie - nr 61 (2015)
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ne piosenki, które swoją głębią i mądrością poruszyły wiele serc i spowodowały, że niejedna łza zakręciła się w oku.
Owacje wzbudził solista, Filip Wawrzyniak.
Grupa 6-latków poprzez tańce, grę na instrumentach,
piosenki i wiersze chciała wyrazić jak najwięcej swojej
miłości. Przedszkolaki zatańczyły taniec „Ramaya” z pomponami, popisowo zagrały partyturę „River Kwai” i przekazały wszystkim mamom z głębi serca płynące życzenia.
Jednak największy aplauz i gromkie brawa starszaki otrzymały po występie gitarowym do piosenki „Ta piosenka
jest dla mamy”.
Wszyscy z ogromnym podziwem i z niedowierzaniem
patrzyli jak grupa ponad 80 przedszkolaków z wielkim rozmachem, równo i rytmicznie wykonuje inscenizację muzyczno-ruchową do utworu „Pszczoła”.
Na zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewały dla ukochanych mam najpiękniejszą piosenkę „Na całym świecie mama”
i oczywiście tradycyjne „Sto lat”, dostarczając wielu wzruszeń
i pozytywnych emocji.
Po występach rozpromienione przedszkolaki wręczyły
laurki mamom, złożyły życzenia i przytuliły się do najukochańszej osoby na świecie.
Po koncercie mali artyści otrzymali burzę oklasków
i słodki poczęstunek. Dyrektor, Romana Kozińska, wyraziła podziękowania dzieciom za ich występ, nauczycielkom W. Gralka, M. Dzieran i M. Pajor za przygotowanie
programu artystycznego oraz Pani dyrektor M. Pamfil
i pracownikom MGOK w Uniejowie za współorganizację
uroczystości i poczęstunek dla dzieci.

Małgorzata Dzieran

konaniu uczniów kl. I c i III a reżyserowały Joanna Wicherkiewicz i Dorota Bamberska; uczniowie z Młodzieżowej
Rady Miejskiej pod kierunkiem Jolanty Chajdas i Anny
Zbytniewskiej zaprezentowali notki biograficzne autorów;
przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Wieleninie pt. „Jasiek i Gośka” pod kierunkiem Beaty Czerwińskiej; teatr pantomimy w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Spycimierzu (fragment „Kopciuszka „i „Śnieżki”) - przygotowały Justyna Król-Brudkowska
i Paulina Jaśkiewicz; występ zespołu „Crazy Girl” i zespołu „Żabcie” oraz piosenki: ”Płacze moje serce”, „Drzwi do
kariery”, „To tylko taniec”, „Do słońca leć” w wykonaniu
uczennic kl. VI: Justyny Wojech, Agnieszki Maruszak, Julii
Zasady ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie-przygotowała Edyta Miśkiewicz; Teatrzyk działający przy MGOK
z przedstawieniem: „Na jagody” przygotowała Emilia Charuba. Zwieńczeniem występów był pokaz Uniejowskiej
Akademii Rycerskiej pod kierunkiem Jędrzeja Kałużnego.
Podczas finału rozstrzygnięto także konkurs towarzyszący akcji, wręczono nagrody najpiękniej przebranym
dzieciom, nie obyło się bez konkursów dla publiczności.
Uczestnicy mieli możliwość zakupu książek napisanych
przez biorących udział w tegorocznych walizkowych spotkaniach pisarzy z pamiątkowymi autografami.
Organizatorem finału było Wydawnictwo Literatura,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Impreza nie odbyłaby się bez następujących osób: Józefa Kaczmarka - Burmistrza Miasta Uniejów i Marcina
Pamfila - Prezesa Term Uniejów oraz Miejskiego Przedszkola, Zespołu Szkół w Uniejowie, Biblioteki Szkolnej
przy ZS, Szkoły Podstawowej w Wilamowi, Wieleninie
i Spycimierzu, MGOK, Stowarzyszenia „Dworzanie”, Akademii Rycerskiej, Komisariatu Policji oraz umilającej nam
przemarsz orkiestry.

Beata Szymczak

O KONCERCIE MUZYKI KAMERALNEJ
(NIECO INACZEJ)…
W dniu 5 maja br. dwudziestoosobowa grupa uniejowian wybrała się na koncert muzyki kameralnej do Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.
Pojechaliśmy na spotkanie z wielką muzyką światowej
sławy kompozytorów ( Jana Sebastiana Bacha, Andrzeja
Kurylewicza, Stanisława Moniuszki i Stanisława Moryto).
Bardziej jednak niż kompozytorzy byli dla nas ważni wielcy wykonawcy koncertu: Urszula Kryger (mezzosopran),
Jadwiga Rappe (alt), Jakub Kościukiewicz (wiolonczela) i,
najważniejsze dla nas, uniejowian, nazwisko – Krzysztof
Urbaniak (organy). Bo tak najbardziej to znaleźliśmy się
w Filharmonii Łódzkiej właśnie dla tej Osoby.
Koncert podzielony był na dwie części – barokową i romantyczną, podczas których mogliśmy cieszyć uszy śpiewem i mistrzowską grą, ale i napawać wzrok pięknem
organów, zbudowanych przede wszystkim pod okiem naszego utalentowanego Organisty i Klawesynisty – Krzysztofa. W tym miejscu chciałabym przypomnieć, że żadna
inna filharmonia na świecie nie może poszczycić się takim
instrumentem (a właściwie dwoma instrumentami pod
jednym dachem).
Mnie urzekło szczególnie brzmienie organów barokowych, wydobywane za pomocą zręcznych dłoni i stóp Mistrza Krzysztofa. Ponieważ ławeczka, na której siedzi artysta znajduje się wysoko nad sceną, na specjalnie do tego
przygotowanym balkonie, patrząc jak poły fraku Krzysztofa „tańczą” w rytm wykonywanej przez Niego muzyki,
odniosłam wrażenie, że nagle znalazłam się na peronie
dziewięć i trzy czwarte, z którego młody Harry Potter odjeżdżał do Hogwartu – Szkoły Magii i Czarów.
Moje myśli, zachęcone organową muzyką, podświadomie wróciły do czasów, gdy mały Krzysztof i Jego kolega (a mój syn) Bartosz, w wieku sześciu lat udali się na
pierwsze w życiu przesłuchania do ogniska muzycznego
w MGOK w Uniejowie. Oczywiście zostali przyjęci (czego
bardziej ucieszyliśmy się my, ich rodzice, niż oni sami) i rozpoczęli naukę na (wchodzącym właśnie w modę w naszym
kraju „po przemianach”) instrumencie zwanym keyboardem. Potem były godziny żmudnych wprawek i innych
ćwiczeń, nauka gry na pianinie, pierwsze solowe występy
na scenie, pierwsze „wielkie” nagrody i notatki w lokalnej
prasie. Obaj chłopcy trafili wkrótce do Uniejowskiej Harcersko – Strażackiej Orkiestry Dętej, a następnie do Szkoły
Muzycznej I stopnia w Turku.
W tym miejscu chciałabym zrobić dygresję dotyczącą
roli rodziców w odkryciu i rozwijaniu talentów ich dzieci. Dziś jest już uniejowskim dzieciom trochę łatwiej, ale
wcześniej trzeba było naprawdę dużego zaangażowania
nie tylko ich samych, ale i ich rodziców. Pamiętam te dziesiątki godzin, spędzonych przeze mnie w samochodzie, na
zmianę z (nieżyjącym już niestety od czternastu lat) tatą
Krzysztofa – Stanisławem, w oczekiwaniu na koniec zajęć
naszych synów w szkole muzycznej. Obaj odwdzięczyli się
nam, rodzicom, ukończeniem tureckiej „uczelni” muzycznej
z wyróżnieniem. Drugą, po muzyce, pasją naszych synów
podczas nauki w szkole podstawowej stała się informatyka, która wtedy dopiero zaczynała „raczkować” w polskich
szkołach (i to w dużych miastach). Dzięki mądrej i odważnej decyzji Stanisława Urbaniaka, jako dyrektora Szkoły
Podstawowej, także w naszym małym Uniejowie została
ona wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy. Wrażliwość muzyczna nie przeszkodziła Krzysztofowi i Bartoszowi w zdobywaniu wiedzy informatycznej, co zaowocowało

Od lewej: Longina Rubaj, Małgorzata Komajda, Krzysztof Urbaniak, Urszula
Urbaniak i Ryszard Troczyński (fot. arch. Urszuli Urbaniak)

Po koncercie, specjalnie dla uniejowian, Krzysztof Urbaniak zaprezentował
wszystkie możliwości organów romantycznych (fot. arch. Urszuli Urbaniak)

zdobyciem przez każdego z nich Tytułu Laureata I Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego zorganizowanego
przez Kuratorium Oświaty w Koninie.
Nasi nastoletni synowie zaskakiwali nas mile jeszcze
wielokrotnie. Do dziś z sentymentem jest wspominany
ich występ, wraz z innymi kolegami z uniejowskiej orkiestry, który był dla wszystkich nauczycieli i rodziców miłą
niespodzianką podczas koncertu na zakończenie przez nich
nauki w szkole podstawowej. Szczególnie wymownie zabrzmiał wtedy utwór pt. „Szczęśliwej drogi, już czas” w wykonaniu Bartosza (śpiew) i Krzysztofa (organy elektryczne).
Takie to wspomnienia przywołało przepiękne wykonanie utworów J. S. Bacha na barokowych organach Filharmonii Łódzkiej przez Doktora Krzysztofa Urbaniaka
– Naszego Krzysztofa, w dniu Jego 31. Urodzin. Kiedy składaliśmy Mu życzenia i wręczaliśmy kwiaty, pomyślałam,
że ma jeszcze tak mało lat, a już tak wiele dokonań i tak
bogaty życiorys artystyczny. Jestem dumna, że znam Go
„od kołyski” i cieszę się, że jest kolegą mojego syna, a także, że obaj ODDAJĄ TALENT LUDZIOM (jak brzmi motto
SM w Turku).
Dobrze, kiedy jako rodzice potrafimy dostrzec talenty
naszych dzieci, pomóc je rozwijać i wiedzieć kiedy powiedzieć: SZCZĘŚLIWEJ DROGI, JUŻ CZAS, ale nadal mądrze
pomagać w „rozwijaniu skrzydeł”.

Małgorzata Komajda

Tegoroczny koncert organowo-kameralny w uniejowskiej kolegiacie, z udziałem Krzysztofa Urbaniaka,
odbędzie się 16 sierpnia o godz 18.00. Zapraszamy.
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Pracowity czerwiec Orkiestry Dętej
ZHP-OSP w Uniejowie
Przez cała wiosnę uniejowska orkiestra ciężko pracowała, przygotowując się do występów, a przede wszystkim konkursów i festiwali. Mieszkańcy Uniejowa w każdą sobotę rano, a w maju nawet częściej, mogli zobaczyć
i usłyszeć orkiestrę ćwiczącą musztrę paradną na boisku
szkolnym. Również sala OSP rozbrzmiewała dźwiękami
ćwiczonych przez orkiestrę utworów. Wysiłki te nie poszły
na marne, ponieważ młodzi muzycy z Uniejowa mogą pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami odniesionymi
tylko w jednym miesiącu.
31 maja Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie, prowadzona przez kapelmistrza Jakuba Pięgota, wzięła udział
w „II Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych zorganizowanym przez Orkiestrę Dętą OSP
w Konopiskach. Festiwal ten odbywał się w ramach „Dni Konopisk”.
W Festiwalu udział wzięło dziesięć
orkiestr wyselekcjonowanych i zaproszonych przez organizatorów.
Przed jury, oprócz naszej Orkiestry
zaprezentowali się muzycy i mażoretki ze Starokrzepic, Bielska, Słupcy, Radzymina, Ropczyc, Sompolna,
Woli, Żelechlinka i Wrześni. Nie zabrakło również lokalnej Orkiestry
Dętej OSP pod batutą Tomasza Hadriana. Kulminacyjnym punktem
tego wieczoru był wspólny występ
ponad pięciuset muzyków na płycie
boiska GLKS LOT. Było to nie lada
wyzwanie i wielkie wydarzenie dla
widzów, których tegoroczne święto zgromadziło tysiące.
Na zakończenie obchodów XIV Dni Gminy Konopiska odbyło się wręczenie nagród II Ogólnopolskiego Festiwalu
Orkiestr Dętych. Ku radości muzyków z Uniejowa zwyciężyła Orkiestra Dęta ZHP-OSP z Uniejowa.
Tydzień później, w dniach 5-6 czerwca odbył się XXIII
Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku. Wzięło w nim udział 19 orkiestr
ochotniczych straży pożarnych z całego kraju, które wcześniej przeszły eliminacje powiatowe, wojewódzkie i regionalne. Gościem honorowym była Orkiestra OSP Nadarzyn,
zwyciężczyni poprzedniego festiwalu. Zmagania muzyków
zaczęły się w piątek o godzinie 9 w Teatrze Dramatycznym
im. J. Szaniawskiego, gdzie rywalizowali w konkurencji
koncertów konkursowych. Po prezentacji umiejętności
pierwszych dziesięciu orkiestr impreza przeniosła się na
Stadion Miejski im. B. Szymańskiego, gdzie odbyła się
uroczystość otwarcia XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Orkiestr OSP, a orkiestry prezentowały się podczas parady marszowej. Publiczność często gorącymi brawami nagradzała umiejętność grania i maszerowania orkiestr oraz
układy choreograficzne prezentowane przez mażoretki.
Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Orkiestr OSP
Nadarzyn w Teatrze Dramatycznym.
Drugiego dnia w teatrze dokończono przesłuchań pozostałych orkiestr, by o godzinie 14.00 mogły pojawić się
na ulicy Tumskiej podczas konkursu gry w marszu. Ta widowiskowa konkurencja wzbudzała duże zainteresowanie
wśród mieszkańców i turystów przechadzających się tym
płockim deptakiem. Po konkursie gry w marszu ostatnie
dwie orkiestry zaprezentowały się podczas pokazu parady
marszowej na molo spacerowym na Wiśle. Później pozostało już tylko zgrywanie się przed koncertem finałowym,
który odbył się w Amfiteatrze Miejskim. O godz. 19.00 na
widowni amfiteatru zasiedli nie tylko członkowie orkiestr
uczestniczących w Festiwalu, ale również okoliczni mieszkańcy i turyści. Na pewno nie żałowali. Wszyscy gorąco
oklaskiwali nagrodzone orkiestry występujące na deskach
amfiteatru, miedzy którymi była też uniejowska orkiestra,
która z Płocka przywiozła IV miejsce w konkursie muzyki
w Uniejowie - nr 61 (2015)
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Jakub Pięgot odbierający nagrodę dla Orkiestry w Płocku (fot. górne) i występ
Orkiestry na Festiwalu w Konopiskach (fot. dolne) - arch. Orkiestry

koncertowej (najwyższe w historii udziału orkiestry w tym
festiwalu) oraz III miejsce w konkursie parady marszowej.
Dwa tygodnie później orkiestra z Uniejowa wzięła udział w IX Turnieju Orkiestr Dętych o „Kryształowe
Koło” w Kole. Deszczowa aura nie przeszkodziła w przebiegu Turnieju. Na stadionie MOSiR publiczność obejrzała pokazy musztry paradnej oraz wysłuchała koncertów
sześciu orkiestr. Wcześniej orkiestry z mażoretkami maszerowały ulicami miasta, zachęcając mieszkańców Koła
do przybycia na turniej. Za występy sceniczne największe
uznanie jury zyskała Orkiestra Dęta OSP Konopiska otrzymując nagrodę główną, czyli „Kryształowe Koło”. Drugie
miejsce przyznano Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Krasocina, a trzecie Orkiestrze Dętej ZHP - OSP z Uniejowa. Za
prezentację musztry paradnej Kryształowe Koło zdobyła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin. Organizatorem głównym tego muzycznego wydarzenia była Orkiestra Dęta OSP Koło.
Czerwcowy maraton zakończyła wizyta orkiestry na
dwudniowych obchodach 20-lecia zaprzyjaźnionej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Obchody
zdominowały występy estradowe oraz pokazy musztry
paradnej w wykonaniu pięciu orkiestr dętych, które przybyły do Kleszczowa, aby wspólnie świętować jubileusz
20-lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Przez dwa weekendowe dni 27 i 28 czerwca
na stadionie gminnym w Kleszczowie swój repertuar prezentowały: Młodzieżowa Orkiestr Dęta Gminy Kleszczów,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, Orkiestra
Dęta ZHP-OSP w Uniejowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Ciasnej i Wrzesińska Orkiestra Dęta. W sobotnie popołudnie dla uczestników imprezy wystąpiła Honorata Skarbek
oraz zespół BASTA. Dwugodzinną dyskotekę poprowadził
DJ ADAMUS. W niedzielę program artystyczny „Greatest
Hits” zaprezentowali: Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak i Grzegorz Wilk. Gwiazdą wieczoru była K AYAH.

Jakub Pięgot- kapelmistrz uniejowskiej orkiestry

Stara kapliczka - około 1995 roku (ze zb. Grzegorza Stefańskiego)

Wiosną bieżącego roku, z inicjatywy - Adama Warycha
(mieszkańca wsi), popartej przez Józefa Kaczmarka – Burmistrza Miasta i Gminy Uniejów, zrodził się pomysł przebudowy kapliczki i stojącego obok niej krzyża. Te symbole kultu
religijnego od niepamiętnych czasów, tak jak wszędzie indziej, szczególnie w majowe wieczory gromadziły dorosłych,
młodzież i dzieci na wspólnej modlitwie do Matki Boskiej.
Śpiewano przy nich Litanię Loretańską oraz różne pieśni maryjne. Tak było przez pokolenia, tak też jest obecnie.
Kapliczka i krzyż były punktem odniesienia dla poszukujących drogi, to one witały wszystkich przybywających do wsi
od strony Uniejowa, jak również towarzyszyły wszystkim
wydarzeniom w życiu wsi oraz jej mieszkańców. Dbano o nie.
Gdy niszczały, poprawiano ich wygląd, bądź, tak jak obecnie, wymieniano na nowe.
Kapliczkę, zbudowaną przez ówczesne pokolenie w 1950r.*,
obecnie zastąpiono nową, odpowiadającą współczesnemu
stylowi.
W miejsce drewnianego krzyża aktualnie postawiono podświetlany metalowy.
Stojący jeszcze do niedawna drewniany krzyż, na przełomie lat 60 – i 70 - tych ubiegłego stulecia zajął miejsce postawionego bezpośrednio po II wojnie światowej. Ten z kolei
stanął na pozostałościach zniszczonego przez Niemców.
Dębowy krzyż (wtedy budulec przeznaczył na niego nieżyjący już Kazimierz Krysztofiak), stawiano w tamtym czasie
pod osłoną nocy i w wielkiej konspiracji oraz w tajemnicy
przed władzami komunistycznymi. Dla porządku młodemu pokoleniu warto przekazać, że żyło się wtedy w takich
czasach, że rządzącym bardzo zależało na tym, by takich zewnętrznych symboli wiary w miejscach publicznych było coraz mniej a najlepiej wcale. Osoby podejmujące działania na
rzecz podtrzymywania kultu religijnego były wówczas szykanowane. O wymianie
krzyża wiedzieli więc
jedynie mieszkańcy
wsi, a jeżeli informacja niechcący dotarła do dzieci, miały
one zakaz mówienia
o tym komukolwiek.
Wracając do nowej kapliczki, to (jak
powiedział
Adam
Warych - prowadzący uroczystość jej poświęcenia), powstała
ona dzięki Pomocy
Boskiej, pomocy finansowej Burmistrza
Miasta
Uniejowa
– Józefa Kaczmarka,
dzięki
solidarności
i ofiarności mieszkańców wsi. Dzieło powstało szybko.
Najbardziej (m.in.
organizacyjnie)
udzielali się przy nim

Adam Warych, Zbigniew Dąbrowski,
Grzegorz Warych,
Paweł Rzeźniczak,
Ireneusz Charuba
i Marian Wojech.
Przy tworzeniu
nowego - kapliczki i krzyża oraz ich
obejścia
bezpośrednio zaangażowanych było wiele
osób czy firm. Odpowiednio byli to
: Zbigniew Warych
wraz z firmą, Radosław Kmiecik,
Piotr Warych (prace murarskie), Zbigniew Palka z synem oraz Grzegorz
Stefański
(wykonanie
krzyża,
ogrodzenia i oświetlenia),
Jarosław Gralka (pomalowanie ogrodzenia i krzyża), Sebastian Saganiak (posadzenie krzewów), Firma kamieniarska
z Dąbia – Krysiak z synami (wykonanie granitowych stopni do kapliczki, ufundowanie płyty granitowej pod figurkę
Madonny, tablicy z okolicznościowym napisem oraz wazonu
granitowego), Łukasz Warych ( ufundowanie figurki Matki
Bożej Niepokalanej oraz Michał Dąbrowski ( ufundowanie
metalowego krzyża).
Po zakończeniu wszystkich prac, w dniu 16 maja 2015r.
odbyła się uroczystość poświecenia Kapliczki i Krzyża. Aktu
tego dokonał Ksiądz Prałat Andrzej Ziemieśkieiwcz. Towarzyszyli mu księża wikariusze – Krzysztof Kaczmarek i Paweł
Robak.
Do Orzeszkowa przybył wtedy również – Przewodniczący
Rady Miasta - Janusz Kosmalski, wiceprzewodniczący Rady
Miasta – Sławomir Goszczyk, Burmistrz – Józef Kaczmarek
z żoną Agnieszką. Zgromadzili się mieszkańcy Orzeszkowa
i Orzeszkowa Kolonii. Obok miejscowych druhów strażaków
ochotników, stawiło się nowe ich pokolenie.
Przyjechali z bliska a też i z daleka pochodzący stąd byli
mieszkańcy wsi.
Spotkanie oprócz charakteru religijnego miało również
znaczenie integrujące. Starsi z sentymentem wspominali minione wydarzenia dziejące się przy kapliczce, młodsi uważnie
ich słuchali i uczyli się tego, co może być ważne w czekającej
ich sztafecie pokoleń.
* Należy zaznaczyć, że na terenie naszej gminy w różnych
miejscowościach zbudowano wtedy wiele takich kapliczek
(m.in. w Orzeszkowie Koloni, na Brzezinach,
Skotnikach, w Ostrowsku). Miały one swój styl.
Uprzejmie dziękuję Małgorzacie i Adamowi Warychom za
udostępnienie informacji, które pozwoliły na przygotowanie
niniejszego tekstu.

Małgorzata Charuba

Niniejszym tekstem zachęcamy do prezentowania historii innych przydrożnych kapliczek, zdobiących pejzaże naszej gminy, pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie, wpisanych w historię różnych
miejscowości i ich mieszkańców.
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Nowa kapliczka (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Nowe - K apliczk a i Krzyż
w Orzeszkowie

Wspomnieniom wojennym towarzyszą powojenne

Po wydaniu książki „Zapamiętane z Brückstädt” rozpoczęliśmy prace nad kolejnym tomem, poświęconym wspomnieniom
z czasów II wojny światowej. Opisywana już na łamach „W Uniejowie” historia Dariusza Kaźmierczaka, poszukującego grobu
swojego przodka, zainspirowała nas do otwarcia łamów kwartalnika, a także przyszłej książki dla wspomnień rodzinnych,
związanych z żołnierzami Wojska Polskiego, walczącymi i poległymi na ziemi uniejowskiej we wrześniu 1939 r.
Przypomnijmy, że najbardziej krwawy bój stoczyli wieczorem i nocą z 6 na 7 września żołnierze 2 batalionu 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z niemiecką kolumną zmotoryzowaną (6 batalion ckm zmot., podległy 30 Dywizji Piechoty) w rejonie
Balina. Polegli żołnierze pochowani zostali na cmentarzu w Uniejowie. Duże straty poniósł także 7 września, 1 batalion 29
Pułku Strzelców Kaniowskich. Batalion idący wieczorem w kierunku na Dąbie został ostrzelany w lesie Wielenin ogniem prowadzonym z rejonu Orzeszkowa. Daninę krwi złożyli także ułani z 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, atakujący nocą z 9 na 10
września Niemców, panoszących się w Uniejowie.
Naszą prośbę kierujemy do rodzin żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Uniejowie. W szczególności dotyczy to kaliskiej
25 Dywizji Piechoty (29, 56 i 60 pp), bowiem żołnierze powoływani do walki latem 1939 r., pochodzili z Wielkopolski, a więc
także i ówczesnego powiatu tureckiego. Prześlijcie na adres wspomnienia związane z waszymi przodkami.
Tomasz Wójcik
Polegli pod Balinem walcząc o Uniejów

Zbiorowa mogiła z nazwiskami poległych pod Balinem (fot. Tomasz Wójcik)

Żołnierz wrześniowy
-kpr. Franciszek Kaźmierczak (1913-1939)

Wielu młodych ludzi poszło na wojnę
i ślad po nich zaginął.
Choć od tamtych lat
minęło ponad 75 lat
wspomnienia o nich
są ciągle żywe w naszej pamięci i na nowo
odkrywamy ich tragizm.
Tak było w przypadku
Franciszka
Kaźmierczaka
rocznik 1913, urodzonego
w Dusznikach pod
Wartą. Służbę wojskową odbył w Ostrowie Wielkopolskim.
W 1939 roku przed wybuchem wojny za namową agenta wojskowego, jako rezerwista, wraz z kolegami -Józefem Chybczyńskim z Dusznik i Krzyżanowskim z Małkowa zgłosił się
na ochotnika do 60pp. Wielkopolskiej, wchodzącej w skład 25
w Uniejowie - nr 61 (2015)
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Kaliskiej DP Armii Poznań. Otrzymał Przydział do II bat. 2
kom.ckm.
Dużo musiało upłynąć wody w Warcie, zanim udało się
w styczniu 2005 roku odnaleźć ślad po zaginionym stryju,
młodszym bracie dziadka Czesława, który poszedł na wojnę
i nigdy nie wrócił. Na nic zdały się powojenne poszukiwania
jego siostry Wiktorii.
Kiedy odwiedziłem Wartę na początku 2004 roku, po latach zapomnienia postanowiłem odnaleźć zaginionego członka rodziny. Miejscem odnalezienia okazała się zbiorowa mogiła poległych w walkach w dniach 6/7 września 1939 roku
pod Balinem koło Uniejowa. Obok wojskowego orzełka zobaczyłem czarną granitową płytę z wyrytym (wśród innych)
nazwiskiem Franciszka Kaźmierczaka.
Został odnaleziony po tylu latach dla rodziny i wsi Duszniki po Wartą , dla wszystkich , dla których oddane życie dla
Polski coś znaczy.
Dariusz Kaźmierczak
PS. Mieszkam na stałe w Polanicy Zdroju. Z Uniejowem
związany jestem poprzez stryja kpr. Franciszka Kaźmierczaka, który 6 IX 1939 roku zginął pod Balinem i jest pochowany w mogile zbiorowej na cmentarzu w Uniejowie. Zawsze,
kiedy odwiedzamy rodzinną Wartę, przyjeżdżamy do Uniejowa . Jest to dla nas ważne.

Wzajemnie sobie potrzebni
Od 29 kwietnia br. Uniejowskie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych widnieje w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej na
terenie miasta i gminy Uniejów.
Głównymi celami Stowarzyszenia są :
1) promowanie miasta i gminy Uniejów jako obszaru
o wysokiej atrakcyjności turystycznej oraz dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej;
2) stworzenie sieci współpracy w obszarze turystyki
wśród członków USPT
3) rozwój i promocję przedsiębiorczości branży turystycznej miasta i gminy Uniejów
4) prowadzenie działalności kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć kulturalnych.
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez :
1) wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki miasta
i gminy Uniejów
2) współpracę z władzami samorządowymi , instytucjami i innymi stowarzyszeniami
3) tworzenie , rozwój i promocję lokalnych produktów
i atrakcji turystycznych
4) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na finansowanie działań statutowych.
Obszarami działalności Stowarzyszenia będzie wspólna
promocja turystyczna, integracja i wymiana doświadczeń
wśród członków USPT oraz działalność kulturalno – rekreacyjno – rozrywkowo.

Po raz pierwszy Stowarzyszenie promowało swoją działalność na tegorocznym
uniejowskim Pow Pow. Pierwsza z lewej Małgorzata Brożek-wiceprezes USPT
(fot. Tomasz Wójcik)

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie zrzesza 20 członków, z których większą część stanowią osoby prowadzące
obiekty noclegowe, pozostali członkowie prowadzą działalność gastronomiczną.
W skład zarządu Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych wchodzą : Michał Dębski prezes, Małgorzata Brożek - wiceprezes, Anna Piklińska
- skarbnik, Anna Gogol, Paweł Czarnecki i Krzysztof Troczyński - członkowie zarządu.

Małgorzata Brożek

Oddział 1 w Uniejowie
po rewitalizacji
2 8 maja br. w Oddziale 1 PKO Banku Polskiego w Uniejowie odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego
dokonano prezentacji zrewitalizowanej placówki. Dzięki
modernizacji oddział wzmocnił swój wizerunek nowoczesnego banku - zarówno wizualnie, jak i pod kątem obsługi.
Wnętrze oddziału emanuje teraz nowoczesnością, a skład
osobowy zespołu poszerzył się o kolejnego Doradcę
Klienta. Duże zmiany zaszły też w wyposażeniu oddziału.
Obecnie do dyspozycji pracowników są dyspensery, multisejfy.
Oddział jest obecnie bardziej przyjazny zarówno dla
klientów, jak i dla nas. Wyższy komfort pracy przekłada się
na uzyskiwane wyniki. To nie tylko zasługa nowoczesnego
wyglądu, ale przede wszystkim wyposażenia w urządzenia
ułatwiające i przyspieszające pracę - podkreśla dyrektor
uniejowskiego oddziału PKO. Bank na bieżąco modernizuje i optymalizuje sieć sprzedaży poprzez lepsze jej dopasowanie do potencjału mikrorynków i zmieniających się
potrzeb klientów podejmując działania związane z podniesieniem efektywności pracy placówek. W ramach tych działań przenosi placówki do nowych atrakcyjnych biznesowo
lokalizacji ale również unowocześnia siedziby istniejących
oddziałów - dodaje.

26

Pracownicy Oddziału PKO w Uniejowie (od lewej ): Jarosław Klonowski - dyrektor, Ewa Walisiak - doradca, Kamil Poniński - doradca. Doradca nieobecna na
zdjęciu- Anna Solecka (fot. Andrzej Zwoliński)

PKO Bank Polski, dokłada wszelkich starań, by odpowiadając na oczekiwania Klientów zapewnić im pełną satysfakcję z oferowanych usług. W uniejowskim oddziale
banku świadczone są niemal wszystkie usługi bankowe
oferowane przez PKO Bank Polski, w tym dotyczące prowadzenia kont osobistych, lokat i kredytów.
W spotkaniu uczestniczyli miejscowi przedsiębiorcy
i przedstawiciele lokalnych władz. Miejmy nadzieję, że
miła atmosfera spotkania, wzbogacona o krótką prezentację rozwijającej się placówki w Uniejowie, sprawi, że tego
typu spotkania wejdą w zwyczaj.

Jarosław Klonowski
Menedżer Oddziału
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W Sieci współpracy seniorskich organizacji
pozarządowych z terenu województwa łódzkiego
S zkolenie „przyszło” do nas, a nie my wyjeżdżaliśmy
na szkolenie, mając do pokonania dziesiątki kilometrów.
To sprawiło, że na zaproszenie „Fundacji Studiów Europejskich – Instytutu Europejskiego w Łodzi” do udziału
w projekcie pod nazwą „Sieć współpracy seniorskich organizacji pozarządowych województwa łódzkiego” przystąpili przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolic,
Miejsko-Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Uniejowie oraz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Uniejowie
Udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach studyjnych, prowadzonych w ramach projektu, był czymś
nowym dla reprezentantów wyżej wymienionych organizacji. Wspólne formułowanie celów bardzo szybko zintegrowało grupę i pokazało, że każdy posiada potencjał do
wykorzystania na rzecz innych. I choć stworzenie dobrego zespołu nie jest łatwe uwierzyliśmy, że z energią, jaką
mamy w sobie, można skutecznie podejmować każde zespołowe wyzwania.
Wiele pozytywnych emocji wzbudził temat „Liderzy lokalni i animacja w środowisku lokalnym”. Bardzo szybko
udało sie określić cechy lidera, jako osoby inicjującej działania, posiadającej autorytet i kompetencje oraz wskazać
takich liderów wśród siebie. Każdy też poczuł w sobie charyzmę, zmysł organizacyjny i uwierzył, że może przyczynić
się do grupowego sukcesu, którego jednym z warunków
jest konsekwencja w działaniu. Wszyscy uświadomili sobie również, jak ważny jest wizerunek, nad którym trzeba
nieustannie pracować. Wspólnie tworzyliśmy zarys projektu p.n. „Współpraca międzypokoleniowa w oparciu o historię, tradycję i kulturę gminy Uniejów”. Projekt zakłada
zaktywizowanie osób starszych poprzez ich dzielenie się
swoimi pasjami, doświadczeniem zawodowym i życiowym. Seniorzy, jak ktoś powiedział, to bezcenne szkatułki,

Trzydniowe szkolenia odbywały się w Uniejowskiej Izbie Regionalnej (fot. Urszula Urbaniak)

do których trzeba znaleźć klucz, by je otworzyć. Znalezienie
tego klucza należy do młodego pokolenia. Nasz projekt na
pewno pomoże w jego znalezieniu i tym samym dotarciu
do ginących śladów przeszłości w postaci wspomnień i rodzinnych pamiątek.
Jako uczestnicy szkolenia, kierujący swoimi organizacjami, wdzięczni jesteśmy realizatorom projektu za doradztwo księgowe i prawne. Nasza działalność oparta tylko na
społecznej pracy naszych członków, pozbawiona jest etatowych księgowych i prawników. Fachowe doradztwo skierowane pod naszym adresem było więc niezwykle ważne.
Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, do której należy 59 podmiotów z 14 powiatów województwa łódzkiego (pow.

poddębicki reprezentuje gm. Uniejów i gm. Pęczniew),
stawia na wzajemne wspieranie się organizacji, podejmowanie wspólnych działań, dzielenie się zasobami i integrację środowisk.

Urszula Urbaniak

Ważna informacja dla wszystkich roczników
Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach
W dniu 18 września 2015r.(piątek) odbędzie się IV Zjazd Absolwentów LO w Poddębicach z okazji 70.
rocznicy powstania Szkoły.
Szczegółowe dane, dotyczące Zjazdu i zgłoszeń uczestnictwa w okolicznościowym spotkaniu po latach
znajdują się na stronie internetowej:
www.70lat.lo-poddebice.pl
Informujemy, iż rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie.
Prosimy o przekazywanie informacji o Zjeździe wszystkim, którzy ukończyli naszą Szkołę.
Z uwagi na przyjętą formę rozpowszechniania informacji o Zjeździe ( głównie poprzez komunikację
elektroniczną) osobom, które nie mają dostępu do Internetu , inni mogą posłużyć pomocą.
Tak, jak na każdym ze Zjazdów – klasowych czy szkolnych nie może zabraknąć absolwentów LO,
pochodzących z Uniejowa i okolic.
Miło będzie się ponownie spotkać. Oczekujemy na odzew.
Dokładniejsze informacje o Zjeździe u absolwentki Małgorzaty Charuby
tel.606 683 834
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Jeden z pomysłów na promocję
Wilamowa

Drogi Czytelniku, artykuł zamieszczony poniżej dotyczy uroczystości, która już dawno miała miejsce, o której
już pisano, a który jestem winna redaktorom wydania
kwartalnika. Dotyczy on uroczystości Bożego Ciała.
Kiedy kilka lat temu –po rozmowie z p. Ryszardem
Troczyńskim-powstał pomysł malowania kwiatami trasy
procesji, pomyślałam, że to świetny pomysł na promocję
Wilamowa. Przez pierwsze 2-3 lata malowaliśmy kwiaty
kolorową kredą. Ale jak tylko przyszedł deszcz, nasze malunki płynęły wraz z wodą. Żal było i pracy i materiału.
Potem kolorową kredę kupowaną w markecie, zamieniliśmy na taką specjalną, do asfaltu. Była nieco trwalsza,
zwłaszcza jeżeli malowaliśmy na mokrym asfalcie. Pomocą służyli niezawodni strażacy, którzy nie dość, że moczyli
asfalt, to i pilnowali, by nie jeżdżono po naszych malunkach.
I tak po kilku latach takiej działalności, nawiązałam
współpracę z ASP w Łodzi, z panem Markiem Sakiem,
prof. Wydziału wzornictwa i architektury wnętrz. Wizja
wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych raczej różniła się
od naszych skromnych, lokalnych poczynań. Ale po odbytych rozmowach postanowiliśmy ogłosić konkurs parafialny pt. „Wilamowskie kwiatowe dywany”. W międzyczasie
Spotkanie po 20 latach
2 0 lat minęło...jak jeden, no... może dwa dni. 1 września
1987 r. ponad dwudziestoosobowa grupa wystraszonych,
ale jednocześnie ciekawych świata dzieciaków przekroczyła po raz pierwszy progi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie.
Nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że stworzymy wspólnie klasę, która do dnia dzisiejszego będzie źródłem wspaniałych wspomnień, przeżyć i emocji.
Pomysł na spotkanie klasowe zrodził się już w zeszłym
roku. Założenie było proste – wystarczy, że zbierze się minimum 10 osób. Po tygodniu mieliśmy odzew w zasadzie
od wszystkich koleżanek i kolegów. Każdy z entuzjazmem
potwierdził swój udział, nawet koleżanka z Anglii i kolega
z Niemiec. Chyba nikt nie spodziewał się takiego wyniku.
Ale z drugiej strony, jest to dowód na to, że wspomnienia
i chęć zobaczenia się po latach żyły i żyją w każdym z nas.
Pomysł na spotkanie klasowe zrodził się już w zeszłym
roku. Założenie było proste – wystarczy, że zbierze się minimum 10 osób. Po tygodniu mieliśmy odzew w zasadzie
od wszystkich koleżanek i kolegów. Każdy z entuzjazmem
potwierdził swój udział, nawet koleżanka z Anglii i kolega
z Niemiec. Chyba nikt nie spodziewał się takiego wyniku.
Ale z drugiej strony, jest to dowód na to, że wspomnienia
i chęć zobaczenia się po latach żyły i żyją w każdym z nas.
Opuściliśmy szkołę podstawową jako zgrana ekipa,
z głowami pełnymi ambicji i sercami pełnymi marzeń.
Ktoś chciał zostać kucharzem, ktoś lekarzem, fryzjerką,
prawnikiem, a ktoś inny elektronikiem czy fotografem –
dumni Absolwenci Rocznik 1994/95, klasa VIII A. I choć
każdy poszedł swoją własną drogą, a część opuściła nasze
miasto i w zasadzie wszystko dookoła się zmieniło (nawet schody w szkole dziś wydają się dziwnie wąskie), to
jedno pozostało takie samo – nasza klasa. Co prawda nie
jest już to klasa wystraszonych dzieciaków, ale twardo
stąpających po ziemi dorosłych ludzi. Jednak wystarczyło
ponowne zajęcie swoich miejsc w ławkach, w sali numer
214, aby poczuć tamten klimat. Pomogły nam w tym nasze
drogie nauczycielki – wychowawczyni w klasach 1-3 pani
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nawiązałam kontakt z Muzeum w Łowiczu, bo właśnie te
motywy miały być inspiracją do ozdabiania trasy procesji.
Rozstrzygnięcie konkursu, który organizowała p. Wiesława Pajor, a do którego włączyła się Szkoła pPdstawowa w
Chełmnie, nastąpiło tuż przed Bożym Ciałem, na Jarmarku Wilamowskim. Potem już- pod okiem artysty- dzieci rysowały i wycinały szablony z motywami łowickimi,
by przenosić je na asfalt. Gminna droga malowana była
sprayem, powiatowa w dalszym ciągu kredą lecz z zachowaniem wybranych wzorów. Oczywiście spray przetrwał
na drodze letnie deszcze i jesienne szarugi.
W tym roku postanowiłam zmienić technikę i użyliśmy
farb do malowania wnętrz. Beata Kos, która była odpowiedzialna za konkurs, zaprojektowała kwiaty, pozostawiając
motyw łowicki. A ponieważ trasa procesji ma kształt kwadratu, to każdy jego bok miał inny wzór. W tym roku tylko
odświeżyliśmy kwiaty dodając nowe elementy. Pozostała
część trasy pomalowana farbą do tej pory zdobi drogę.
Jaki był zamysł malowania kwiatów? Włodarze gminy
chcieliby zapewne, by ludzie jadący oglądać przepiękne
kwietne dywany w Spycimierzu, zaglądali także do tego
zakątka gminy i podziwiali dywany malowane. Wydaje się
jednak, że musimy czekać wiele lat nim zyskamy sławę.
Oby tylko nie zabrakło nam wiary i chęci do działania.

Alicja Własny

Halina Jabłońska, wychowawczyni w klasach 4-8 pani
Urszula Urbaniak i „pani od polskiego” Danuta Kałużna
(dziś pani D. Łysiak). Klasa miała wyjątkową, naszą dekorację, którą przygotowała Katarzyna Szczawińska. Tradycyjnie sprawdzono listę obecności, a sprawdzian wiedzy
nie przyniósł nikomu wstydu. Bo nikt z nas nie zapomniał,
że najpopularniejsze imiona wśród Indian to Rączy Jeleń
i Sokole Oko, a pełny tytuł „Pana Tadeusza” recytujemy do
dziś o każdej porze dnia i nocy.
W dniu spotkania, 6 czerwca 2015 r. opowiadanie wesołych historii oraz sentymentalne powroty do przeszłości nie miały końca. Wyjątkową okrasą tych wspomnień
były zeszyty Andrzeja Jaszczury od j.polskiego (od V do
VIII klasy!!!), pamiętnik Beaty Bednarek oraz pokaz zdjęć
i film przygotowane przez Agnieszkę Bamberską i Witka
Kasprzaka. Na koniec spotkania w klasie wszyscy otrzymali upominek – karnet do uniejowskich term - ufundowany
przez prezesa „TERMY UNIEJÓW” Sp. z o.o. pana Marcina
Pamfila. A po szkole czekała na nas jeszcze atrakcja w miejscu naszych pierwszych dyskotek i wspólnych wypadów
„na miasto” - uroczysta kolacja w „Legendzie”, w uniejowskim zamku, zakończona zabawą do białego rana.
Nie można pominąć informacji, że ten najlepszy spad
to: Edyta Adamczyk, Monika Augustyniak, Agnieszka
Bamberska, Beata Bednarek, Witold Charuba, Jarosław
Ciechanowski, Sylwia Grzymska, Andrzej Jaszczura, Marta
Kaczorowska, Konrad Kałużny, Witold Kasprzak, Agnieszka Komodzińska, Klaudia Krzesłowska, Agnieszka Łukasik,
Małgorzata Łukasik, Paweł Majda, Aneta Perkowska, Ireneusz Pietrzak, Jarosław Stasiak, Katarzyna Szczawińska,
Maciej Tylki i Piotr Woźniak (nazwiska dziewczyn oryginalne).
I już dziś cieszymy się na kolejne spotkanie, bo okazało się, że taka jest ogólna potrzeba naszej klasy. Można
powiedzieć, że wstępnie jesteśmy umówieni. Pójdziemy
razem na rynek... po rogale oczywiście.

Agnieszka Bamberska-Głogowska, Piotr Woźniak
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Na trasie Bożego Ciała w Wilamowie

Trasa Bożego Ciała tak wymalowana przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej w Wilamowie do tej pory zdobi drogę w tej miejscowości
(fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie i SP w Wilamowie)

Spotkanie po 20 latach - 6 czerwca 2015

Z tyłu od lewej stoją: Witold Kasprzak, Maciej Tylki, Piotr Woźniak, Ireneusz Pietrzak, Andrzej Jaszczura, Jarosław Ciechanowski i Witold Charuba. Niżej od lewej:
Katarzyna Szczawińska, Klaudia Krzesłowska, Paweł Majda, Małgorzata Łukasik, Halina Jabłońska(wych. w kl.I-III), Agnieszka Bamberska, Marta Kaczorowska,
Jarosław Stasiak, Urszula Urbaniak (wych. w kl. IV-VIII), Aneta Perkowska, Danuta Łysiak (polonistka), Agnieszka Łukasik, Sylwia Grzymska, Edyta Adamczyk,
Agnieszka Komodzińska i Monika Augustyniak, a z przodu Beata Bednarek i Konrad Kałużny.
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Ściany Malowane Dźwiękami

Gromada Zuchowa „Wesołe Zwierzątka”

Występ Małej Orkiestry Dętej prowadzonej przez dh Mariana Pięgota

Harcerki z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie
wraz z opiekunkami

Fragment widowni. Na pierwszym planie komendantka Hufca Uniejów
dh Barbara Zwolińska

Obecny budynek BS Poddębice O/Uniejów i wizualizacja nowego
w/g projektu wybranego do realizacji (arch. BS Poddębice)
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Ściany Malowane Dźwiękami

także pozostałe zmysły. Każdy chętny mógł spróbować pysznych ciast, chleba ze smalcem i ogórkami, lemoniady własnej
produkcji oraz pierogów Pana Wagnera z restauracji Wabik.
Dla młodszych przygotowano stolik z kolorowankami oraz
dmuchane zwierzątka z baloników, za co z kolei kierujemy
podziękowania Panu Andrzejowi Pietrzakowi i Witkowi
Kwiatosińskiemu. Dla starszych zaś jedna z drużyn przygotowała zajęcia z decoupage›u, inna - chodzenie na szczudłach.
Atrakcji było co nie miara!!!
Koncert nie odbyłby się jednak, gdyby nie życzliwość
Dyrektora Zespołu Szkół w Uniejowie Pana Rafała Wincenciaka, Dyrektora MGOK-u w Uniejowie Pani Mileny Pamfil,
Pana Marcina Jaśkiewicza, dzięki któremu mimo uporczywego wiatru publiczność nie narzekała na odbiór, a artyści na
warunki dźwięku na scenie. O sprawny i atrakcyjny przebieg
imprezy zadbali konferansjerzy-Angelika i Jędrek.
Dziękujemy wszystkim Druhnom, Druhom i Przyjaciołom
Hufca ZHP Uniejów wspomagającym nas organizacyjnie.
Dziękujemy Gościom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, kierowane w formie imiennej oraz w formie plakatów,
ulotek i informacji w Internecie.
W imieniu 2 ADW «Khako-Czarni» oraz wszystkich pozostałych drużyn hufca ZHP Uniejów dziękuję wszystkim,
którzy nie zawahali się wrzucić pieniążków do puszek, dając
możliwość wsparcia nas w ciągłym ulepszaniu pomieszczeń
naszej codziennej pracy. Taką możliwość dajemy Państwu
na co dzień. Można nas wesprzeć finansowo lub rzeczowo,
by budynek, w którym prowadzimy nasze zajęcia stał się
prawdziwym «Domem Harcerza» - być może drugim domem
Twojego dziecka? Przy tej okazji zachęcamy dzieci w wieku
od 6/7lat do zapisania się do gromady zuchowej lub starsze
w wieku od 10 lat do drużyny harcerskiej wraz z nowym
rokiem szkolnym. Z tego miejsca chciałabym też osobiście
podziękować jako drużynowa 2 Artystycznej Drużyny Wędrowniczej harcerzom z drużyny wędrowniczej, którzy mimo
swoich szkolnych obowiązków i natłoku dodatkowych zajęć znaleźli czas i zaangażowali się w przygotowanie koncertu, którego byliście Państwo tak licznymi odbiorcami!
Czuwaj!

« Ś ciany Malowane Dźwiękami» to projekt autorstwa 2
Artystycznej Drużyny Wędrowniczej «Khako-Czarni», którego finał w formie koncertu miał miejsce w niedzielę 14.06
br. na boisku przy Zespole Szkół w Uniejowie. Sam koncert
utrzymany był w konwencji Eurowizji, w myśl słów jednej
z harcerskich piosenek odśpiewanej na otwarcie imprezy: „Jeden Świat, jedno Przyrzeczenie, jedna prawda, którą zna każdy
z nas, jeden czas, jedno wydarzenie, jeden uśmiech, który żyje
sto lat».
Tego dnia na naszej eurowizyjnej scenie pokazały się dwie
Gromady Zuchowe: «Krasnonutki» i «Wesołe Zwierzątka».
Pierwsza pod opieką dh Magdaleny Derlacz i dh Małgorzaty Antoniak wcieliła się w rosyjskie trio Serebro z piosenką «Mama Liuba». «Wesołe Zwierzątka» (opiekun: dh
Karolina Bugajak, dh Patrycja Gralka) przypomniały nam
lata świetności Czeszki Heleny Vondrackovej i jej hit «Malovany Dzbanku». Z kolei harcerki z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie (opiekun: dh Sylwia Wojtczak,
Pani Marta Przybylska), w których żyłach płynie słowiańska
krew, pokazały sie w piosence «My Słowianie» polskiego
duetu Cleo&Donatan. 10 Drużyna Harcerska «Córki i Synowie Ognia» (opiekun: dh Anna Fischer-Walczak) wykonały
piosenkę «L›Amore E Femmina» Włoszki Niny Zilli, a 3 DH
«Strażnicy Lasu» (opiekun: dh Martyna Włodarska) zaciekawiła widzów w utworem i stylizacją niczym z bollywoodu
«Golden Boy» Nadav›a Guedj ze słonecznego Izraela. Organizatorzy tej imprezy wystąpili w czterech utworach: Żaneta
Kurpik, Martyna Włodarska, Michał Pawlak i Konrad Bączyk wykonali piosenkę «Waterloo» szwedzkiej grupy Abba;
Ola Kaliszaka wcieliła się w rolę Hiszpanki Bebe z piosenką
«Malo», a «Calm after the storm» holenderskiego duetu The
Common Linnets - wykonały Dominika Derlacz, Karolina Bugajak, Martyna Włodarska. Jako wisienka na torcie 2 Artystyczna Drużyna Wędrownicza wystąpiła w niemal pełnym
składzie jako Ukraińska Verka z piosenkami «Serduchka» i
«Dancing Lasha Tumbai».
Koncert i uświetniały nasze orkiestry: Old Band Uniejów oraz mały i podstawowy skład orkiestry dętej ZHP-OSP
Uniejów. Zaś w finale na deskach sceny stanęli panowie z kapeli «Spod Baszty», którzy zamknęli nasz koncert swoją przemiłą dla ucha i pokrzepiającą dla serc muzyką o lokalnych
korzeniach, sprowadzając nas z powrotem z tej muzycznej
wędrówki po Europie, po świecie do naszych uniejowskich
stron.
Gdy z naszej sceny na wszystkie strony świata płynęły
wielokulturowe dźwięki, nasi Goście mieli okazję nasycić

Martyna Włodarska, drużynowa 2ADW
«Khako-Czarni» i 3DH «Strażnicy Lasu»

Dziękuję druhnie Martynie za pomysł i realizację wspólnie z naszymi instruktorami, harcerzami, orkiestrami i sympatykami wspaniałej harcerskiej imprezy!
Czuwaj!
Komendant Hufca hm. Barbara Zwolińska

W dniu 25 maja 2015 roku, w wieku 86 lat zmarła

ŚP. Wanda Piotrowska
Członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
i Koła Harcerzy Seniorów w Uniejowie
Na miejsce wiecznego spoczynku, poza najbliższą Rodziną, licznie odprowadzili Ją przedstawiciele
różnych środowisk, związanych z Uniejowem i sztandary cechowe.
Pozostało po Niej puste miejsce. Nadal będzie trwała o Niej Pamięć i Wdzięczność za to, co wnosiła
w klimat naszego środowiska.

Wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
Synowi i najbliższej Rodzinie składają
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
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ExTERMYnator
W sobotę 27 czerwca br. odbył się zorganizowany po
raz pierwszy w Uniejowie extremalny bieg „ExTERMYnator”. Na trudnej 9-cio kilometrowej trasie 127 uczestników
zmagało się m.in. z bagiennym błotem, rowami melioracyjnymi i wojskowym torem przeszkód, wylewając przy tym
setki litrów potu a czasem nawet łzy. Ciekawa i urozmaicona trasa wiodła przez malownicze tereny wokół kompleksu
termalno-basenowego, zagrody młynarskiej i parku zamkowego. Najmłodszy uczestnik biegu miał 18, a najstarszy
60 lat. Jako ciekawostkę warto dodać, że w biegu wzięło
udział sześciu żołnierzy kanadyjskich, którzy w ramach
wymiany przebywają w jednostce wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim.
Zwycięzcami biegu zostali: Krzysztof Krygier reprezentujący Klub Biegacza „Geotermia Uniejów” z czasem 55
min. i 14 sek. oraz Anna Włoch z Warszawy, która trasę pokonała w czasie 1 godz. 10 min. i 17 sek. Wszyscy uczestnicy
biegu zmieścili się w 2,5 godzinnym limicie
czasowym.
Nagrodą dla zwycięzcy był skok na spadochronie. Zdobywca 2-go miejsca będzie mógł
sprawdzić swoje możliwości w tunelu aerodynamicznym, zaś 3-go odbędzie lot paralotnią. Jak widać nagrody dla najlepszych były
równie extremalne, jak sam bieg. Ponadto
Lawendowe Termy i Hotel Uniejów ufundowały pobyty za 1-sze i 2-gie miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe
oraz koszulki Finishera i plecaki z logo biegu
i sponsorów: K-Flex i berlińskiego mPizzaPortal.
Uczestnicy biegu byli bardzo zadowoleni,
a żałują jedynie ci, którzy do Uniejowa nie
przyjechali. Komandor Biegu Wojciech Jakubowski powiedział: - Myślę że wrócimy na
uniejowskie bagna za rok, i obiecujemy, że
będzie trudniej. Czekamy na wszystkich, którzy chcą walczyć z własnymi słabościami na
trasie naszego biegu.
Organizatorami biegu byli: Klub Biegacza
„Geotermia Uniejów”, 1 Dywizjon Lotniczy
z Leźnicy Wielkiej, Urząd Miasta w Uniejowie oraz Geotermia Uniejów.
Andrzej Zwoliński

Fragment biegu, którego trasa wiodła po błotach, bagnach, rowach melioracyjnych, zasiekach i innych przeszkodach. fot. Robert Kowalski

W dolnym rzędzie od lewej: Wojciech Jakubowski, Jeremi Walters-Wysakowski, Zbigniew Kuglarz, Marcin Pietrzak, Katarzyna Kos, Marceli Chodakowski,
Włodzimierz Chajdas, Izabela Augustowska, Andrzej Nowinowski, a w rzędzie
górnym od lewej: Krzysztof Krygier, Ewelina Szymanowska, Janusz Kotłowski,
Łukasz Kubiak, Kamil Pecyna, Andrzej Błaszczyk. fot. Robert Kowalski

List do redakcji

(...)Mój dziadek Zdzisław Koziński urodził się w Uniejowie 15.03.1928 ,jest synem Adama Kozińskiego (handlowca,miał
przed 2 Wojną sklepy w Uniejowie) i Anny Kozińskiej z domu Moks. Dziadek jest najstarszy z rodzeństwa, mieszka teraz
w Wodzisławiu Śląskim i jest w niezłej kondycji, jak na swój wiek.
Jego siostra Zofia(ur.1932 ?) ,brat Adam (ur.1930) oraz brat Jan (ur.1934) już nie żyją...Dziadek dużo opowiadał mi na temat rodzinnego Uniejowa i trudnych losów rodziny Kozińskich w tamtych czasach, ale jakoś nigdy nie utrwalałem tych wspomnień.
Zaraz po wybuchu wojny na dom rodzinny pradziadka Adama Kozińskiego, znajdujący się na rynku w Uniejowie, spadła bomba i byli
zmuszeni przenieść się do Dąbia jeszcze w 1939roku. Stamtąd cała rodzina została wysiedlona aż w Bieszczady ( Stary Żmigród) na początku
wojny, bo pradziadek odmówił podpisania volkslisty. Po wojnie wrócili do Dąbia nad Nerem.
Ostatnio jakoś tak mnie „naszło” i zainteresowałem się rodzinną historią. Pamiętam, byłem w dzieciństwie w latach 80-tych na wakacjach
w Uniejowie i do dziś wspominam je wspaniale. Coś mnie ciągnie w tamte strony, ale nigdy jakoś ponownie nie odwiedziłem Uniejowa.
Ostatnio, szperając w internecie, znalazłem waszą stronę, przejrzałem kilka wydań kwartalnika „W Uniejowie” pod kątem czasów przedwojennych i wspomnień z nimi związanych. Widziałem zdjęcia i zdjęcie komunijne z 1939 roku, na którym jest mój dziadek,jego brat Adam i chyba
siostra Zosia.Jestem w posiadaniu tego zdjęcia i jeszcze kilku innych. Chciałbym przejrzeć więcej numerów kwartalnika, ale nie ma ich w formie
pdf. i ewentualnie pokazać dziadkowi stare zdjęcia, przytoczyć wspomnienia i przez to odświeżyć pamięć dziadka i poznać więcej szczegółów
z tamtych trudnych czasów(często widziałem w oczach dziadka łzy, kiedy opowiadał o latach 1939-1945).
Wiem, że w ub. roku wydaliście książkę „Zapamiętane z Bruckstadt”.Bardzo chciałbym ją kupić i podarować dziadkowi, ale nie wiem w jaki
sposób. To samo dotyczy numerów archiwalnych kwartalnika „W Uniejowie”. Wiem,że planujecie wydanie tomu drugiego. Bardzo proszę o informację, jak mogę nabyć książkę, ewentualnie jakieś inne książki, albumy o Uniejowie z tamtych lat,a także archiwalne numery kwartalnika.
Proszę o informację i z góry bardzo dziękuję, pozdrawiam

Marcin Koziński

Od redakcji: W sprawie nabycia książki, wymienionej przez autora listu, i innych wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa (w tym
archiwalnych kwartalników) prosimy o kontakt pod numerem 602 130 270.
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Kronika kryminalna
5 kwietnia 2015 roku o godz. 2.40 w Uniejowie na ulicy

Kilińskiego, policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca
powiatu, który kierował samochodem osobowym marki
Opel Vectra znajdując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Teraz za jazdę
„na podwójnym gazie” grozi mu kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
10 kwietnia 2015 roku o godzinie 16.55 w miejscowości
Czepów policjanci zatrzymali 69-letniego mieszkańca powiatu, który kierował rowerem po drodze publicznej mając
1,72 promila alkoholu w organizmie. Z kolei po godzinie
19.00 w Wieleninie zatrzymano kolejnego pijanego rowerzystę. Tym razem w ręce stróżów prawa „wpadł” 25-latek,
który kierując rowerem miał promil alkoholu. Teraz wszyscy odpowiedzą za kierowanie w stanie nietrzeźwości.
19 maja o godzinie 13.00 w Uniejowie przy ulicy Polnej,
34-letnia mieszkanka powiatu łęczyckiego, wyjeżdżając
z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu jadącemu prawidłowo oplowi, którym kierował 44-letni mieszkaniec powiatu poddębickiego w skutek
czego doszło do zderzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia
ogólnych obrażeń ciała doznał kierujący oplem oraz dwaj
pasażerowie w wieku 72 i 10 lat. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
poddębicka policja.
19 czerwca 2015 roku tuż przed północą w Uniejowie na
ulicy Ogrodowej „wpadło” dwóch rowerzystów. 20-latek
miał 1,14 promila a jego 19-letni kompan - 1,76.

Rzecznik prasowy KPP Poddębice asp. E.Tomczak

„Foto art” w Powiecie Poddębickim
W ramach obchodów jubileuszu 25-lecia powstania
Policji po 1990 roku, Komenda Wojewódzka Policji zorganizowała międzynarodowe młodzieżowe warsztaty fotograficzne „Niebieska Akademia FOTO ART.” Zadaniem
warsztatów była m.in. integracja dzieci i młodzieży z Polski i z Ukrainy, podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach oraz społeczności
szkolnej z Kostiuchnówki z Ukrainy, gdzie propagowano
modę na życie bez uzależnień, wzajemne wsparcie młodych ludzi z kraju i zagranicy a co za tym idzie wymiana
kreatywnych pomysłów. Poprzez warsztaty fotograficzne,
które odbywajły się w dniach 5-11 lipca, promowano piękno przyrody, wartości kulturowe, historyczne oraz krajobrazy terenów województwa łódzkiego.
Do tego przedsięwzięcia przyłączyło się także Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. W ramach promowania wartości kulturowych, 35-osobowa
grupa dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy zwiedzała teren powiatu poddębickiego. 7 lipca 2015 roku już od godzin
przedpołudniowych, w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach insp. Marka Krzemińskiego
oraz Dyrektor Poddębickiego Domu Kultury i Sportu Pani
Magdaleny Binder, uczestnicy warsztatów zwiedzali Renesansowy pałac Grudzińskich, Park zmysłów oraz pijalnię
wód termalnych w Poddębicach. Podczas zwiedzania, dzieci i młodzież poznali cenne informacje na temat wartości
historycznych i kulturowych miasta Poddębic a w szczególności historii Pałacu. Wszyscy mieli także niecodzienną
w Uniejowie - nr 61 (2015)
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Zdrowy rozsądek zabierz nad wodę
S przyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce spra-

wiają, że właśnie nad wodą wypoczywamy najchętniej.
Jednak jezioro czy morze to nie tylko relaks i odpoczynek,
ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj
liczy się pilna uwaga i przezorność urlopowiczów. Przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach.
Przy okazji letnich wycieczek i aktywnego wypoczynku - o
tragedię nietrudno. Policja przypomina o podstawowych
zasadach, które obowiązują podczas pobytu w okolicach
jezior.
1. Powinniśmy się kąpać tylko w miejscach strzeżonych i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do
wody w miejscach zabronionych.
2. Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych.
3. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy
je w specjalne rękawki bądź kamizelki.
4. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od
razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało.
W ten sposób unikniemy szoku termicznego.
5. Nie skaczmy „na główkę”. Dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni. Gdy jednak
w czasie kąpieli dojdzie już do urazu kręgosłupa,
najważniejsze jest, aby ostrożnie przetransportować
poszkodowanego na brzeg i koniecznie sprawdzić
drożność dróg oddechowych. Natychmiast wezwijmy także pogotowie ratunkowe. Od naszej reakcji
może zależeć czyjeś życie.
6. Materace zostawmy na brzegu - nie wypływajmy
na nich na środek jeziora.
7. Nigdy nie wchodźmy do wody nawet po wypiciu
najmniejszej ilości alkoholu.
Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek w miejscu, w którym odpoczywamy. Pamiętajmy, że podczas naszego urlopu - złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na
rzeczy osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.

Zamieszczono komunikat na stronie internetowej
KPP Poddębice – 03.06.2015r.
Rzecznik prasowy KPP Poddębice
okazję zobaczenia i sfotografowania wystawionych w Pałacu prac artystycznych. Potem przyszedł czas na sesje fotograficzne na terenie parku, oraz możliwości skosztowania
wody termalnej. Na zakończenie wizyty wszyscy otrzymali materiały promocyjne powiatu a także pamiątkowe gadżety ze Starostwa Powiatowego w Poddębicach.
Następnie uczestnicy warsztatów udali się do Borysewa, gdzie dzięki uprzejmości właściciela Zoo Safari- Pana
Andrzeja Pabicha, wszyscy mieli możliwość poznania świata dzikich zwierząt. Podczas spaceru w plenerze dzieciaki
poznały zwyczaje oraz zachowania dzikich zwierząt, które
w naturze żyją w dalekich krajach. Finałem tej fotograficznej podróży była wizyta w Uniejowie. Dzięki uprzejmości Burmistrza tego miasta Pana Józefa Kaczmarka, dzieci
i młodzież uczestnicząca w warsztatach miała możliwość
zwiedzania najpiękniejszych miejsc kulturowych w tym
mieście. Tutaj również obyła się sesja zdjęciowa, podczas
której wszyscy mieli możliwość poznania m.in. ciekawej
architektury Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Na
zakończenie wyczerpującego dnia uczestnicy warsztatów
wraz z opiekunami gościli w termach uniejowskich.

Oprac./sporz: Rzecznik prasowy KPP Poddębice
asp. Elżbieta Tomczak

Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział XXXXIV)
Maj pozostawił po sobie wspomnienie chłodu i suszy.
Miesiąc, o którym się powszechnie mówi, że w nim deszczu nigdy nie za wiele, okazał się tym razem niezwykle
wstrzemięźliwy. Warto przypomnieć, że zima była właściwie bezśnieżna, a i wiosną opadów też za wiele nie było.
Tak oto przekorny los sprawił, że w mieście wody, wody jak
na lekarstwo. Nawet w rzece ledwie po kostki. Nie dziwi
w tej sytuacji niepokój rolników o przyszłe zbiory. Chłodna aura z kolei nie przysporzyła gości właścicielom hoteli
oraz restauracji. W taki oto sposób natura bezpośrednio
oddziałuje na sektor turystyczny pokazując, kto w tym biznesie naprawdę rządzi. Dopiero trochę cieplejszy początek
czerwca wprowadził do tej branży nieco ożywienia.
•
Zaczyna się ruch w interesie. - skwitował krótko sytuację Mirek, obserwując sunący powoli w kierunku
basenów potok samochodów.
•
Nic nowego - jedni się cieszą, inni narzekają – odparł
rzeczowo Jurek.
•
A na co tu narzekać? Robić kasę i się śmiać!
•
Są tacy, którym przeszkadza hałas w nocy. Wiesz, te
petardy, fajerwerki, głośna muzyka.
•
To niech sobie uszy pozatykają. Są imprezy i ludzie
chcą się bawić, a że trochę przy tym pohałasują, to też
mi wielki problem. Ważne, że pieniądze tu zostawiają.
•
Ale niektórzy chcą się wyspać. Nie wszyscy są przecież
na urlopach. Są i tacy, którzy muszą rano iść do pracy.
Jak pogodzić sprzeczne interesy? Czy jest jakiś skuteczny
sposób na to, aby jedni mogli bawić się do woli, a drudzy
w tym samym czasie odpoczywać w ciszy i spokoju? Jest.
Tylko jeden – zdrowy rozsądek.
*
Rosną w Uniejowie kolejne bloki jak grzyby po deszczu. Chętnych do zamieszkania w młodym uzdrowisku nie
brakuje. Co ich przyciąga? Pewnie spokój, zdrowe powietrze, ciekawe imprezy, no i moda ... na Uniejów oczywiście.
A ludzie lubią być modni, i chcą mieć to,co inni. Czemu
więc nie mieliby chcieć zamieszkać w Uniejowie? Zamiast
zazdrościć tym, którzy tu mieszkają, wolą więc zamieszkać
tu sami.
•
No i po „Manhatanie”. - Rzekł Mirek pokazują ręką
w kierunku surowych jeszcze bloków.
•
Ale jest za to osiedle „Polesie”. - Oznajmił poważnie
Jurek.
•
Rzeczywiście po lesie zostało niewiele. Zaledwie te
parę drzewek.
•
Może to niedużo, ale zawsze coś. Dobrze, że ktoś pomyślał o tym, żeby choć te kilka drzew uratować.
•
Już widzę te tłumy, które ruszą na spacery po tych
„leśnych” alejkach. Niektórzy to może i na grzyby się
tu wybiorą.
•
Będzie dobra wymówka, żeby wyrwać się na chwilę
z mieszkania, i spotkać się z kolegami.
•
Wiem, co Ci chodzi po głowie. Dobrze kombinujesz.
•
Teraz chyba rozumiesz, jak ważny jest dla mieszkańców osiedla taki lasek.
•
To podstawa właściwych relacji międzyludzkich.
•
Oby tylko nie zamienili go w wysypisko śmieci.
•
Nie ma obawy. Rozejrzyj się dookoła, tu w każdym
oknie czuwa straż obywatelska.
Nowe bloki jeszcze w budowie, a już niektórzy mieszkańcy miasteczka zastanawiają się, gdzie staną kolejne.
Na tej nieformalnej giełdzie ewentualnych lokalizacji najwięcej punktów ma teren obecnego targowiska. To z kolei
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napawa wielu niepokojem, co do dalszej jego przyszłości.
W szeregi jego stałych bywalców wkrada się obawa, że zostanie przeniesione za rzekę. To dla wielu byłoby katastrofą. Kto wie, może powstanie komitet obrony targowiska?
*
Długo trzeba było w tym roku czekać na lepszy klimat.
Dopiero początek lipca przyniósł skromne opady oczekiwanego deszczu, a zaraz potem prawdziwie letnie temperatury, i to takie, które kojarzyły się z egzotycznymi krajami.
W cieniu termometry wskazywały nawet ponad 35 stopni. Nic dziwnego więc, że uniejowskie baseny cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak
i gości. Również plaża pełna była amatorów kąpieli. Jedni
zażywali jej w chłodnych nurtach Warty, a drudzy w gorących promieniach słońca.
•
Posmaruj mi plecy, bo nie chcę nabawić się oparzeń. Poprosiła Ania wyciągając się wygodnie na kocu.
•
Dobrze, że kupiłaś krem do opalania z filtrem UV. Pochwalił ją Paweł. - To ważne, bo ze słońcem nie
ma żartów.
•
Wiem o tym i dlatego wolę nie ryzykować. Tyle się
teraz słyszy o różnych powikłaniach, a ja jestem przecież w grupie podwyższonego ryzyka.
•
Jak to, jakiego ryzyka? Nie rozumiem.
•
Jestem blondynką, mam niebieskie oczy i jasną karnację. Takie osoby powinny szczególnie uważać na
słońce, i raz w miesiącu dokonywać samooceny całego ciała na obecność zmian skórnych. Panowie także.
•
Nie wiedziałem o tym. A ty skąd o tym wiesz?
•
Przeczytałam o tym niedawno w jednym z czasopism.
Powiedziałam też o tym Zuzi.
•
Dobrze zrobiłaś. To tak samo ważne jak to, żeby kąpać
się tylko na strzeżonych kąpieliskach.
Lato to piękna pora roku. To także czas wypoczynku,
wyjazdów na urlopy, kolonie i obozy. Warto jednak umieć
korzystać z jego niezaprzeczalnych uroków, i pamiętać też
o zagrożeniach jakie ze sobą przynosi, żeby mieć z wakacji
tylko radosne wspomnienia. Ci, którzy zostaną w Uniejowie nie będą zawiedzeni. Oby tylko dopisała pogoda, bo
atrakcji na pewno, w tym wielkich imprez, nie zabraknie.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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

Osiedlowy lasek czeka na miłośników zdrowego stylu życia
(fot. Andrzej Zwoliński)
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