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Fragment uniejowskiego Rynku w 1970 roku (fot. Urszula Urbaniak)
i stan obecny (fot. Andrzej Zwoliński)
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Pokazujemy zmiany, jakie zaszły w Uniejowie i okolicach
Zachęcamy do nadsyłania zestawu zdjęć, przedstawiających to samo miejsce: jedna fotografia powinna być historyczna (odległa w czasie), a druga wykonana obecnie z tego samego miejsca. Za zgodą autora (nieodpłatnie) nadesłane fotografie będziemy publikować na stronach
kwartalnika “W Uniejowie”.
                                                                  Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

W Numerze
Wiosna ma zapach i kolor nadziei. To nadzieja sprawia, że łatwiej nam mierzyć się z trudami życia.
Dzięki niej odnajdujemy sens w tym co robimy i ze spokojem patrzymy w przyszłość. Wszyscy mamy
nadzieję, że w naszym życiu wydarzy się coś dobrego, wyjątkowego, bo spełnione nadzieje to najpiękniejsze chwile. Patrząc, jak przyroda wokół nas budzi się do życia, tak i my pobudźmy się do działania.
Od kilku tygodni w uniejowskiej kolegiacie trwały badania konserwatorskie, dotyczące stanu zachowania dawnych malowideł. Piszemy o tym, co udało się ustalić fachowcom z toruńskiej firmy Restauro.
Jednego możemy być pewni, zaangażowanie i współpraca gminy i parafii przyniesie wspaniałe efekty.
Coraz wyraźniej misją Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, naszego wydawcy, staje się dokumentowanie
przeszłości Uniejowa i ziemi uniejowskiej. Rozpoczęły się prace nad wyczekiwaną od lat nową monografią Uniejowa, wciąż zbierane są teksty do kolejnego tomu wspomnień wojennych. Także i na łamach
kwartalnika staramy się publikować teksty przedstawiające nieznane lub zapomniane szczegóły z przeszłości. W tym numerze znajdą Państwo kolejną opowieść o losach rodu Bogoriów Skotnickich, zstępnych
wielkiego dobrodzieja Uniejowa, abp. Jarosława. Polecamy także artykuł o rodzie Boxa Radoszewskich,
których już nieliczni uniejowianie kojarzą z piękną kaplicą na parafialnym cmentarzu.
Z bliższych współczesności czasów wybraliśmy teksty o działalności przedwojennego Koła Ogólnopolskiego Związku Podoficer Rezerwy oraz ks. Janie Nowaku, proboszczu z lat 1958-1972.
To tylko kilka z zawartych w tym numerze artykułów. Zachęcam Państwa do lektury, życząc wszelkiej
pomyślności i radości w czasie Świąt Wielkiej Nocy.
			
Życzę miłej lektury

Wielkanocny czas
Wiosna, kiedy cała przyroda budzi się do życia, jest szczególnym czasem oczekiwania
na święta Wielkanocy wypełnione tradycją kultywowaną od wieków.
Wiara w cud zmartwychwstania wzmacnia nas duchowo, a chwile spędzone z rodziną
przy wielkanocnym stole ze święconką, pisankami, barankiem wypełnione są radością,
budują nastrój oczekiwania na spełnienie marzeń, pragnień, życzeń wypowiadanych przy
dzieleniu sie jajkiem.
“Wesoły nam dziś dzień
nastał”...niech słowa tej pieśni wprowadzą w nasze życie
pogodę ducha, radość i będą
odpowiedzią na dręczące nas
pytania o tamtą stronę życia.
Niech kolejna Wielka Noc
sprawi, że będziemy radośniejsi, lepsi, bardziej otwarci
na drugiego człowieka.
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Ubiegłoroczny wystrój grobu (fot. lewe) i ciemnicy (fot. prawe) Chrystusa w uniejowskiej kolegiacie (fot. Małgorzata Zimnowłocka)
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Z KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W PODDĘBICACH
Uwaga na połączenia z egzotycznych
krajów

NIE DAJ SIĘ OSZUK AĆ
Ostatnio ofiarami oszustów są abonenci,
najczęściej sieci telefonii komórkowej. W nowej metodzie przestępcy wykorzystują nasze skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Zwykle „jeden sygnał” dzwonka odzywa
się wieczorem lub w nocy, nie dając szans na odebranie.
Oszuści liczą na to, że właściciel numeru oddzwoni, generując tym samym wysoką opłatę za połączenie.
Na wyświetlaczu telefonu pojawiają się zazwyczaj numery z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej,
których numery kierunkowe (+243) oraz (+225) mogą sugerować połączenia krajowe, np. z Warszawy (22) bądź
Płocka (24). Ostatnio pojawiły się także numery przypominające te używane przez polskie sieci komórkowe, np.
(703 XXX XXX), które wykorzystują ten sam mechanizm
oszukiwania abonentów.
Zdarza się również, że połączenia te są celowo przedłużane, np. użytkownik słyszy sygnał rozłączenia, lecz jeżeli
sam się nie rozłączy, połączenie trwa nadal, generując wysokie opłaty.
Apelujemy! Jeżeli nie spodziewamy się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na telefonie ciąg cyfr jest podejrzanie długi lub nie znamy tego międzynarodowego numeru
kierunkowego, zachowajmy ostrożność. Nie oddzwaniajmy i nie wysyłajmy SMS-ów, nim się nie upewnimy, jaki
będzie koszt połączenia z danym numerem - połączenia
międzynarodowe są droższe - lub czy nie należy do zakresu
numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 708 XXX XXX). Można to sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Policja o „dopalaczach” i bezpieczeństwie w czasie
ferii

„Dopalacze – życia zabieracze” to nazwa akcji profilaktycznej, która rozpoczęła się w powiecie poddębickim
pod koniec 2015 roku. Kontynuację tych działań w 2016
roku rozpoczęła prelekcja w Instytucie Zdrowia Człowieka w Uniejowie, w którym uczestniczyła grupa 130 dzieci
i młodzieży z klas podstawowych i gimnazjalnych z terenu
powiatu poddębickiego, kutnowskiego oraz łęczyckiego.
Jest to kolejna akcja profilaktyczna łącząca tych wszystkich, którzy uświadamiają o zagrożeniach wynikających
z zażywania dopalaczy oraz innych używek. Podczas spotkania w Instytucie Zdrowia Człowieka w Uniejowie,
wskazano także na zagadnienia, dotyczące bezpieczeństwa
na drodze i w domu a także podczas zbliżających się ferii
zimowych.

Konsultacje społeczne w Uniejowie

12 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w sali OSP
w Uniejowie odbyło się spotkanie, w którym oprócz kadry
kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach
uczestniczyli: przedstawiciele samorządu, Urzędu Miasta,
przedstawiciele Rady Miejskiej, seniorzy Uniwersytetu III
Wieku oraz mieszkańcy miasta i gminy Uniejowa.

Spotkanie otworzył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł. insp. Krzysztof Kotkowski, który przedstawił główne założenia i cele konsultacji
społecznych.
Podczas dyskusji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń
podczas odbywających się cyklicznie masowych imprez
kulturalnych oraz wydarzeń sportowych. Mówiono też
o bezpieczeństwie na terenach osiedli, a także przejawach
demoralizacji nieletnich, o oszustach, których ofiarami są
przeważnie seniorzy.

Pijany zasnął po włamaniu

Policjanci z Poddębic zatrzymali 24 latka, który włamał
się do jednego z domów w Uniejowie, skąd ukradł alkohol
i pieniądze w kwocie 300 zł. Teraz grozi mu kara do 10
lat pozbawienia wolności. 19 lutego 2016 roku po godzinie
16.00 dyżurny poddębickiej komendy otrzymał zgłoszenie
o włamaniu do jednego z domów w Uniejowie. Policjanci,
którzy przybyli na miejsce wstępnie ustalili, że sprawca po
uprzednim wyłamaniu zawiasu z okna piwnicy dostał się
do wnętrza domu mieszkalnego. Kiedy plądrował mieszkanie w jednym z pomieszczeń znalazł pieniądze w kwocie 300 zł i półlitrową butelkę alkoholu, którą postanowił
wypić na miejscu. Zmożony alkoholem zasnął na łóżku
i tam zastała go właścicielka domu. Kiedy kobieta obudziła 24-latka, ten na jej widok rzucił się do ucieczki. Właścicielka posesji natychmiast powiadomiła o całym zdarzeniu
policję. Sprawca nie cieszył się długo zdobytym łupem.
Został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Przyznał się
do włamania i kradzieży i teraz odpowie za swój czyn za co
grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Niewybuch w Uniejowie

16 marca 2016 roku po godzinie 9.00 dyżurny poddębickiej komendy otrzymał zgłoszenie o znalezieniu przedmiotu przypominającego niewybuch. Z wstępnych informacji
wynika, że podczas robót drogowych wykonywanych przez
pracowników Zakładu Komunalnego w Uniejowie, natrafiono na przedmiot przypominający niewybuch z czasów II
wojny światowej. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol minersko-pirotechniczny, który zabezpieczył
pocisk artyleryjski o długości 43 cm i średnicy 9 cm. Podczas trwania akcji wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym trwające ponad 4 godziny. W tym czasie na trasie
K-72 policjanci kierowali ruchem wahadłowym. Znalezisko
zostało zabezpieczone i przekazane załodze pirotechników
z Tomaszowa Mazowieckiego w celu detonacji na poligonie
wojskowym.

Pijani na drodze

16 marca 2016 roku policjanci z Poddębic zatrzymali 3
nietrzeźwych kierujących. Pierwszy z nich wpadł o godzinie 11.55 w Uniejowie na ulicy Sienkiewicza. 55-latek kierował rowerem mając 1,02 promila. Drugi „amator” jazdy po
alkoholu został zatrzymany o godzinie 18.20 w Czepowie.
70-latek kierował rowerem po drodze publicznej mając 1,24
promila. Z kolei o godzinie 17.00 w Ferdynandowie został
zatrzymany 65-letni mieszkaniec powiatu, który kierując
rowerem miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wszyscy
zostali ukarani mandatami karnymi.

Rzecznik KPP Poddębice st. asp. Elżbieta Tomczak

Pr ace konserwatorskie w kolegiacie
odsłaniają dawne oblicze świątyni

go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojciecha
Szygendowskiego oraz Konserwatora Zabytków z ramienia
Diecezji Włocławskiej – ks. Piotra Sierzchały.
Zanim opowiemy o pierwszych odkryciach dokonanych
przez pracowników Restauro, przedstawmy podstawowe
informacje o historii i architekturze kolegiaty.
Kolegiatę wzniesiono sześć i pół wieku temu z polecenia abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego. Zbudowany pomiędzy 1349 a 1365 r. murowany, ceglany kościół
w stylu gotyckim podobnie jak dziś składał się z szerszej
i wyższej nawy oraz węższego i niższego prezbiterium.
Przeprowadzane już wcześniej prace badawcze pozwalają
określić wyraźne różnice pomiędzy pierwotną a współczesną bryłą. Nawa kościoła abp. Skotnickiego była krótsza
o mniej więcej 1/3, wejście – tak jak i dziś usytuowane na
południowej ścianie – było zapewne w tym miejscu, gdzie
obecnie znajduje się kaplica Miłosierdzia Bożego. Za tą hipotezą przemawiają odkryte w kaplicy kilka lat temu tzw.
otwory ogniowe, w których zapewne przed wejściem do
kościoła krzesano ogień do świec. W ówczesnym wnętrzu
nie dostrzeglibyśmy ani jednego z ośmiu masywnych filarów przyściennych, nie były one bowiem w XIV-wiecznym kościele potrzebne. Dobudowano je w XVII wieku,
a więc mniej więcej trzysta lat po wybudowaniu kolegiaty. W kolegiacie abp. Skotnickiego nawa przykryta była
lekkim stropem drewnianym, którego ciężar bezpiecznie
opierał się na murach. W czasie przebudowy, dokonanej
w II poł. XVII w. z inicjatywy abp. Macieja Łubieńskiego, wymurowano masywne sklepienie kolebkowe z tzw.
lunetami. Ciężar sklepienia znacznie wzrósł, co wymusiło
konieczność dobudowania wspomnianych filarów. Wtedy
także podwyższono nawę. Przebudowa dokonana z polecenia abp. Łubieńskiego obejmowała także nadanie wnętrzu (a także częściowo i bryle zewnętrznej) cech baroku,
dominującego wówczas stylu architektonicznego. Uzupełniając ten skrótowy opis zmian dodajmy, że w także
w XVII w. wybudowano kaplicę północną, czyli Św. Bogumiła. Zakrystia jest nieco (o kilkadziesiąt lat) młodsza.
Przy okazji dokonano również wymiany ołtarzy, w wyniku czego wnętrze zyskało wyraźnie barokowy charakter.
W ostatniej ćwierci XIX wieku bryłę kolegiaty pozbawiono kilku elementów z czasów baroku, dokonując częścio-

Czas, by dokończyć dzieło
Od kilku tygodni uwagę wiernych i odwiedzających
uniejowską kolegiatę przykuwają postawione wewnątrz
świątyni rusztowania. Te niecodzienne elementy związane są z badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przez
pracowników toruńskiej firmy Restauro, Małgorzatę Gałązkę-Nikonov; Aleksandrę Szarszewską i Wojciech Dobrzenieckiego. Celem tych działań jest oszacowanie stanu
zachowania dawnych malowideł i innych elementów architektury, ukrytych pod młodszymi, pochodzącymi z lat
50. minionego wieku, freskami. Uzyskane w ten sposób
informacje będą miały istotne znaczenie dla decyzji, dotyczących zakresu prac remontowych w kolegiacie i jej otoczeniu, które władze samorządowe Uniejowa chcą zrealizować wraz z parafią.
Burmistrz Józef Kaczmarek wielokrotnie podkreślał, że
kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie ma istotne dla społeczności miasta i gminy znaczenie nie tylko jako
obiekt religijny, ale także jako pierwszorzędny zabytek
i element tożsamości Uniejowa. Z tych względów samorząd ma prawo, a nawet obowiązek, by w porozumieniu
z parafią zrealizować niezwykłe kosztowne działania, mające na celu odnowienie kolegiaty i przywrócenie jej dawnego blasku. Pełną współpracę w tym zakresie deklaruje
ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, proboszcz uniejowskiej
parafii. Dzięki porozumieniu parafii i samorządu prace
mogą być realizowane w odpowiednim czasie i tempie.
Ogromna wartość historyczna świątyni wymusza wielką ostrożność w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian
w wyglądzie czy architekturze wnętrz. Stąd wspomniana
obecność konserwatorów zabytków, ze starannością odsłaniających dawno zapomniane już detale.
Wartość przeprowadzanych badań wynosi 150 tysięcy złotych. Z inicjatywy burmistrza Kaczmarka kwotę tę
przekazał parafii samorząd miejski. Całe przedsięwzięcie
odbywa się pod czujnym okiem konserwatorów: Łódzkie-
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Przedwojenny widok na wschodnią część nawy i prezbiterium. Wyraźnie widoczne jest malowidło Leona Zdziarskiego
na ścianie tęczowej. Fot. archiwum TPU

wej regotyzacji kościoła. Kilka lat później, ok.
1904 r. kolegiatę wymalowano. Jak się wydaje, użyte zostały wówczas barwy ciepłe,
gł. różne odcienie brązu i czerwieni. Autorem fresków z początku XX wieku był Leon
Zdziarski, uznany malarz wnętrz sakralnych.
Pochodził z Łowicza, był uczniem Wojciecha
Gersona. Uważa się, że wymalował co najmniej 77 kościołów. Dramatyczne lata II wojny światowej przyniosły ogromne zniszczenia
kolegiaty, w wyniku bombardowania i pożaru runął szczyt nawy, druzgocąc sklepienie.
Pracochłonnego dzieła dźwignięcia kolegiaty
z ruin podjął się, wraz z parafianami, ks. Władysław Góra. Po zakończeniu odbudowy ponownie kościół pomalowano, tworząc w ten
sposób znany wszystkim od ponad 60 lat wygląd wnętrz. Te malowidła, nie mające zbyt
wielkiej wartości artystycznej (choć pozostają ważne z historycznego punktu widzenia),
obecnie są w nienajlepszym stanie. Aby ko- Fragment polichromii z kaplicy zamkowej, poniżej postaci Matki Boskiej i za mężczyzną dostrzelegiata zyskała nowy, należny jej ze względu galny domniemane najstarsze wyobrażenie kolegiaty (dach i ściana południowa prezbiterium)
na wiek i rangę, blask, należy dokończyć dzie- fot. Tomasz Wójcik
ło odbudowy, rozpoczęte przed laty przez ks.
Górę. Znając entuzjazm i operatywność burmistrza Kaczmarka i księdza Ziemieśkiewicza
można żywić głęboką nadzieję, że nastąpi to
już wkrótce.
Przedstawmy jeszcze efekty pierwszych
badań firmy „Restauro” w uniejowskiej kolegiacie. Na ścianie tęczowej, oddzielającej
nawę od prezbiterium, odsłonięto fragment
fresku Leona Zdziarskiego z początku XX wieku, przedstawiającego zapewne procesję z relikwiami bł. Bogumiła z kościoła Św. Wojciecha (znajdującego się być może w obrębie
Zamku) do kolegiaty. Kolejne działania konserwatorskie wykazały istnienie wcześniejszej warstwy, kryjącej w sobie jeszcze starsze malowidło, być może pochodzące z XVII
w., na którym mógł wzorować się Zdziarski.
Freski namalowane w 1904 r. zachowały się
w bardzo dobrym stanie, trudno jednak na
tej podstawie wyrokować na temat stopnia
zachowania malowideł w innych częściach
świątyni, Chcąc uzyskać wiedzę na ten temat, Stan zachowania malowidła Zdziarskiego na ścianie tęczowej, 2016 r. arch. Firmy Restauro
konserwatorzy wykuwają niewielkie „okienka” (fachowo mówiąc: odkrywki stratygralizy potwierdzają naszą wiedzę na temat historii kolegiaty
ficzne) w wielu punktach budowli. Wstępne wnioski z anai etapów jej przebudowy.
Bardzo interesujące mogą okazać się także badania prowadzone pod posadzką kolegiaty, wyraźnie w niektórych
Badania prowadzone przez firmę Restauro w kolegiacie, 26.02.2016 r.
miejscach obniżoną. Mogą tam kryć się krypty, w których
fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie
grzebano zmarłych duchownych. Naszym zdaniem nie ma jednak szans na odnalezienie legendarnego przejścia z kościoła na zamek, bowiem
ono najpewniej nie istniało. A skoro już o zamku mowa: konserwatorzy z „Restauro” oglądali
także polichromie w kaplicy zamkowej, w jednym z miejsc dostrzegając zarys kolegiaty. Czyżby więc przypadkowo zidentyfikowali najstarsze
wyobrażenie uniejowskiego kościoła?

Tomasz Wójcik
Za pomoc w napisaniu tego artykułu dziękuję
pani Małgorzacie Gałązce–Nikonov oraz panom
Maciejowi Bartosiakowi i Andrzejowi Pietrzakowi.
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„(...)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”.1

czono w blacie ołtarza przylegającego do sarkofagu ufundowanego przez abp Leszczyńskiego. Były to dwie metalowe
trumienki oraz odlana z brązu i srebra podobizna głowy świętego, mieszcząca jego czaszkę. Od tego czasu ruch pielgrzymkowy w kierunku Uniejowa zataczał coraz szersze kręgi.
Pod koniec XVIII wieku, w wyniku działań władz zaborczych kult Bogumiła osłabł, przybrał tylko charakter lokalny, a po zniesieniu w 1819 roku Kapituły Kolegiackiej ulegał
zatracaniu. Został ponownie ożywiony w 1873 roku i kolejnych latach, kiedy probostwo w Uniejowie piastował ks.
Tomasz Bukowski - spisywał cuda, zebrał pieśni, ufundował
relikwiarz w formie popiersia (przetrwał do dziś), pomalował kościół (1904) uwzględniając sceny nawiązujące treścią
do postaci Bogumiła. Ks. Tomasz Bukowski był jednym
z pierwszych, który położył duże zasługi w przygotowaniach
do urzędowego zatwierdzenia kultu tegoż świętego przez Stolicę Apostolską.
W listopadzie 1924 roku proboszczem i dziekanem uniejowskim zostaje ks. kanonik Jan Cyranowski , a w 1925 roku
(19 maja) na posiedzeniu Kongregacji Obrzędów Ojciec Święty potwierdził kult bł. Bogumiła. Wobec istniejącej w Kościele praktyki, że fakty dokonywane w Stolicy Apostolskiej
świętowano poza Rzymem rok później, na maj 1926 roku zaplanowano obchody ogólnopolskie w Uniejowie, z udziałem
Prezydenta RP i Episkopatu Polskiego.
Dla parafian Uniejowa i Dobrowa był to czas wielkiej radości, zarówno w czasie przygotowań, podczas uroczystości,
jak i potem, kiedy radośniej biły dzwony.4
Po uroczystościach ks. kanonik Cyranowski nadal wykazywał się dużym zaangażowaniem w szerzenie kultu bł. Bogumiła. Z jego inicjatywy ówczesna Rada Miejska w Uniejowie
zmieniła nazwę ulicy Łęczyckiej na ulicę Bł. Bogumiła.
W 1931 roku (7 września) na prośbę kolejnego proboszcza
Uniejowa, ks. Józefa Jędrychowskiego, bp. włocławski Karol
Radoński, za zgodą Stolicy Apostolskiej, zezwolił, by odpust
ku czci św. Bogumiła odbywał się w drugi dzień Zielonych
Świąt. Od tego też roku 10 czerwca jest w całej Polsce dniem
wspomnienia o św. Bogumile.
Również jego następca ks. Leonard Stawicki (zginął w Dachau) troszczył się o kult bł. Bogumiła . Wrzesień 1939 roku
nie oszczędził kolegiaty. Z pożogi wojennej ocalała większość
relikwii. Z upoważnienia prymasa Hlonda, 14 października
1946 roku ks. bp Radoński przeprowadził ich rewizję , stwierdzając ich autentyczność. 5
Historyczną datą dla Uniejowa był 16 grudnia 1990 rokupodniesienie do rangi kolegiaty kościoła w Uniejowie i reerygowanie kapituły uniejowskiej, której troską jest pielęgnowanie kultu Bogumiła.6
W roku 2006 z inicjatywy władz samorządowych Uniejowa na Placu Chrystusa króla stanął pomnik św. Bogumiła,
a Rada Miasta w dniu 02 czerwca 2006 roku podjęła inicjatywę o ustanowieniu św. Bogumiła patronem Uniejowa.
Od tej pory każda suma odpustowa kończy się procesją z relikwiami prowadzoną ul. Bogumiła do jego pomnika.
27 maja 2015 roku minęło 90 lat od potwierdzenia przez
Stolicę Apostolską kultu św. Bogumiła, a w maju obecnego roku będziemy świętować 90 rocznicę Ogólnopolskich
Obchodów potwierdzających kult św. Bogumiła.

90 rocznica

Ogólnopolskich Obchodów
Potwierdzających Kult
Bł. Bogumiła
B ł. Bogumił urodził się w Koźminie k/ Dobrowa. Jego
dzieciństwo i młodość przypadły na lata, kiedy arcybiskupem gnieźnieńskim był spokrewniony z nim abp Janisław.
Pierwsze, dłuższe ślady pobytu Bogumiła w Uniejowie zaznaczyły się po śmierci rodziców i powrocie ze studiów.
Potwierdzenie tych faktów znajdujemy w aktach Stolicy
Apostolskiej, gdzie czytamy:” (...)Tymczasem wuj Bogumiła,
Janisław, arcybiskup gnieźnieński, znając cnoty młodzieńca
i jego powołanie do stanu duchownego, wziął go na swój
dwór w Uniejowie, gdzie Sługa Boży pełniąc obowiązki kanclerza, jednocześnie sumiennie przygotowywał się do przyjęcia
święceń kapłańskich. Przyjąwszy święcenia, został najpierw
proboszczem w Dobrowie, a później przez tegoż arcybiskupa
mianowany dziekanem katedry Gnieźnieńskiej, zostając nadal proboszczem wzmiankowanej parafii, otrzymuje do pomocy kapłana”. 2
Kiedy zmarł arcybiskup Jan, Kapituła Katedralna jednogłośnie obrała Bogumiła arcybiskupem gnieźnieńskim. Po
kilku latach zrezygnował z arcybiskupstwa, osiadł na pustelni w Dobrowie i tam zakończył życie 10 czerwca 1182 roku.
Po śmierci Bogumiła rosło powszechne przekonanie
o dziejących się cudach za jego wstawiennictwem. W tej sytuacji arcybiskup Pełka (1232-1258)podjął starania w Rzymie
o zaliczenie abp Bogumiła w poczet świętych. „ (...)Otrzymał
też wtedy upoważnienie do wydobycia ciała pustelnika z grobu, na pięćdziesiątą rocznicę jego zgonu i podniesienie zwłok
ku czci publicznej w uroczystej ceremonii z udziałem duchowieństwa i wiernych oraz wystawienie ich na podwyższeniu
w kościele dobrowskim(...)” 3 .
Ten uroczysty obrzęd wyniesienia zwłok ku czci publicznej
był jednocześnie aktem uznania świętości Bogumiła i ogłoszeniem kultu publicznego w Kościele lokalnym. W roku 1619
część relikwii przeniesiono do podziemi katedry gnieźnieńskiej.
Faktem znaczącym w historii kultu św. Bogumiła było
przeniesienie jego relikwii do Uniejowa w 1667 roku. W tym
celu arcybiskup Wacław Leszczyński w roku 1665 na środku kościoła w Uniejowie przygotował marmurowy sarkofag.
Nie doczekał jednak przeniesienia relikwii do kolegiaty, gdyż
zmarł w 1666 roku. Jego następca, abp Mikołaj Prażmowski, za zgodą kapituły gnieźnieńskiej i uniejowskiej, w 1667
roku polecił przeniesienie wszystkich relikwii (również tych
z Gniezna) do murowanej kolegiaty w Uniejowie.
Z przewiezieniem relikwii z Gniezna nie było problemu.
Zabranie relikwii z Dobrowa (19 stycznia 1668 roku) było
wstrząsem dla parafii, spotkało się z oporem proboszcza
i parafian, zorganizowano pogoń. Delegacji udało się jednak
bezpiecznie (i z relikwiami) dotrzeć do Uniejowa. Cynową
trumienkę, podobnie jak relikwie z Gniezna, umieszczono najpierw w kościele św. Wojciecha, usytuowanego przy zamku.
W dniu 29 stycznia 1669 roku wszystkie relikwie uroczyście
przeniesiono z kościoła św. Wojciecha do kolegiaty i umieszw Uniejowie - nr 65 (2016)

Urszula Urbaniak
1. Referat prof. Jana Szymczaka, „Arcybiskupi gnieźnieńscy: bł.
Bogumił i Jakub Świnka - najstarsi dobrodzieje Uniejowa...”
2. Dekret Stolicy Apostolskiej „Dekretum Vladislavien....” z 19
maja 1925 roku
3. ”Niezwykle życie Świętego Bogumiła. Anegdoty i legendy”,
A.Z. Józefowicz
4. ”Rozśpiewały się dzwony i serca ludzi” pod red. Andrzeja
Urbaniaka, s.26-46
5. Kronika parafialna prowadzona przez ks. Władysława Górę
6. ”Rozśpiewały się dzwony i serca ludzi” pod red. Andrzeja
Urbaniaka, s. 55-60
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Z cyklu: Ród Bogoriów Skotnickich

Skotniccy - ofiary II wojny światowej
Nazwisko Bogoria Skotnicki w pierwszej kolejności kojarzy się z osobą arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego,
bliskiego współpracownika króla Kazimierza Wielkiego i wyjątkowego dobrodzieja Uniejowa. Bogoriowie Skotniccy zapisali
piękne karty w historii Polski. Z tego rodu wywodzi się wielu innych wybitnych duchownych, naukowców, prawników,
artystów, żołnierzy, rolników. Skotniki zawsze pozostawały ostoją rodu, choć kolejne pokolenia opuszczały rodzinne gniazdo, kształcąc się na wyższych uczelniach w kraju i za granicą. Przypominając dziś wojenne, tragiczne losy niektórych przedstawicieli rodziny Skotnickich chcemy pokazać, jak w wyjątkowy sposób przysłużyli się Polsce.

Gustaw (1889-1940) – absolwent Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1932 roku administrował
majątkiem w Oporowie. W kwietniu 1940 roku został aresztowany przez Gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 12 sierpnia 1940 roku.
Jarosław syn Gustawa (1918-1944), absolwent Korpusu Kadetów, był żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim „Burza”).
W roku 1944 został aresztowany w Ćmielowie przez żandarmerię polową, przewieziony wraz z innymi do Ostrowca, a 3 sierpnia 1944 roku rozstrzelany w Szydłowcu.
Wojnę przeżył drugi z synów Gustawa -Zbigniew (1928-1998), który też był działaczem Armii Krajowej, pseudonim „Mrok”
- zaangażowany w akcję „Burza”.
Maksymilian (1899-1945) - inż. rolnik, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, porucznik kawalerii, ostatni
przedwojenny właściciel Skotnik. Jako oficer rezerwy walczył w 1939 roku. Po ustaniu działań wojennych został wywieziony
do oflagu w Murnau, gdzie zmarł nagle 5 maja 1945 roku. Zostawił dwoje dzieci: córka Irena (ur. 1934) - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i syn Maksymilian (1937-2007) - dr geografii na Uniwersytecie Warszawskim, pierwszy
powojenny właściciel Skotnik.
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Maksymilian 1899-1945

Gustaw (1889-1940)

Jarosław (1918-1944)

W chwili wybuchu II wojny światowej rodzinna posiadłość należała do Maksymiliana Skotnickiego (czyt. w nr. 64, s.5-6). Żyło trzech jego braci (Gustaw, Michał, Stanisław), jego siostra
Maria (wszyscy urodzeni w Skotnikach) oraz ich matka Wanda z Russockich (1867-1941). Wzrastało kolejne pokolenie Skotnickich: Jarosław, Zbigniew i Helena - dzieci Gustawa, Wanda,
Jan i Maria - dzieci Michała, Stanisław i Stefania - dzieci Stanisława oraz Irena i Maksymilian
- dzieci Maksymiliana (biogram w nr. 64, s.7).
Z dziewięciu wymienionych tu mężczyzn sześciu zginęło w czasie wojny i okupacji.
Rodzinnych tragedii nie przeżyła seniorka rodu Wanda z Russockich Skotnicka. Zmarła w maju
1941 roku po otrzymaniu wiadomości o śmierci kolejnego syna - Michała (w ciągu dwóch lat
wojna zabrała jej trzech synów). Czwarty z nich - Maksymilian też nie przeżył wojny, zmarł
w oflagu w Murnau. Z pokolenia wnuków Wandy z Russockich Skotnickiej życie stracili
Jarosław i Jan.
Nazwiska ofiar II wojny światowej z rodu Bogoriów Skotnickich widnieją na pamiątkowej tablicy w kościele w Skotnikach.

Michał (1891-1941)

Jan (1920-1944)

Stanisław (1894-1939)

Stanisław (1894-1939) - generał Wojska Polskiego pseudonim “Grzmot”. Po wybuchu wojny powierzono mu dowództwo
Grupy Operacyjnej Czersk. Osłaniając wycofującą się Armię Poznań, dochodzi do Bzury. Jego rozkazy dotyczyły również
działań w okolicach Uniejowa. Został ciężko ranny pod Tułowicami, zmarł 19 września 1939 roku.
Jego Syn Stanisław (ur. 1920) był uczestnikiem wojny jako podchorąży w 15 Pułku Ułanów, podporucznikiem Armii Krajowej
(pseudonim „Bogoria”). Wielokrotnie uczestniczył w starciach z Niemcami. Po wojnie został aresztowany przez UB i więziony
w latach 1949-1955.
Michał (1891-1941) inż. elektryk, absolwent Wyższej Szkoły Politechnicznej w Liège (Belgia) - zmarł nagle w czasie łapanki
w Warszawie w kwietniu 1941 roku.
Jan - syn Michała (1920-1944), student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w tajnym nauczaniu, był żołnierzem
Armii Krajowej - pseudonim „Jankowski”. Zginął w powstaniu warszawskim.

-

Z pięciorga dzieci Wandy z Russockich Skotnickiej wojnę przeżyła tylko córka Maria Wickenhagen (1897-1976), która narażała życie poprzez działalność konspiracyjną kierowaną przez Armię Krajową. W czasie II wojny światowej Maria z Knothe’ów
Skotnicka (1906-1986) (czyt. w nr. 64, s. 6), żona Maksymiliana (1899-1945), była zastępcą dowódcy Wojskowej Służby Kobiet
AK okręgu Radom-Kielce (pseudonim „Irena”), a dwór w Skotnikach był ośrodkiem lokalnego dowództwa Armii Krajowej, do
której należeli wszyscy dorośli członkowie rodziny.

Urszula Urbaniak
Na podstawie: „Dzieje rodu Bogoria Skotnickich. Przeszłość daleka i bliska”
- w opracowaniu Heleny Skotnickiej-Orzechowskiej

Wszystkie fotografie ze zb. Ewy, Michała i Maksymiliana Skotnickich
Dzieci Maksymiliana Skotnickiego(1863-1922) i Wandy z Russockich Skotnickiej:
Stanisław (1894-1939) - najwyżej), Maksymilian (1899-1945) - siedzi najniżej, Gustaw
(1889-1940) - z lewej, Michał (1891-1941) - z prawej, a obok Michała stoi ich siostra
Marychna (1897-1976)

Wanda z Russockich Skotnicka
(1867-1941) - matka
Marychny, Gustawa,
Michała, Stanisława
i Maksymiliana

w Uniejowie - nr 65 (2016)
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Z cyklu: Rody szlacheckie wokół Uniejowa

*
„Patrząc strudzony wśród dróg
w niebios mój błękit przeczysty
i tam jest wszystko, i Bóg, i Polska,
i dom ojczysty.
Tęsknię za swoim domem.
Nie ma mojego domu,
przeminęły tamte czasy,
pozostał tylko cmentarz... „2

K aplica Boxa Radoszewskich h. Oksza
na Cmentarzu Katolickim w Uniejowie
Ród Boxa Radoszewskich pieczętujący się herbem
Oksza, którego udokumentowane początki sięgają czasów
średniowiecza wywodzi się od Imbrama (1412 r.) z Siemkowic.
W latach 1430-1440 majątek został podzielony pomiędzy
dwóch braci: Stoigniewa (pozostał w Siemkowicach)
i Bogusława-Bokszę, który otrzymał Radoszewice1.
Rodzina Boxa Radoszewskich zamieszkiwała w Radoszewicach do końca XVIII wieku. W tradycji rodzinnej zanotowano, że I rozbiór Polski podkopał stan majątkowy Michała
Boxy Radoszewskiego, kasztelana brzezińskiego (1775-1782),
starosty szadkowskiego (od 18 kwietnia 1775 r.), który na Sejmie
w 1773 roku wystąpił razem z Rejtanem przeciw rozbiorom
Polski. Stracił wówczas rodowe Radoszewice i przeniósł się
w okolice Uniejowa. Początkowo siedzibą rodziny były dwory
w Śmiechowie i Dominikowicach /k Uniejowa, a dopiero w II
połowie XIX w. Józefat Boxa Radoszewski wybudował dwór
w Krempie (Krępie) /k Poddębic. Dwór ten przetrwał do wojny, po 1945 r. niszczał przez lata, aż wreszcie w 1980 roku został rozebrany. Józefat Boxa Radoszewski wraz z żoną Teofilą
z Szeliskich ufundowali na Cmentarzu Katolickim w Uniejowie okazałą kaplicę.

Po wojennej zawierusze nie pozwolono Jerzemu i Annie
z Prądzyńskich Boxa Radoszewskim – ostatnim właścicielom
Krępy powrócić do rodzinnego domu. Tu w Krępie w 1938
r. przyszły na świat ich dzieci (bliźnięta) Elżbieta (Halszka)
i Andrzej Boxa Radoszewscy. Trzecia córeczka Teresa urodziła
się już w czasie wojny w 1942 roku. Po wyzwoleniu z żalem
patrzyli na niszczejący z roku na rok dwór, na wycinane
wiekowe drzewa w otaczającym go parku. O dawnym życiu
przypominała im ocalała z pożogi wojennej figurka Matki
Bożej stojąca dziś w kapliczce w Krępie, na rozstajach dróg.
Strzegła niegdyś dworskiego zacisza … umieszczona w niszy
starego drzewa.
Pozostał jeszcze uniejowski cmentarz, ich kaplica …
i krypta z trumnami bliskich. Tu przyjeżdżają ich dzieci
i wnuczęta, doglądają jej, zapalają znicze. Do kaplicy
prowadzi główna aleja od bramy wejściowej. Spoczywają tu
nie tylko jej fundatorzy, ale także ich przodkowie. Są tu też
tablice epitafijne członków rodziny, którzy są pochowani na
Powązkach. W ołtarzu znajdują się obrazy Św. Franciszka
i Matki Bożej Bolejącej. Kaplica została odrestaurowana przez
Rodzinę Radoszewskich w 2001 roku.
Warto przybliżyć sylwetki fundatorów uniejowskiej
kaplicy.
Józefat Boxa Radoszewski h. Oksza
(1830-1892). Tuż przed
powstaniem ok. 1860
roku Józefat wybudował
dwór w Krępie, gdyż
przedtem
ośrodkami
całej włości były dwory
w
Dominikowicach
i Śmiechowie. Był on
synem
Franciszka
Boxy Radoszewskiego
h. Oksza (ur. w 1790 r.)
i Józefy ze Skrzyńskich
h.
Zaremba
(ur.
w 1807 r.) z Nowej Wsi
i Gostkowa, którzy
pobrali się 13 marca
1824 r. Józefat miał 16
Józefat Boxa-Radoszewski (1830-1893)
lat gdy zmarł mu ojciec
właściciel majątku Krempa,Śmiechów
Franciszek
(15 grudnia
i Dominikowice,
1846 r. w Warszawie).
Pozostało jeszcze nieletnie rodzeństwo: Ludwika (później
żona Albina Kazimierza Boxy Radoszewskiego), Julia (później
żona Nikodema Otockiego) oraz Henryk (był samotny). Matka
Józefa zmarła 10 lat po swym mężu w roku 1856. Oboje są
pochowani na Powązkach w Warszawie. Mimo złej sytuacji
finansowej Józefat po dojściu do pełnoletności objął całą
włość i wkrótce doprowadził do kwitnącego stanu.
Józefat Boxa Radoszewski poślubił Teofilę Szeliską h. Lubicz (ur. 1842 r.), pochodzącą z Marzenina koło Karsznic. Jej

Kaplica Rodziny Radoszewskich na Cmentarzu Katolickim w Uniejowie.
Fot. Jan Antoszczyk

Tablica epitafijna poświęcona fundatorom kaplicy cmentarnej
w Uniejowie. Fot. Jan Antoszczyk
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ojciec Michał Szeliski (oż.
z Antoniną Rozrażewską)
sprzedał Marzenin i przeniósł się do Krępy, gdzie
mieszkał aż do śmierci 8
grudnia 1866 roku. Zmarł
mając 66 lat. Tu przeżył
powstanie. Był on synem
Teodora Szeliskiego i matki Tekli Lazarskiej (18081848), córki Salomei i Jerzego Lazarskich.

z Szeliskich Boxa Radoszewskich, ur. 1862 r., zm. w 1870 r.
jako dziecko.
Józef Boxa Radoszewski (zm. ok. 1850 r.) z Dominikowic
(brat Franciszka Boxy Radoszewskiego), samotny.
Antoni Szumowski, zm. 1885 r. Był rezydentem w Krępie.

Henryk Boxa Radoszewski (1827-1861)

Roch Radoszewski z. w 1820 r.

Dziś
po
dworze
w Marzeninie nie ma
nawet śladu. Szeliskich
pamięta tam pewnie
jedynie piękna świątynia
pod
wezwaniem
Teofila z Szeliskich Boxa-Radoszewska W n i e b o w z i ę c i a
(1842-1990)
Najświętszej Maryi Panny
z pięknym XVI wiecznym ołtarzem. Józefat i Teofila byli
bardzo zaradni i energiczni. Był on Naczelnikiem Powiatu
podczas Powstania 1863 r. Pół roku był więziony w Cytadeli
Warszawskiej. Jego żona pomagała rannym powstańcom,
którzy ukrywali się w Krępie. W zaawansowanej ciąży
zdołała upić Kozaków i tak z nimi rozmawiała, że przestali
poszukiwać rannych.
Po 1863 roku Józefat i Teofila Boxa Radoszewscy doczekali się czworga dzieci: Józefy (1864-1933), później
Wierzchleyskiej, Michała (1865-1942), który ożenił się z Ewą
(Eweliną) z hr. Drohojowskich h. Korczak z Cieszacina
Wielkiego /k Jarosławia (1880-1955), Marii (1867-1965), później
Mierzyńskiej i Henryka, zmarłego jako dziecko w 1870 roku.
Józefat Boxa Radoszewski zmarł w 1892 roku. Pochowany
został w kaplicy na cmentarzu w Uniejowie, którą zbudował
w latach 70-tych XIX wieku dla Michała Szeliskiego
h. Lubicz, ojca żony Teofili.
Krępę objął syn Michał (imię Michał otrzymał po swym
dziadku). Majątek ten liczył 616 ha lasów i ornej ziemi. Po
ślubie syna Michała Teofila z Szeliskich Boxa Radoszewska
zamieszkała w Dominikowicach (dobra o powierzchni 450
ha) aż do śmierci w 1909 roku. Spoczęła również w uniejowskiej kaplicy. W pięknym kościółku w Niemysłowie znajduje
się dziś pusta ławka kolatorska. Tylko herby Oksza i Lubicz
sugerują, że modlili się tutaj Teofila i Józefat Boxa Radoszewscy. Wymowny napis nad strzelistymi oparciami: „A KTÓŻ
IM ŁZY POWRÓCI” staje się dziś dla Rodziny Radoszewskich
niemal symboliczny.

Na tablicach epitafijnych widnieją nazwiska członków
rodziny, którzy zostali pochowani w Warszawie na
Powązkach:
Franciszek Serafin Antoni Dionizy Boxa Radoszewski (1790 - 1846 r.). Ożenił się z Józefą ze Skrzyńskich h.
Zaremba (ślub 13 marca 1824 r.), córką Ludwika i Domiceli
z Dąbrowskich. Żyła w latach 1807 – 1856. Mieli czworo dzieci:
Józefata Boxa Radoszewskiego (fundatora kaplicy), Henryka,
Julię i Ludwikę.
Michał Boxa Radoszewski, ur. 16 lipca 1865 r. w Krępie.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był wybieralnym Sędzią Pokoju. Jego biblioteka w Krępie liczyła 5 tysięcy tomów. Poślubił Ewelinę z hr. Drohojowskich h. Korczak
z Cieszacina Wielkiego /k Jarosławia ur. 21 października 1880
r., zm. 5 czerwca 1955 r. Po wojnie mieszkała ona w Milanówku. Michał zmarł w czasie okupacji w Warszawie 5 lipca
1942 r.

W kaplicy pochowani są także:
Roch Boxa Radoszewski, syn wspomnianego już Michała
Boxy Radoszewskiego, kasztelana brzezińskiego (17751782), starosty szadkowskiego (od 18 kwietnia 1775 r.) Był on
właścicielem Krępy, Dominikowic i Śmiechowa. Ożenił się
z Kunegundą z Wierzchleyskich h. Bersten (zm.1828 r.), córką
Wawrzyńca i Jadwigi ze Stawskich z Leszczyc. Zmarł w 1820
r. Miał trzech synów: Adama, Józefa i Franciszka.
Henryk Boxa Radoszewski (1828-1861), syn Franciszka
i Józefy ze Skrzyńskich Boxa Radoszewskich. Zamieszkiwał
w Dominikowicach (był samotny). Jego portret znajduje się
dziś u Pana Andrzeja Radoszewskiego w Nadarzynie (ur.
w Krępie 1938 r.), syna Jerzego i Anny Boxa Radoszewskich,
ostatnich właścicieli Krępy.
Henryk (Henryś) Boxa Radoszewski, syn Józefata i Teofili
w Uniejowie - nr 65 (2016)

9

Anna z Prądzyńskich Boxa Radoszewska (1914-1999)

Z ostatniej chwili
„W życiu ludzkim, jak we wszechświecie,
nie ma ustalonej wartości czasu,
jedna sekunda może w życiu ludzkim,
znaczyć tyle co dziesiątki lat.
Taką sekundą jest ostatni rzut oka na dom rodzinny”
Mieczysław Jałowiecki, Requiem dla ziemiaństwa
20 lutego 2016 r. w kaplicy Boxa Radoszewskich na Cmentarzu Katolickim w Uniejowie został umieszczony napis na tablicy epitafijnej:
Elżbieta (Halszka) Radoszewska Mlosek 1938 – 2015, pochowana na Powązkach
w Warszawie.
Zmarła była córką Anny z Prądzyńskich i Jerzego Boxa Radoszewskich h. Oksza,
ostatnich właścicieli majątku Krępa /k Poddębic. Jej dzieciństwo nie było szczęśliwą
Arkadią, bo dom w Krępie – ostoja miłości i bezpieczeństwa rozpadł się we wrześniu 1939 r., gdy rodziców wraz z półtorarocznymi bliźniętami (Halszką i Andrzejem)
wysiedlono z rodzinnego domu do obozu przesiedleńczego w Bochni. Podróż
w wagonach bydlęcych przez Turek i Koło …
Lata okupacji kilkuletnia Halszka wraz z rodziną przeżyła w bombardowanej
Warszawie i w Czarnej /k Radzymina, gdzie S.S. Urszulanki SJK prowadziły
gospodarstwo rolno-ogrodnicze. Było to miejsce bytowania wielu sieradzkich ziemian. Rok 1944 – znów linia frontu, ewakuacja
do Dębów Wielkich i tragiczne epizody tak trudne dla wyobraźni dziecka. Niestety koniec wojny nie oznaczał powrotu na
Ziemię Sieradzką, do domu. Nie pozwolono tam powrócić …
Rodzice wpoili Jej, że tylko nauka i wiedza są niezniszczalne, dlatego mimo biedy i ukrywania swego ziemiańskiego pochodzenia kształciła się zdobywając zawód lekarza ze specjalizacją położnik-ginekolog. Pomagała i leczyła kobiety do
ostatnich chwil swego życia. Zasłużyła się także dla społeczności Grodziska Mazowieckiego, która tłumnie przybyła na
Powązki, by Ją pożegnać. Pierwszej swojej Ojczyzny – Ziemi Sieradzkiej nie zdążyła pokochać, gdyż urodziła się na rok przed
nadejściem tej ponurej Apokalipsy. Jednak zawsze ten region z piękną tradycją i kulturą był obecny w jej życiu. I choć nie było
tu już Jej domu, przyjeżdżała do Krępy i do uniejowskiej kaplicy … Pozostała tu przecież malowniczość Jej rodzinnych pól
i lasów, mały własny zielony zakątek, skrawek Krępy gdzie było rodzinne gniazdo.
Wielka cisza i żal ...
Serdecznie dziękuję Panu Andrzejowi Boxa Radoszewskiemu za udostępnienie fotografii rodzinnych, dokumentów oraz informacji,
które zostały wykorzystane w tym artykule.

Bożenna Antoszczyk*

*
1.
2.

Bożenna Antoszczyk, mgr filologi polskiej, emerytowany nauczyciel języka polskiego ZSRCKU w Wojsławicach
/k Zduńskiej Woli. Założycielka i opiekun honorowy Izby Regionalnej w Wojsławicach
L. Kajzer. Pałace i dwory w dawnym woj. sieradzkim. Warszawa 1994. s. 125. Zdaniem starszych heraldyków
w Radoszewicach osadzeni zostali Wrszowcy, którzy z nadania Bolesława Krzywoustego otrzymali wioski Radoszewice
i Siemkowice i oni są prawdopodobnie protoplastami Radoszewskich i Siemkowskich.
Wiadomości Ziemiańskie, Warszawa, nr 40, zima 2009 s. 74
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Elżbieta z Boxa Radoszewskich Mlosek (1938-2015)

Jerzy Boxa Radoszewski (1902-1967), wł. Krępy

Ewa (Ewelina) z hr. Drohojowskich
h. Korczak Boxa Radoszewska wym.
wyżej.
Jerzy Boxa Radoszewski - ostatni
właściciel Krępy. Urodził się 24 września
1902 r. w Krępie. Ukończył SGGW, brał
udział w wojnie 1920 r. Otrzymał medal
„Polska Swemu Obrońcy”. Wysiedlony
został z Krępy wraz z żoną i dziećmi
8 grudnia 1939 r. Przeżył okupację
w Warszawie i okolicach. Poślubił Annę
z Prądzyńskich h. Grzymała, która
pochodziła z Kościerzyna /k Sieradza.
(1914 - 1999 r.). Zmarł w Warszawie 13
września 1967 r.
Anna z Prądzyńskich Boxa Radoszewska wym. wyżej.
Teresa z Boxa Radoszewskich Zielińska (1942- 1996), lekarz, spec. rehabilitacja i fizykoterapia. Mąż Jerzy Zieliński,
córka Anna lek. med.
Elżbieta (Halszka) z Boxa Radoszewskich Mlosek (1938-2015), lekarz ginekolog położnik, córka Anny z Prądzyńskich
i Jerzego Boxa Radoszewskich (fot. górne prawe i lewe). Mąż prof. dr hab. nauk med. Krzysztof Mlosek. Syn Robert Krzysztof
Mlosek, dr hab. nauk med.

Z c yk lu uniejowianie

Stanisława Szewczyk

Stanisława Szewczyk w dniu setnych urodzin (arch. rodzinne)

obchodziła setne urodziny

Pani
Stanisława
Szewczyk w dniu 16 lutego br. roku świętowała swoje setne urodziny.
Od 1945 roku mieszka
w Łodzi, ale podkreśla,
że czuje się uniejowianką. W 2007 roku rodzina
Pani Stanisławy zakupiła w Uniejowie dom
przy ul. Kościelnickiej
i od tego czasu ona sama
może częściej bywać
w swoim rodzinnym
mieście. Pobyt tu wykorzystuje na spacery, rozmowy ze spotkanymi po
drodze ludźmi, na wspomnienia. „ Dotykam...
oglądam...wspominam...
od nowa poznaję kochany Uniejów’”- mówi. Jest
wtedy bardzo szczęśliwa
i nadziwić się nie może,
że Uniejów tak pięknieje i wypełnia się turystami.
Pani Stanisława z d. Jóźwiak urodziła się w Uniejowie w 1916 roku. Jej ojciec , Marcin Jóźwiak, był zegarmistrzem. Pod jego opieką był zegar na dzwonnicy, wybijający
w południe godzinę 12.00. Nasza Jubilatka ukończyła Szkołę
Podstawową w Uniejowie. Od najmłodszych lat była bardzo
energiczną osobą. Należała do harcerstwa, założyła drużynę zuchową. Po ukończeniu szkoły podstawowej zapisała
się do OSP i założyła Drużynę Samarytanek, które w każdą
niedzielę odbywały za rzeką (na łęgu) wspólne ćwiczenia ze
strażakami, doskonaląc się w udzielaniu pierwszej pomocy. Dla samarytanek był to również czas na rozrywkę- tańce
i występy, przygotowywane przez ich drużynową.
Przełożeni docenili talent organizatorski Jóźwiakównej
i skierowali ją na dwutygodniowy kurs do Sierakowa. Po jego
ukończeniu i zdanym egzaminie (7 lipca 1939 roku) legitymowała się wyszkoleniem podstawowym w zakresie I stopnia.
Wybuch II wojny światowej nie pozwolił jej na wykorzy-

Jubilatka z prawnuczką Olą oraz wnuczkami - Justyną i Beatą (arch. rodzinne)

stanie nabytych umiejętności i wiadomości. W 1940 roku,
w miejsce brata, została odtransportowana na roboty do Niemiec (Gifhorn). Najpierw pracowała w gospodarstwie rolnym,
a potem przeniesiono ją do pracy w fabryce, gdzie poznała
męża Tadeusza Szewczyka. W roku 1943 otrzymali urlop
i przyjechali do Uniejowa, by wziąć ślub (cywilny w Uniejowie, kościelny w Dąbiu). Mąż wrócił do Niemiec, a ona otrzymała przedłużony urlop, urodziła synka. Po śmierci dziecka
zabrano ją na okopy do Woli Świnieckiej. Znała dobrze język
niemiecki, więc przydzielono ją do prowadzenia Biura Okopowego. Pracowała tam do momentu wyzwolenia, wspierając
innych w miarę możliwości.
Po zakończeniu wojny otrzymała pierwszą pracę w Prezydium w Uniejowie, a potem skierowanie do Urzędu Bezpieczeństwa w Turku, gdzie była świadkiem stosowanych
represji, również na obywatelach Uniejowa.
Pod koniec 1945 roku, wraz z mężem wyjechała do Łodzi,
gdzie mieszka do chwili obecnej. Wcześnie została wdową,
ale podołała obowiązkom głowy rodziny. Wychowała córkę
i dwóch synów, doczekała się dwóch wnuczek i dwojga prawnucząt.
W dniu setnych urodzin (16 luty-wtorek) w jej mieszkaniu
gościli przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i dziennikarze;
były gratulacje, życzenia, prezenty. Świętowanie w rodzinnym gronie, poza domem, miało miejsce 20 lutego (sobota).
Pani Stanisława promieniuje radością, czeka na kolejną wiosnę i obiecuje, że spotkamy się w Uniejowie.

Urszula Urbaniak
Z albumu Stanisławy Szewczyk z d. Jóźwiak

Uniejów 1937 rok - dziewczęta z drużyny „Samarytanek” przed apteką na ul.
Bogumiła. Drugi od lewej burmistrz Juliusz Ponsyliusz, a z tyłu aptekarz Adam
Zachorowski. Druga z prawej Stanisława Jóźwiakówna. Jedna z pozostałych
kobiet to Helena Kowalska.

w Uniejowie - nr 65 (2016)

Uniejów 1937 rok - „Samarytanki” na ul. Bogumiła. Z prawej Stanisława Jóźwiakówna, założycielka drużyny.
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Z cyklu uniejowianie
Leszek Olbrzymek
i jego innowacyjne implanty
Jesienią ubiegłego roku w „ Łódzkich Wiadomościach
Dnia” został Pan przedstawiony jako współtwórca wynalazku, będącego bardzo ważnym przełomem w medycynie. Chodziło wtedy o implant mostka.
Misją naszego pisma m.in. jest promowanie wyjątkowych osób związanych z Uniejowem. To ludzie i wydarzenia tworzą niepowtarzalną specyfikę naszego środowiska
i/lub się z nią łączą. Z nieukrywaną satysfakcją zapraszam
do rozmowy, bo warto, żeby za sprawą naszego kwartalnika Uniejów wiedział więcej o Pana dokonaniach.
Proszę przybliżyć naszym czytelnikom czym się Pan zawodowo zajmuje.
Jestem właścicielem firmy Ledo, z siedzibą w Łodzi.
Wspólnie z podmiotem Ledo.sc (który prowadzą moi synowie – Jakub i Dominik) tworzymy rodzinną kooperację
firm, w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zaplecze know–how macierzystej firmy pozwala nam podjąć
każde wyzwanie. Dysponujemy biurem projektowym a nasza załoga składa się z inżynierów i doświadczonych konstruktorów projektantów, oraz specjalistów obsługujących
precyzyjne maszyny sterowane numerycznie. Realizujemy
zlecenia „od pomysłu” poprzez analizę techniczno-ekonomiczną, projekt, wykonanie narzędzi, aż po jego wdrożenie.
Zapewniamy pełną dokumentację techniczną. Zajmujemy
się konstruowaniem i wytwarzaniem form wtryskowych
i prototypowych narzędzi do działów kontroli jakości dla
znanych firm o światowej renomie. Kierujemy się doborem
najbardziej optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Sposób podejścia do zagadnień związanych z przetwórstwem
tworzyw sztucznych, pozwala nam podejmować największe wyzwania projektowo - konstrukcyjne. Od początku
powstania firmy kładziemy duży nacisk na poszerzanie
wiedzy w szerokim zakresie tematycznym: projektowanie
3D zgodne z technologią uzyskania detalu,
obróbka według idei HSC (high speed cutting), zastosowanie nowych tworzyw sztucznych. Dbałość o podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
pozwoliła nam rozszerzyć park o najnowszej generacji maszyny i oprogramowanie. W związku z tym możemy proponować naszym klientom nowe rozwiązywania trudnych
tematów, dotyczących usług z zakresu oprzyrządowania
technologicznego.
Muszę przyznać, że całkiem niespodziewanie przenieśliśmy się w tajemniczy, niepojęty i ekscytujący świat
techniki. Proszę powiedzieć, jak w tym wszystkim zrodził
się pomysł na implanty?
Potrzeba poszukiwania, ciekawość nowych technologii,
udział w różnych sympozjach naukowych, targach technicznych w Polsce i za granicą, rozmowy z naukowcami
i praktykami zainspirowały mnie do tego, by nowoczesną
technologię projektowania 3D oraz możliwość wytwarzania skomplikowanych detali z wykorzystaniem maszyn
sterowanych numerycznie CNC, zastosować w medycynie,
np. dla wytwarzania indywidualnych implantów.
Doszliśmy do tego, że pomysł znalazł swoją realizację.
Możliwość wytwarzania w Ledo implantów usytuowała
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Leszek Olbrzymek (fot. arch. rodzinne)

Pana na światowej liście liderów w tej dziedzinie i stała
się przełomem na skalę światową oraz nadzieją medycyny. Jak Pan to dobiera?
Powiem jedynie tyle, że w tym wszystkim co w tej
dziedzinie udało mi się zrobić, najważniejsza dla mnie jest
możliwość pomagania innym, którzy znaleźli się w bardzo
trudnym momencie swojego życia. Wszystko inne ma drugoplanowe znaczenie.
Powróćmy więc do dzieła implantów, jak owe powstają?
Wypadki komunikacyjne, choroby nowotworowe i inne
zdarzenia losowe to główne przyczyny uszkodzeń kości
twarzo - czaszki. Dzięki rozwojowi technologii, rozwojowi
oprogramowania do projektowania 3D, inżynierii odwrotnej i maszynom sterowanym numerycznie stało się możliwe takie zaprojektowanie i wykonanie implantów, które
zapewnia niemalże pełny powrót do zdrowia, a w przypadkach onkologicznych ratuje życie pacjentów. Należy podkreślić, iż indywidualne implanty powstają dzięki połączeniu wiedzy z kilku dziedzin, rozwojowi technologii, nowym
materiałom, programom informatycznym, precyzji i możliwościom maszyn sterowanych numerycznie. Wszystko to
w połączeniu stworzyło nowe możliwości leczenia ludzi
po urazach. Przy pomocy tomografii komputerowej można precyzyjnie określić zakres obrażeń i zaplanować operację pacjenta, wykorzystując przy tym fakt, że jesteśmy
w dużym stopniu symetryczni. Na tej podstawie chirurg
z projektantem ustala zakres i kształt implantu uszkodzonej bądź usuniętej kości. Powstaje projekt 3D, który można zweryfikować w symulacji komputerowej i skierować
do wykonania. Tak wykonany implant jest indywidualnie
dopasowany do konkretnego pacjenta, przywraca jednocześnie funkcje jakie pełniły zastąpione fragmenty kości.
Prawdziwa weryfikacja każdego z wytworzonych implantów następuje w trakcie operacji, gdzie decydujące znaczenie ma chirurg, jego wiedza i doświadczenie.
Proszę przybliżyć istotę tych wynalazków.
Innowacyjne projekty pozwalają na wytwarzanie indywidualnie zaprojektowanych implantów kości twarzoczaszki - żuchwy i panewki, kości oczodołów, kości jarzmowej
oraz czaszki. Implant zastępujący połamane kości oczodołu pozwala przywrócić prawidłowe widzenie, implant zastępujący kość żuchwy po jej usunięciu z powodu choroby
nowotworowej - umożliwia zaś normalne mówienie i gryw Uniejowie - nr 65 (2016)

zienie. Implanty kości czaszki precyzyjnie uzupełniają ubytek kości, dzięki czemu skracają do minimum czas operacji
i doskonale chronią tkanki mózgu przed uszkodzeniem jak
i wpływem czynników zewnętrznych, chociażby temperatury. Dla pacjentów nie bez znaczenia jest także powrót do
wcześniejszego wyglądu.
Ogromnym sukcesem jest fakt, że na ponad sto trzydzieści przeprowadzonych operacji z użyciem w ten sposób
powstających implantów nie było przypadków powikłań
pooperacyjnych.
Wytwory Pana pracy to efekt łączenia doświadczenia
i wielospecjalistycznych kontaktów. Z jakimi podmiotami
współpracował Pan do tej pory i czemu ta współpraca
służyła?
W zakresie implantów współpracujemy ze szpitalami w Łodzi i klinikami w Warszawie. Współpracujemy
z naukowcami z dziedziny medycyny i techniki. Duże znaczenie miała
współpraca z łódzkim Technoparkiem. Nie ograniczamy się do danego regionu. Implanty indywidualne
można projektować wykorzystując
komunikację elektroniczną.
Wiem, że pracujecie również poza
swoją siedzibą w Łodzi i, że jest takie
miejsce w kraju, które jest zainteresowane współpracą z Pana firmą.
Takim miastem są Puławy. Proszę
powiedzieć, co ważnego dzieje się
tam za sprawą Ledo?
Od niedawna, dzięki współpracy z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym mamy możliwość wytwarzania indywidualnych implantów oraz realizacji innych projektów
biomedycznych, które są już w fazie zaawansowanej. Mam
na myśli endoprotezę stawu biodrowego wg. patentu, keratoprotezę, węzeł kinematyczny stabilizatora kręgosłupa
czy nawigację śródoperacyjną. W murach puławskiego
parku technologicznego, dzięki pierwszej w Polsce instalacji tego typu, wdrażane będą innowacyjne technologie
materiałowe takie, jak tworzywo widoczne w tomografii
komputerowej czy wtrysk proszków metali i ceramiki.
Technologia ta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i wszędzie tam gdzie wymagana
jest wysoka precyzja wykonania, niezawodność i powtarzalna jakość. Wyposażenie Technoparku umożliwia kontynuację dotychczasowych działań, ale także ich rozszerzenie
w oparciu o współpracę ze środowiskiem naukowym, medycznym i politechnicznym - lubelskim.
W hymnie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa (wydawcy kwartalnika „W Uniejowie”) napisanym przez uniejowianina - Olka Sobieraja zawarte są słowa „dobrze jest
pochodzić stąd”. W kontekście tego stwierdzenia oraz
lokalnego patriotyzmu chcę powiedzieć, że Uniejów jest
z Pana dumny i odczuwa ogromną satysfakcję, że Leszek
Olbrzymek - wynalazca pochodzi właśnie stąd.
Cieszymy się, że można Pana z rodziną spotykać na
ulicach naszego miasta. Jak obecnie odnajduje się Pan w
miejscu spędzania czasu dzieciństwa i wczesnej młodości
i co obecnie najbardziej w Uniejowie zaskakuje?
Tak, mogę powiedzieć, że Uniejów to moje miejsce. Jakże tu nie przyjeżdżać, a jest do kogo. Tutaj mieszka moja
mama, brat ze swoją rodziną oraz krewni. Z Uniejowa
również pochodzi moja małżonka. Tutaj mamy przyjaciół
w Uniejowie - nr 65 (2016)
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Fragment wyposażenia siedziby LEDO w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym (ze zb. Leszka Olbrzymka)

i znajomych. Stąd mamy mnóstwo wspomnień, tu przeżywaliśmy różne młodzieńcze przygody. W Uniejowie
mamy możliwość zatrzymania się na dłużej, odpoczywania, a wieczorami posłuchania odgłosów miasta.
Tutaj też bardzo dużo czasu spędzali nasi synowie, teraz przyjeżdżają ze swoimi rodzinami. Dla moich wnuków
wakacje w Uniejowie są czymś wyjątkowym i szczególnie
przez nich oczekiwanym.
Rodzinnie (i również z przyjaciółmi) zwiedzamy prześliczne okolice, wyruszamy na bliższe i dalsze wycieczki rowerowe, chodzimy po lesie i zbieramy grzyby. Oczywiście
korzystamy też z dobrodziejstw wód termalnych i często
bywamy na basenach. Co najważniejsze, cieszymy się, że
Uniejów tak pięknie się zmienia i, że równa do najlepszych.
Bardzo pozytywnie zaskakuje dynamika rozwoju, dalsze
plany miasta na przyszłość i konsekwentna ich realizacja
oraz liczne rzesze turystów, dla których Uniejów jest oazą
spokoju. Można pomarzyć? Właśnie uświadomiła mi Pani,
że zamiast oddalać się od Uniejowa (do Puław jest jakieś
300km) -idealnym rozwiązaniem byłoby tutaj ulokować
dalszy postęp w dziedzinie implantów i innych projektów
biomedycznych. Jest już przecież baza sanatoryjna dla rekonwalescentów.
Na zakończenie, dziękując za rozmowę, w imieniu własnym, redakcji naszego kwartalnika gratuluję dotychczasowych, jakże znaczących sukcesów zawodowych. Życzę
dalszej kreatywności oraz sprzyjających okoliczności
w dzieleniu się swoimi kompetencjami i w pomnażaniu
dobra. Za Pana sprawą wielu mogło doświadczać potęgi
umysłu i możliwego, które jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwym.

Małgorzata Charuba

Ogólnopolski Związek Podoficerów Rezerwy R.P. w Uniejowie
w okresie międzywojennym
Ogólnopolski Związek Podoficer Rezerwy na szczeblu krajowym powstał w 1925 roku. Brak jest dokładnej daty powstania
tego Związku w Uniejowie, jak i pełnego składu jego Zarządu. Prezesem Związku był mój ojciec -Józef Szymański, który po
zakończeniu działań wojennych w 1920 roku otrzymał stopień sierżanta. Jego wybór nie budził zastrzeżeń, gdyż był on najwyższy rangą wśród byłych podoficerów, co potwierdzają liczne zdjęcia i druki zaproszeń będących w moim posiadaniu.
Pierwsza informacja o Związku pochodzi z Echa Tureckiego z 01 kwietnia 1931 roku i dotyczy kwesty publicznej, przeprowadzonej w dniu 19 marca tegoż roku na podstawie zezwolenia wydanego przez Starostę Powiatowego Leopolda Borysławskiego.
Zebrano ogółem 88 złotych i 10 groszy – suma ta została przekazana przez Zarząd tego Związku na przysposobienie wojskowe
dla podoficerów rezerwy i zakup niezbędnych przyrządów do ćwiczeń. Za podjęcie trudu sprzedaży znaczków Zarząd Koła złożył serdeczne podziękowania p .A Czyżkowskiej, W. Jakubowskiej, W.Przydrożnej oraz p. S. Sowińskiemu, W. Włodarskiemu
i S. Podgórskiemu.
W 1932 roku delegaci powiatu tureckiego udali się na Zjazd Ogólnopolskiego Związku Podoficerów Rezerwy do Katowic.
W tym samym roku odbył się również Zjazd Wojewódzki w Łodzi.

Delegaci powiatu tureckiego: z prawej prezes z Turku- Stefan Puszczyński,
a z lewej prezes Koła Uniejów- Józef Szymański (ze zb. Wacława Szymańskiego)

Rok 1932, Łódź-Aleje Kościuszki. Wśród delegatów wracających ze Zjazdu idą
(od lewej): skarbnik Wojewódzkiego Związku w Łodzi- p. Kępa, w środku prezes
koła Uniejów -Józef Szymański, a z prawej Roman Kubalak - prezes OZPR Woj.
Łódzkiego (ze zb. Wacława Szymańskiego)

Rok 1932- ze Zjazdu Wojewódzkiego w Łodzi. W środku siedzi generał Stanisław Małachowski, a z jego prawej strony siedzi prezes Okręgu Łódzkiego- Roman Kubalak
i dalej sekretarz Federacji Polskiego Związku Obrońców Ojczyzny Woj. Łódzkiego- Bronisław Błaszczyk. W ostatnim rzędzie z prawej strony sztandaru stoi prezes
OZPR z Uniejowa – Józef Szymański.
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„Echo Tureckie” 22 stycznia 1933 roku podaje też informację o
odsłonięciu tablicy pamiątkowej w Uniejowie przy wejściu głównym
do kościoła. „Zarząd Ogólnopolskiego Związku Podoficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej Koło Uniejów urządza w dniu 22 stycznia 1933
roku jako rocznicę powstania styczniowego pod protektoratem J.W.P.
Starosty Borysławskiego Leopolda uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bohaterów Uniejowiaków poległych w walce o niepodległość ojczyzny”. Program uroczystości był dwudniowy.
„Sobota dnia 21.I.r.b. o godzinie 22 (10 wieczór) hejnał z wieży. Niedziela w dniu 22 godzina 10 rano zbiórka wszystkich organizacji, rodzin
poległych i gości celem uświetnienia uroczystości oraz podkreślenia idei
OZPR. Zarząd ma zaszczyt prosić szerokie rzesze społeczeństwa o łaskawe wzięcie udziału w uroczystości na placu Straży Ogniowej. Godzina
11 rano uroczysta msza za poległych, godzina 12.30 odsłonięcie tablicy
pamiątkowej oraz przemówienia , godzina 13 defilada i rozwiązanie pochodu.”
Należy podkreślić , że z uwagi na ciężką zimę pamiątkowe zdjęcie z udziałem Sekretarza Generalnego Związku Obrońców Ojczyzny
Województwa Łódzkiego zostało wykonane dopiero na wiosnę.
W 1935 roku na dzień 29 września Uniejowski Związek Podoficerów Rezerwy otrzymał zaproszenie wraz z symbolicznym gwoździem na uroczystość Poświęcenia Sztandaru od Koła Powiatowego
w Lidzie. Ponieważ nikt z Uniejowskiego Zarządu nie pojechał, zaproszenie wraz z gwoździem zostało w rodzinnym archiwum i jako
ciekawostkę je przedstawiam.
W tym samym roku Koło Uniejowskie dostało jeszcze jedno zaproszenie. Było ono od OZPR R.P. Koła w Rudzie Pabianickiej na poświęcenie sztandaru, z prośbą o przyjazd i łaskawe wsparcie. Jest
ono również ciekawe z uwagi na wymienione nazwiska i stanowiska osób przyjmujących Protektorat, tworzących Komitet Honorowy i Rodzice chrzestni sztandaru- to zaproszenie również pokazuję. Uzupełnieniem do jego opisu jest poniższa informacja, dotycząc
a dalszych losów niektórych pokazanych tam osób.
W marcu 1938 rok Ogólnopolski Związek Podoficerów Rezerwy
RP Koło w Uniejowie zorganizował zjazd członków z okazji zmian
administracyjnych t.j. przejścia Uniejowa i powiatu tureckiego z województwa łódzkiego do województwa poznańskiego. Zachowało się
zdjęcie z tej uroczystości na schodach zamku, zawarte już w ostatnim numerze kwartalnika.

Uniejów, wiosna 1933 roku. Stoją od lewej: Władysław Stasiak, Sekretarz Generalny - Bronisław Błaszczyk, w środku Prezes Koła UniejówJózef Szymański z synem Wacławem, pierwszy z prawej - sekretarz
Koła w Uniejowie Jan Tarczyński (zb. Wacława Szymańskiego)

Adam Świtalski - zginął 10.09.1939 roku w piwnicach swojego domu podczas działań wojennych; Bogumił Ircha - był po
wojnie wieloletnim Burmistrzem potem Przewodniczącym Rady Miasta; Eugeniusz Świtalski - był w czasie okupacji więźniem
Radogoszcza , po 1945 roku zamieszkał w Łodzi; Tadeusz Kwieciński-podczas okupacji w 1941r. był organizatorem ZWZ –AK
w Uniejowie, w 1945r. został Komendantem Milicji Obywatelskiej, w późniejszych latach był nauczycielem w tutejszej szkole
podstawowej; Jan Tarczyński -w maju 1940 r. został zaprzysiężony na funkcję Komendanta Polskiej Organizacji Bojowej „Wolność „ rejonu Uniejowa, w czerwcu tegoż roku został aresztowany i stracony; Juliusz Ponsyliusz -w 1940 r. został wywieziony na roboty do Niemiec i tam został aresztowany za odkrycie zakopanej broni Związku Strzeleckiego na terenie Uniejowa.
Po wojnie w 1945 r. wyjechał do jednego z miast Zachodniego Pomorza i tam przez parę lat był burmistrzem; Roman Kubalak
-został aresztowany przez gestapo przed Świętem Niepodległości 11 listopada 1939 r. i zaginął; Józef Szymański -w maju 1940
r wywieziony do Bremen na przymusowe roboty wrócił w 1946 i osiedlił się w Głuszycy pod Wałbrzychem, gdzie kierował
Spółdzielnią PSS „Społem”.

Opracował Wacław Szymański
w Uniejowie - nr 65 (2016)
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430 lat temu

Cechy rzemieślnicze świętują jubileusz
Historyczną datą w działalności cechów rzemieślniczych, istniejących
przy Parafii Uniejów, był 23 kwietnia 1586 roku. Abp gnieźnieński Stanisław
Karnkowski na zamku w Uniejowie podpisał edykt sankcjonujący ostatecznie
ich istnienie. W niedzielę 24 kwietnia br. w uniejowskiej kolegiacie odbędzie
się uroczysta Msza Święta, upamiętniająca to wydarzenie, mające miejsce
430 temu. Ogólny zarys dziejów cechów i historia każdego z nich opisywana
była na łamach „W Uniejowie” , począwszy od 22. numeru. Obecnie funkcjonuje 11 cechów rzemieślniczych. Każdy z nich posiada sztandar i nazwę zaczerpniętą od nazwy rzemiosła, które członkowie danego cechu wykonywali.
Tylko nieliczni z nas wykonują zawód i działalność związaną z przynależnością cechową. Większość członków to osoby starsze, które stając
przy sztandarze cechowym kultywują tradycje swoich przodków. Cieszy
nas to, że młodzi ludzie nie wstydzą się przynależności do tego typu społeczności i chętnie zasilają nasze szeregi. Niezdecydowanych zachęca- Nadcechmistrz Krzysztof Zimnowłocki przy pamiątkowej
tablicy w kolegiacie (fot. Małgorzata Zimnowłocka)
my i zapraszamy do nas - mówi nadcechmistrz Krzysztof Zimnowłocki.
Całą swoja działalność cechy opierają na składkach członkowskich. Ze składek indywidualnie i dobrowolnie wpłacanych
przez członków cechów, w 2015 roku na cmentarzu parafialnym został ufundowany krzyż oraz ołtarz z marmuru. Członkowie cechów wraz ze swoimi sztandarami zawsze uświetniają swoją obecnością uroczystości w naszym mieście i gminie,
nie tylko kościelne, ale również patriotyczne. Działalność cechów rzemieślniczych jest dumą dla naszego miasteczka, bo to
ewenement nie tylko na skalę gminy, ale diecezji i województwa, a może nawet i kraju.

Małgorzata Zimnowłocka

Gratulujemy wielkiego Jubileuszu! Trwanie z pokolenia na pokolenie przy sztandarach cechowych to godny naśladowania przykład pielęgnowania naszego dziedzictwa kulturowego. Wierzymy, że kolejne pokolenia staną przy tych samych sztandarach i z dumą
będą podtrzymywać tradycję dziadków i ojców.
Redakcja

115 lat uniejowskiej dzwonnicy
Dzwonnica przy uniejowskiej kolegiacie została wybudowana przez ks. Tomasza Bukowskiego. Widoczna z odległości kilku kilometrów (25 metrów wysokości)
od 1901 roku góruje nad miastem i okolicą.
Dzwonnica przetrwała wszystkie dziejowe burze, ale przez działania wojenne i towarzyszące im pożary zniszczeniu uległy
wszystkie dokumenty, zawierające szczegóły jej budowy.
Z ustnych przekazów, spisanych przez ks.
Lucjana Cerskiego wiemy, że: „(...) na fundamenty dzwonnicy wykorzystano głazy z wioski
Góry, przetransportowane na drewnianych
płozach ciągniętych przez woły. Trzy dzwony
wciągnięto na drewnianą konstrukcję, zanim otoczono ją murami. Gdy pod koniec I-ej
wojny światowej Niemcy zabierali dzwony na
potrzeby wojskowe, największego z nich „Floriana” nie mogli zdjąć w całości, więc potłukli
go wewnątrz dzwonnicy. Jęk tłuczonego dzwonu wywołał bolesne wrażenie na mieszkańcach
Uniejowa i pobliskich wiosek. Dwa mniejsze
dzwony zostały spuszczone bez tłuczenia”.
Pochwałę dzwonnicy znajdujemy w „Gazecie Świątecznej” (Rok XXXII.-Tydzień 37):
„(…)Przed kilkunastu laty przybyła Uniejowowi nowa ozdoba - wspaniała dzwonnica
wzniesiona obok kościoła, może jedna z naj16

piękniejszych w kraju naszym. Część gminy Skotnickiej należy
do parafii uniejowskiej, więc i ludność gminy Skotnickiej część
kosztów na tę śliczną budowę ofiarowała. Za to co dzień o kilka
wiorst może oglądać szczyt jej wysmukły i słyszeć głos dzwonów
wzywający pobożnych na modlitwę”.
W czasie działań obronnych w 1939 roku budowla ta ocalała. Pod koniec XX wieku uniejowianie z niepokojem zaczęli obserwować jej
stan zewnętrzny. W 2003 roku z inicjatywy
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa powołano
Społeczny Komitet Renowacji Dzwonnicy. Po
uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpiono
do gromadzenia środków finansowych, m.in.
poprzez rozprowadzanie cegiełek, pozyskiwanie darczyńców. W październiku 2004 roku
podpisano umowę z wykonawcą. Działania
Społecznego Komitetu zostały wsparte przez
Burmistrza Józefa Kaczmarka, Samorząd
Gminy i spotkały się z dużą ofiarnością ze
strony mieszkańców, parafian i innych osób.
Udało się przeprowadzić remont i wyposażyć
dzwonnicę w nowy zegar. Po czterech latach
wspólny wysiłek pozostawił trwały ślad na
następne pokolenia. W dniu 29 czerwca 2007
roku Społeczny Komitet Renowacji Dzwonnicy rozliczył środki finansowe, również ze
sprzedaży cegiełek, i tym samym zakończył
działalność.

Urszula Urbaniak

fot. Aldona Szymkowiak

w Uniejowie - nr 65 (2016)

430 lat tr adycji cechowych w Uniejowie

Procesja wokół uniejowskiej kolegiaty (fot. Małgorzata Charuba)

Święto Niepodległości - przemarsz pod pomnik na Rynku
(fot. Małgorzata Charuba)

W procesji odpustowej do pomnika Bł. Bogumiła (fot. Urszula Urbaniak)

Podczas Mszy św. sprawowanej na Placu Dębów Katyńskich
(fot. Małgorzata Charuba)

115 lat uniejowskiej dzwonnicy

Pokrywanie kopuły blachą miedzianą
(fot. Aldona Szymkowiak)

w Uniejowie - nr 65 (2016)

Dzwonnica po remoncie (fot. Aldona Szymkowiak)
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25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa (1991-2016)
Wieczory z filmem o Uniejowie

Pierwszy wieczór filmowy (20 stycznia) był spotkaniem inaugurującym jubileusz 25-lecia TPU. Prezes Urszula Urbaniak przypomniała dorobek Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Uniejowa, którego członkowie (po zakończeniu działalności komitetu) założyli Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa (fot. Małgorzata Charuba)

W spotkaniu uczestniczyli żyjący członkowie Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Uniejowa, założyciele Towarzystwa, obecni jego członkowie i zaproszeni
goście. Oglądano dokumentalny film „Uniejów i okolice”, pokazujący Uniejów i inne miejscowości na terenie gminy w latach 80. XX wieku (fot. Małgorzata Charuba)

Gość spotkania - wiceburmistrz Piotr Majer (fot. lewe) podkreślił wartość takich spotkań dla lokalnej społeczności, a działania Społecznego Komitetu Obchodów
700-lecia Uniejowa wspominał m.in. Andrzej Urbaniak (fot. Małgorzata Charuba)

Jest wieczór, za oknem deszcz. Po cichu wchodzę do siedziby TPU, jestem spóźniona. Siadam na końcu sali. Dla mnie,
właśnie trwająca projekcja jest niespodzianką, podróżą, opowieścią o historii miasta, które dopiero poznaję.
Dla osób zgromadzonych to podróż sentymentalna, do miejsc i ludzi już przeszłych. Wsłuchuję się w szmer komentarzy, dźwięk wspomnień – właściwie mogłabym zamknąć oczy i „oglądać” film, słuchając zgromadzonych. Symfonia
westchnień, wykrzyknień, rozpoznań, wzruszeń.
A ja, w ostatnim rzędzie – skupiona – myślę o tym, że zazdroszczę zgromadzonym ciągłości historii i wspólnoty. Tego,
że od pokoleń budują miejsce, że mogą być rozpoznani na taśmie filmowej, że mają pamięć miejsca, że nie są anonimowi,
jak ja – ktoś z wielkiego miasta.
Wieczory filmowe organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, stanowią wyjątkową okazję, żeby spotkać
się z ludźmi, którzy przez lata, budowali i budują tkankę miasta Uniejów. To czas dzielenia się doświadczeniami i wspomnieniami. To czas, który w wyjątkowy sposób może pokazać jak każdy mieszkaniec, bez wyjątku, jest ważnym ogniwem
łączącym naszą wspólną pamięć miejsca.
Elżbieta Wysakowska Walters
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25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa (1991-2016)

Wystawa malarska „Pasją połączeni” - 29 stycznia 2016

Artyści od lewej: Marta Cholewo, Wojciech Witkowski i Julita Polipowska
(arch. TPU)
Wystawę otworzyła wiceprezes TPU Małgorzata Charuba (pierwsza z lewej).
W dalszej kolejności stoją: Jadwiga Tylki, Joanna Wicherkiewicz i Arleta Becalik
- członkinie Zarządu TPU oraz Barbara Bugajak (arch. TPU)

Julita Polipowska to uniejowianka, absolwentka miejscowej podstawówki. Przy kronice dyr. Zespołu Szkół w Uniejowie - Małgorzata Komajda (fot. lewe),
a na zdjęciu obok artystka w otoczeniu koleżanek i kolegów ze szkolnej ławki (arch. TPU)

W piątek 29.01.2016 w Uniejowie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa miałam przyjemność uczestniczyć
w wernisażu wystawy prac trójki utalentowanych artystów: Julity Polipowskiej, Marty Cholewo i Wojciecha Adama
Witkowskiego. Każdy z nich zaprezentował inną technikę, styl, tematykę, przez co wrażenia artystyczne były jeszcze bogatsze. Sala Wystawowa przy siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa jest doskonałym miejscem do odbywania się
tego typu imprez, a wernisaż oraz sama wystawa zostały zorganizowane na wysokim poziomie.
Na uwagę zasługuje atmosfera tego wydarzenia ,właściwa ekspozycja prac i dobra organizacja . Pomimo sporej liczby
gości obecnych na wernisażu, mieliśmy możliwość indywidualnej rozmowy z artystami, co było ciekawym doświadczeniem. Na pierwszy rzut oka widać, ile w swą pracę włożyli serca i emocji, widać ich wrażliwość, wszystkie prace ogląda
się z ogromną przyjemnością, każda zasługuje na to, aby do niej podejść i ją podziwiać. Wystawa jest przemyślana, uporządkowana, prace są dobrze oświetlone, obok prac poszczególnych autorów jest wyeksponowana ramka z informacjami
o nich. Bardzo ciekawa była wypowiedź p. Wojciecha Witkowskiego, który wyjaśnił w jaki sposób zrodził się pomysł
na wspólną wystawę prac trójki artystów oraz jej tytuł. Opowiedział też więcej o historii swojej i koleżanek przygody
z malarstwem i o ich twórczości.
Wystawę można oglądać do 16 kwietnia. Mnie osobiście bardzo się podobała i z niecierpliwością czekam na kolejne
wystawy i prace tych artystów.
Agnieszka Zimoń
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Uniejowsk a VIA DOLOROSA
W piątek poprzedzający Wielki Tydzień, podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo liczna grupa uniejowskich parafian
uczestniczyła w Drodze Krzyżowej. Poprowadził ją ksiądz prałat Andrzej Ziemieśkiewicz z księżmi wikariuszami oraz
diakonem, odbywającym praktyki w naszej parafii. Modlitwa, zaduma, rozważania poszczególnych Stacji tejże Drogi
i wynikające z nich refleksje, wielkopostne śpiewy i ich echo rozchodzące się po trasie przypominały o nadchodzących
Świętach Wielkanocnych i ich istocie.
W tym modlitewnym spotkaniu uczestniczyły wszystkie stany. Nie zabrakło dzieci i młodzieży oraz starszych i młodszych dorosłych (wśród nich sióstr zakonnych, dworzan, członków cechów, strażaków, rycerzy Kolumba). Krzyż nieśli
m.in. ministranci, księża, nadzwyczajni szafarze, młodzież gimnazjalna, młodsze dzieci, osoby w okularach, przedstawicielki Rycerstwa Niepokalanej, przedstawiciele cechów oraz dworzanie. Procesja przeszła przez Rynek, dalej ulicą Dąbską, Orzechową, M. Konopnickiej, Szkolną oraz ul. Kościelnicką, by na XIV stację powrócić do Kolegiaty.
W ten piątkowy późno - popołudniowy i wczesno - wieczorny czas Uniejów na krótko stał się Jerozolimą. Każdy udział
w Drodze Krzyżowej, za sprawą wyobrażeń, przenosi jej uczestników w czasy i do miejsca cierpienia Jezusa Chrystusa.
Jak wygląda współczesna Via Dolorosa w tejże Jerozolimie? Naocznie mogła przekonać się o tym grupa uniejowskich
parafian, której dane było w lutym ubiegłego roku przemierzać ścieżkami znaczonymi męczeńską śmiercią Jezusa.
Trudno opisać przeżycia związane z dotykaniem śladów obecności Chrystusa i Jego Drogi na Golgotę, a tym bardziej
się nimi publicznie podzielić.
Łatwiej jest natomiast podzielić się tym, co udało się zatrzymać w kadrze, również po to, by poprzez niniejszy materiał
ubogacić przeżycia świąteczne tych, którzy do Jerozolimy jeszcze nie dotarli, a o tym może bardzo marzą. Stąd do fotorelacji z uniejowskiej Drogi Krzyżowej dołączamy zdjęcia pokazujące autentyczną Drogę, która wiodła Jezusa na Krzyż.
Małgorzata Charuba

18 marca 2016 - uniejowscy parafianie na Drodze Krzyżowej poprowadzonej ulicami miasta (fot. Małgorzata Charuba)

W JEROZOLIMIE

Luty 2016 - uniejowscy parafianie podążający Jerozolimską Drogą Krzyżową (fot. Małgorzata Charuba)
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Z historii par afii w Uniejowie

Ks. Jan Nowak

Ks. Jan Nowak (arch. TPU)

Proboszcz w latach 1958-1972

Po przeniesieniu ks. Władysława Góry do Izbicy Kujawskiej, stanowisko proboszcza w Uniejowie objął
jego seminaryjny rówieśnik
- ks. Jan Nowak.
Ks. Jan Nowak urodził się
22 stycznia na ziemi opoczyńskiej. Po ukończeniu Liceum
im. Piusa X we Włocławku,
wstąpił do włocławskiego
seminarium
duchownego.
W dniu 19 czerwca 1932 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Był dobrym kaznodzieją,
ale jednocześnie bardzo konfliktowy, co skutkowało czę-

stą zmianą parafii.
W czasie okupacji zmuszony był przenieść się do Generalnego Gubernatorstwa, by uniknąć aresztowania. W czasie II
wojny światowej w większości przebywał więc w Warszawie.
Po wojnie krótko był proboszczem w Rzgowie (1 rok),
w Kramsku (8 lat) i dwa lata w Izbicy Kujawskiej. W 1958 roku
został proboszczem w Uniejowie.
W Uniejowie już na początku spotkał się z dezaprobatą
znacznej części p arafian i mimo pięknych kazań, świadczących o jego wiedzy i talencie, nie zyskał szerszego zaufania
wśród wiernych. Taka sytuacja nie sprzyjała podejmowaniu
inicjatyw angażujących parafian.
Kiedy w 1963 roku, na polecenie władz państwowych zamknął prowizoryczną kaplicę w Bronowie, w której od 1946
roku odprawiana była niedzielna Msza św., a później również
tam odbywała się katechizacja, jeszcze bardziej zniechęcił
do siebie wiernych. Do Kurii Diecezjalnej słano liczne skargi
i zażalenia.
Po napomnieniach przez bp. włocławskiego, ks. Nowakowi
udało sie uzyskać zgodę władz państwowych w Warszawie na
ponowne otwarcie punktu katechetycznego (26 lutego 1964r.).
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Od 19 kwietnia 1964 r. przywrócono tam również odprawianie niedzielnej Mszy św.
Podczas wizytacji parafii w 1966 roku bp. Zaremba nakazał naprawę zniszczonego w czasie okupacji przykościelnego parkanu. Ks. Jan Nowak sprzedał wówczas jedną z działek parafialnych i na ocalałych fundamentach rozebranego
w czasie okupacji parkanu, postawił parkan, który istnieje
obecnie. Założył też (w 1967r.) ogrzewanie kościoła i instalację nagłośnieniową.
Nie mając większego wsparcia ze strony parafian, 31 maja
1972 roku zrezygnował z obowiązków proboszcza w Uniejowie. Zamieszkał w diecezjalnym domu księży emerytów, najpierw w Ciechocinku, a potem w Michelinie. Zmarł 20 sierpnia 1996 roku. Pochowany został w rodzinnej parafii Radzice.

Urszula Urbaniak

Na podstawie tekstu ks. Lucjana Cerskiego ”Propozycja suplementu do monografii Uniejowa”

Jedna z uroczystości religijnych w Uniejowie - ks. Jan Nowak (z prawej), biskup
Czesław Lewandowski i ks. Władysław Góra (z lewej) - arch. TPU

Ks. Jan Nowak z murarzami stawiającymi parkan wokół
kościoła w Uniejowie (fot. arch. Janiny Dudzińskiej)

I Komunia dziewcząt i chłopców 21 maja 1967 roku - ks. Jan Nowak (w środku), ks. Tadeusz Sierosławski (z lewej) i ks. Kwieciński ( arch. Małgorzaty Charuby)

I Komunia 1960 roku - ks. Jan Nowak (w środku), siostra Gracjana Tysarczyk i ks. Jan Wolski (arch. Jadwigi Naszyńskiej)
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I Komunia 1959 roku - ks. Jan Nowak (z lewej ) i ks. Jan Wolski (ze zb. Marii Długosz)

Rok 1959 - procesja Bożego Ciała. Ks. Jan Nowak prowadzony przez członków cechu starszych ministrantów: Józefa Andrysiewicza (z prawej) i Józefa
Józefowicza. Dziewczęta od lewej to: Ola Pajor, Kowalska i Ania Jesiołowska
(arch. Jadwigi Tylki)

Rok 1961-pogrzeb Heleny Robaszkiewicz. Księża od lewej: Aleksander
Kamiński, Jan Nowak i Józef Nocny (arch. Pawła Dymeckiego)

Rok 1971. Ks. Jan Nowak przyjmuje życzenia imieninowe od przedszkolaków z przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne - druga od lewej
Dorotka Krzesłowska (zb. Joanny Krzesłowskiej)
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K apliczka w Ostrowsku to element krajobrazu wsi.
Najstarsi mieszkańcy pamiętają o jej istnieniu w dotychczasowym miejscu. Przez wiele lat była świadkiem historii oraz szczególnych wydarzeń w życiu wsi. Jak mówią
mieszkańcy: „stanowi ona ochronę przed nieszczęściami
i hołd złożony Bogu” i ma swoją długą historię. M a r i a
Peraj wspomina, że kapliczka została zbudowana wspólnymi siłami przez mieszkańców oraz Antoniego Zielonkę.
Obok niej po prawej stronie stał duży drewniany krzyż.
Podczas drugiej wojny światowej, kiedy to Niemcy wkroczyli do wsi, zmuszono ludzi do zburzenia kamiennej figury.
Żołnierze niemieccy z bronią w ręku oczekiwali, aż ludzie
sami dokonają rozbiórki. Zastraszone społeczeństwo musiało wykonać rozkaz pomimo, że wiele lat wcześniej sami
pobudowali ten pomnik wdzięczności. Po zakończeniu wojny w latach 1946/47 Stanisław Mokros na nowo odbudował kapliczkę z kamienia polnego na posesji państwa
Włazałków, ale obok niej nie stanął już kolejny krzyż.
Nie zachowały się też żadne zdjęcia wcześniejszych kapliczek, które stanowiłyby pamiątkę dla społeczności Ostrowska.
Z pokolenia na pokolenie przekazywano jednak tradycje dbania i dekorowania jej wstęgami oraz kwiatami. Z biegiem
lat kapliczka wymagała gruntownego remontu. Mieczysław Urbaniak przypomniał, że w roku 1995 kamienną kapliczkę
otynkował Jan Zbytniewski, a następnym inicjatorem prac był Józef Goszczyk. W czynie społecznym odnowił wtedy kapliczkę w 2006 roku, a fundatorem umieszczonych w niej
obrazów był Marian Kaczmarek. W ostatnim czasie
na ścianach kapliczki widoczne były odpadające tynki i inne zniszczenia. Rozpoczęcie prac remontowych
wiązało się najpierw z zebraniem funduszy. Do akcji odrestaurowania przystąpiono w 2015 roku. Dzięki
wsparciu społeczeństwa, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowsku, Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku,
Burmistrza Uniejowa, jak również darczyńców spoza
miejscowości zebrano kwotę wystarczającą na zakup
materiałów. Wykonania prac remontowo-budowlanych
w czynie społecznym podjął się pan Mirosław Ławniczak.
Jesienią, 27 listopada 2015 roku, uroczystego poświęcenia
„nowej” kapliczki dokonał proboszcz Parafii Uniejów
ksiądz prałat Andrzej Ziemieśkiewicz.

Nowa kapliczka w miejscu poprzedniej (fot. Anita Kaźmierczak)

K apliczk a w Ostrowsku

Anita Kaźmierczak
Stara kapliczka przed remontem (fot. Anita Kaźmierczak)

K apliczk a
w centrum Wilamowa
Duża figura Matki Boskiej znajduje się na działce nale-

Fot. Małgorzata Ludwicka

żącej niegdyś do jej fundatora, Antoniego Pelca. Budował ją
syn Antoniego, na życzenie swojego schorowanego ojca. Budowa przebiegała w dwóch etapach.
W roku 1953 wymurowano dwumetrowy postument z kamieni polnych, a w 1954 roku postawiono na nim figurę. Nie
wiadomo, skąd ją przywieziono, ani kto był jej wykonawcą.
Powstanie figury-kapliczki miało na celu uczczenie Roku
Maryjnego. Widnieje tam napis: Rok Maryjny: „8. XII 1953
- 8.XII 1954 i Pod twoją obronę uciekamy się Święta Boża
Rodzicielko”. Po śmierci Antoniego Pelca opiekę nad kapliczką przejęli jego potomkowie. W 1999 roku prawnuk fundatora, Filip Tomaszewski, odnowił ją (wyczyścił i przemalował).
Obecnie opiekuje się nią Krzysztof Troczyński (też prawnuk
fundatora), dziedziczący działkę. W ostatnich latach kapliczkę oddzielono od prywatnej działki. Przy niej budowany jest
jeden z ołtarzy na trasie procesji Bożego Ciała.

Martyna Ludwicka
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Rozpoczynają się prace nad wyczekiwaną od dawna nową monografią Uniejowa. Ale to nie jedyna inicjatywa
wydawnicza TPU. W maju ukaże się kolejna publikacja o bł. Bogumile, a z jesiennym numerem kwartalnika będzie
można nabyć jego wydanie specjalne „25 lat dla miasta i jego mieszkańców”. Przed Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa również wydanie II części wspomnień wojennych, o czym piszemy niżej.

„Uniejów.

Z dziejów miasta i regionu spycimiersko-uniejowskiego”
Ponad 20 lat temu, w 1995 r., staraniem Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa oraz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, w ręce czytelników trafiła pomnikowa monografia naszego
miasta, nosząca tytuł „Uniejów. Dzieje miasta”. Nad pracami zespołu znakomitych historyków –
autorów tej książki czuwał prof. Jan Szymczak. Wydawnictwo spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i jego nakład jest od dawna wyczerpany, choć zainteresowanych dziejami Uniejowa wciąż
przybywa.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców Uniejowa i okolic oraz licznych gości naszego
uzdrowiska, chcących zdobyć bądź pogłębić wiedzę historyczną na temat jednego z najciekawszych
miast środkowej Polski, TPU podjęło inicjatywę wydania nowej, poprawionej i uzupełnionej monografii Uniejowa.
Planowane wydawnictwo nosi roboczy tytuł „Uniejów. Z dziejów miasta i regionu spycimiersko-uniejowskiego”. Monografia powstaje pod redakcją prof. Jana Szymczaka i patronatem naukowym Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Kolejne wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa powstaje przy wsparciu Samorządu
Miasta i Gminy Uniejów. Jak mówi tytuł, będzie to opis nie tylko historii Uniejowa, ale również dzieje około 63 miejscowości, związanych z regionem spycimiersko-uniejowskim, na przestrzeni wielu wieków, od początków osadnictwa po
rok 1990. Ostatnie ćwierć wieku dziejów Uniejowa i okolic zostanie zobrazowane w postaci kalendarium.
Dla Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa jest to wielkie przedsięwzięcie finansowe. W związku z powyższym przy rachunku bankowym otwarto subkonto:
22 9263 0000 0209 1734 2002 0104 - darowizna na monografię lub przedpłata
Wszystkim darczyńcom Towarzystwo gwarantuje pierwszeństwo w nabyciu dzieła. Planowany termin publikacji to
koniec 2017 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwie Przyjaciół Uniejowa.

Jednocześnie informujemy, że nieprzerwanie trwają prace nad kolejnym tomem wojennych wspomnień
mieszkańców, Oczekujemy na przesłane do nas wspomnienia, relacje, dokumenty i zdjęcia z okresu pomiędzy
1930 a 1956 r. Czekamy także na informacje na temat żyjących świadków tych czasów, którzy ze względu na
wiek lub inne okoliczności nie są w stanie samodzielnie spisać wspomnień. Wówczas dojedziemy i pomożemy
utrwalić bezcenne często okruchy wspomnień.

Ta książka nie powstanie bez Waszej pomocy!

1% podatku
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa dziękuje wszystkim, którzy już przekazali na jego konto
1% swojego podatku dochodowego, a niezdecydowanych prosimy o wsparcie w ten sposób naszej
działalności ukierunkowanej na ochronę dziedzictwa kulturowego i innych systematycznie
realizowanych zadań statutowych.

KRS 0000250380

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
zaprasza na
wernisaż wystawy malarstwa

Pawła Duraja
Sala Wystawowa przy Towarzystwie Przyjaciół Uniejowa
22 kwietnia 2016, godz. 17.00
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Migranci mile widziani
W dużych miastach coraz trudniej się żyje. Już wszyscy
o tym wiemy: tłok i smog. Kierunek migracji pomału się
odwraca. Kiedyś młodzi uciekali do miasta za pracą, atrakcjami, lepszym dostępem do kin, teatrów, atrakcyjnych
sklepów. Niby też wygodniejszemu życiu.
Na przykładzie gminy Uniejów już widać, że prowincja staje się coraz atrakcyjniejsza, a przede wszystkim zdrowsza. Na
ziemię uniejowską przybywa „uciekinierów” z dużych miast, przede wszystkim
z Łodzi, innych miast a nawet z zagranicy.
Mając samochód, dostęp do Internetu,
telefon nie musimy się męczyć w miejskim
ścisku i zadymieniu. Można wykonywać
swój zawód, realizować swoje marzenia
i cele z dala od miasta, w zdrowym klimacie, w kontakcie z sąsiadami i przyjaznym
środowisku. Tak właśnie postanowił Filip
Tomaszewski, który zamieszkał wraz z rodziną w Wilamowie.
Kwartalnik ,,W Uniejowie” zainteresował się, jakie były motywy takiej decyzji.
Postaramy się porozmawiać z tymi imigrantami z dużych miast, popytać o powody ich exodusu. Filip Tomaszewski w 2008
roku wziął ślub z Martą, w 2010 roku z racji swoich zainteresowań zaangażował się w budowę Zagrody Młynarskiej w Uniejowie. Są tam obiekty, eksponaty, sprzęty najczęściej wynalezione i zgromadzone właśnie
przez Filipa. Jednocześnie rozpoczął na działce, odziedziczonej po dziadku, budowę domu. W 2012 roku zamieszkali na
stałe na wsi. Żona Marta bez problemu dostała pracę jako
psycholog w Liceum I i II w Turku, następnie w Zespole
Szkół Rolniczych w Kaczkach, a obecnie w I LO w Turku.
Miała też zajęcia w Zagrodzie Młynarskiej, gdzie dzieci,
Powrót do klimatów
z dzieciństwa
F ilip Tomaszewski nie przypadkowo stał się mieszkańcem Wilamowa. Już w okresie dzieciństwa i młodości był
częstym gościem swoich dziadków, Marianny i Bolesława
Pelców. Chętnie, w towarzystwie kuzynów, spędzał tu
wiele wakacji. Miał 13 lat, kiedy na strychu jednego z budynków w gospodarstwie dziadka (stał tam tylko stary
fortepian) postanowili urządzić sobie Klub. By stworzyć
w jego wnętrzu właściwy klimat, zaczęli tam znosić różne
stare przedmioty, znajdujące się w obejściu. Szybko jednak
doszli do wniosku, że w poszukiwaniu staroci należy wyjść
poza podwórko dziadka. I tak się zaczęło! To był początek
zbiorów materialnych, obrazujących kulturę wiejską.
W miarę rozrastania się kolekcji młodzi pasjonaci uświadomili sobie, że to już nie zabawa, że gromadzenie takich
przedmiotów-eksponatów ma głębszy sens. Odwiedzali
różne gospodarstwa i bezpłatnie zdobywali to, co budziło ich zainteresowanie. W taki to sposób powstało wtedy
Muzeum Etnograficzne w Wilamowie, którego kustoszem
został p. Filip Tomaszewski, wówczas student ostatniego
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młodzież i dorośli mogą namacalnie i aktywnie poznawać
historię.
Dodatkowym atutem naszej gminy jest świetne położenie – centrum Polski. Jest to dobry „punkt wypadowy”.
Magnesem stał się też sam Uniejów – uzdrowisko (baseny,
sanatoria, bogata oferta kulturalna). Filip obecnie jest kustoszem w Zagrodzie Młynarskiej. Współpracuje z biurem
projektów ,,Schuessler Plan Inżynierowie” z Warszawy,

Marta i Filip Tomaszewscy z dziećmi (fot. Ryszard Troczyński)

uczy również studentów architektury Politechniki Łódzkiej projektowania w obiektach zabytkowych. Państwo
Tomaszewscy mają dwoje dzieci Ewę i Jasia. Udzielają się
społecznie. Jednym słowem korzyść obopólna. Gmina zadowolona z takich imigrantów, a Tomaszewscy cieszą się
z walorów naszej uniejowskiej ziemi.

Ryszard Troczyński

roku architektury na Politechnice Łódzkiej. Szczególnym
też jego zainteresowaniem była idea odbudowy starych
wiatraków, które przed laty widniały w krajobrazach sąsiednich wsi.
W 2000 roku p. Filip został członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa, które w miarę możliwości wspierało działalność tego muzeum, będące atrakcją Wilamowa.
Z kolei p. Filip zaangażował się w prace przygotowawcze
do remontu uniejowskiej dzwonnicy. Wykonana przez niego nieodpłatnie inwentaryzacja tego obiektu posłużyła do
uzyskania pozwolenia na remont przykościelnej wieży.
W późniejszym okresie, już jako architekt, p. Filip zaangażował się w projekt Zagrody Młynarskiej, prowadzony
przez Samorząd Gminy Uniejów, a po zakończeniu inwestycji został kustoszem nowych obiektów. Do Zagrody
Młynarskiej przekazał też zbierane przez lata eksponaty,
wśród których są m. in. narzędzia używane dawniej w gospodarstwie wiejskim, naczynia potrzebne w gospodarstwie domowym, bryczki, sanki, wozy i inne.
Działania p. Filipa Tomaszewskiego w Zagrodzie Młynarskiej mają wielki wymiar edukacyjny, a społeczność
naszej gminy może być dumna, że osiedlił się tu kolejny
człowiek Niezwykły.

Urszula Urbaniak

w Uniejowie - nr 65 (2016)

połączenia i „cofnąć się w czasie”. Wyobrazić sobie jak to
było, kiedy obraz był częścią sztuki współczesnej. Sztuka
potrzebna jest jak sen, jak oddychanie. Musi być w życiu
kawałek tej sztuki. Bez tego nie dałoby się żyć.

O bserwacje, refleksje, i m presje
- współczesność sztu ki
W poprzednim wydaniu kwartalnika, starałam się
przybliżyć Państwu główne idee spotkań ze sztuką współcesną, jak również podsumować to co się wydarzyło.
Tym razem chciałabym zaproponować Państwu refleksje, myśli, zebrane obserwacje uczestników spotkań:
Urszuli Urbaniak, Bogdana Ciszewskiego, Jeremiego Wysakowskiego-Walters i Ryszarda Troszczyńskiego. Dotyczą one niedawnej wizyty w Muzeum Sztuki w Łodzi (05/03/2016), gdzie grupa z Uniejowa wzięła udział
w warsztatach połączonych z oprowadzaniem.
B.Ciszewski: Sztuka to wyraz wrażliwości Artysty, jego
wyobrażenie otaczającej Go rzeczywistości, stan Jego ducha i umysłu, tęsknoty i poszukiwań. To własna interpretacja problemów i relacji międzyludzkich, odbicie myśli
i wnętrza. To ukierunkowany (lub nie) na odbiorcę przekaz
rozumienia siebie i innych.
Wizyta w MS2, to interesujące spotkanie ze sztuką
w miłym i profesjonalnym towarzystwie, choć trochę krótkie. Interesujący i dobrze poprowadzony warsztat. Co do
eksponatów, to tym razem najciekawsze dla mnie były te
o formach uporządkowanych, matematyczno-geometryczne, z ładem i harmonią. No i film o „zamiataniu”.
R.Troczyński: Sztuka współczesna jest tworzona tu i teraz. Wielkie malarskie dzieła też kiedyś były sztuką współczesną. W czasie wizyty w MS2, ciekawe było zobaczyć te

Spotkanie ze sztuką współczesną

Warsztaty fotograficzne
W sobotę 12 marca 2016 w Towarzystwie Przyjaciół
Uniejowa odbyły się warsztaty fotograficzne, które poprowadziła Aleksandra Szwarc. Uczestnicy mieli okazję zbudować swój własny aparat oraz zrobić nim zdjęcie. Na polowanie grupa fotografów wybrała się w okolice kościoła
w Uniejowie. Po powrocie w ciemni fotograficznej można
było się przekonać, co pojawi się na zdjęciu. Uczestnicy
mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat procesu wywoływania zdjęć, czyli po prostu dowiedzieć się,
jak zdjęcia pojawiają się na papierze.
Uczestnicy warsztatów: Aneta Szkutnik, Joanna Wicherkiewicz, Wiktoria Wicherkiewicz, Aleksandra Bierzyńska, Ryszard Troszczyński, Justyna Wawrzyniak i Aleksandra Długosz.
Na zdjęciu górnym Wiktoria (z prawej) i Joanna
Wicherkiewicz podczas budowy własnych aparatów
fotograficznych - fot. Ryszard Troczyński
Na zdjęciu dolnym Aleksandra Szwarc (prowadząca
warsztaty) udziela ostatnich instrukcji dotyczących długości naświetlania - fot. Elżbieta Wysakowska- Walters

Ela Wysakowska -Walters
w Uniejowie - nr 65 (2016)
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Jeremy Wysakowski-Walters: Dla mnie, współczesna sztuka jest okazją na to, żeby przemyśleć różne rzeczy
poza moją codziennością. Wizyta w MS2 bardzo mi w tym
pomogła. Poczułem nadzieję, że nie muszę się wstydzić
swojego poziomu wiedzy na temat sztuki. Oprowadzająca
zabrała nas w podróż po różnych etapach rozwoju artystycznego – miałem poczucie, że nie było w tym żadnego
wysiłku. Od przeszłości do dnia dzisiejszego. Wyszedłem
z muzeum w poczuciu, że jesteśmy ważną częścią sztuki.
U. Urbaniak: Dzielę się moimi zapiskami, jakie na „gorąco” powstały podczas wykładu- oprowadzania po MS2:
Czas zawsze weryfikuje artystów i ich dzieła. Sztuka współczesna to również film i inne media. Filmem nie wprost, ale
bardziej dosadnie można mówić o problemie. Zamiast malować portrety artysta współczesny może to pokazać w filmie- np. portrety różnych zawodów (iluzja metki w oglądanym tam filmie).
Sztuka współczesna bywa trudna do zrozumienia.
By ją zrozumieć, nie można się zniechęcać, ale cały czas
próbować-jak Syzyf. W sztuce współczesnej nie koniecznie
dopatrujemy się wartości produktu finalnego. Ważny jest
sam proces tworzenia, czerpanie przyjemności z udziału
w nim. Sztuka występuje też w obrębie władzy - ale wtedy
służy propagandzie!

Elżbieta Wysakowska-Walters

Uniejowianie na ziemiach odzyskanych
Jednymi z osób, które znalazły się na ziemiach odzyskanych byli moi rodzice. Ojciec dostał pracę w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Głuszycy w powiecie Wałbrzyskim,
początkowo jako członek komisji inwentaryzacyjnej. Przewodniczącym Komisji był dyrektor z nominacji Zjednoczenia
Przemysłu Bawełnianego z Łodzi, który przyjechał tu z grupą
fachowców z tej branży. Jak się okazało w części hal fabrycznych pod koniec wojny Niemcy prowadzili produkcję zbrojeniową. Armia Czerwona ogołociła wszystkie pomieszczenia
z maszyn i wywiozła je do Związku Radzieckiego w ramach
reparacji wojennych. Praca komisji polegała więc na opisie
pustych pomieszczeń, do których wkrótce miały nadejść
nowe maszyny.
Któregoś dnia dyrektor wyraził opinię, że przy tak słabym
zaopatrzeniu miejscowości w żywność, trudno będzie utrzymać załogę w fabryce. Mój ojciec, jako doświadczony handlowiec zgłosił się do organizacji sklepu. Realizacja tego zadania
nastąpiła bardzo szybko. Sklep powstał na poddaszu willi
dawnego właściciela zakładów, a po paru miesiącach przeznaczono na to cały budynek. Uruchomiono linię kredytową i do
dyspozycji przydzielono samochód – dawną sanitarkę wojskową. Pierwsze zakupy żywności odbywały się w okolicach
Łodzi, Kalisza i Uniejowa.
Pracowników ściągnięto też z Uniejowa. Ekspedientką
w sklepie została Maria Boniecka, a jako rzeźnika zatrudniono Tadeusza Szymańskiego. Pani Marysia mieszkała w domu
czynszowym obok miejsca pracy, a w wolnych chwilach śpiewała w kościelnym chórze wyróżniając się wspaniały głosem.
Ojciec jeżdżąc po zakupy, parę razy mnie odwiedził – chodziłem w tym czasie do gimnazjum w Łodzi i mieszkałem
u jego siostry. Za każdym razem obdarowywał mnie konserwami wołowymi z darów „UNRA”, które bardzo mi smakowały, szczególnie na gorąco.
Ferie zimowe w 1946 roku spędziłem u Rodziców w Głuszycy. Podróż w tamte okolice odbywała się etapami. Pierwszego dnia nocowałem we Wrocławiu u mamy siostry ,by
następnego dnia wyjechać pociągiem do Wałbrzycha , a dalej
autobusem, który zatrzymywał się blisko domu. Kiedy jechałem koleją, to miałem 1,5 kilometra do przejścia ,ale podziwiałem piękne widoki i przejeżdżałem pod 2 górskimi tunelami.
W Głuszycy Rodzice zajmowali całe piętro ( około 100 m)
w domu będącym pod administracją fabryki bawełny. Do palenia w piecach i sprzątania była zatrudniona młoda Niemka.
Cześć Niemców nie zdążyło uciec przed Armią Czerwoną
i pozostało na miejscu – zaleceniem władz było, by do czasu
ewakuacji na teren NRD zatrudnić, kogo się da.
Idąc do pracy mojego ojca, oddalonej o kilkaset metrów,
widziałem dużo opuszczonych i okradzionych przez szabrowników domów. Cześć z nich było stopniowo zasiedlanych.
Bardzo się ucieszyłem, gdy w korytarzu domu Rodziców znalazłem narty, które stały się moją własnością. Ferie zimowe
1946 r. wykorzystałem więc na zjeżdżanie z gór. W czasie wojny miałem już w Uniejowie narty po Junackim Hufcu Pracy,
które potem zabrali mi Niemcy.
Ferie wiosenne 1947 roku, które spędzałem u Rodziców,
zbiegły się z krótkim pobytem mojego starszego brata Leszka
– podporucznika Ludowego Wojska Polskiego. Brat świetnie
władał językiem niemieckim, więc w rozmowie z pomocą
domową dowiedział się o kłopotach jej rodziny, związanych
z repatriacją. Władze Polskie nie zgadzały się na ich wyjazd
do strefy zachodniej, mimo posiadanego zaproszenia, tylko
kazały im wyjechać do strefy radzieckiej, gdzie nie mieli nikogo z rodziny.
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Chodząc po okolicznych górach spotykałem młodzież elegancko ubraną, z aparatami fotograficznymi i wojskowymi
lornetkami. Jak się później okazało, byli to synowie pozostałej Niemieckiej kadry kierowniczej tutejszych zakładów.
W tym okresie Zakład Bawełny zatrudniał 3500 osób, Zakład
Wełniany – 900 osób, a Kamieniołomy 270 osób.
W okresie wakacji z tamtejszą młodzieżą uczestniczyłem
w wycieczkach i biwakach do Karpacza i Jeleniej Góry. Chodziłem również na basen, ale woda tu w porównaniu z kąpielą
w Warcie była bardzo zimna .Obok basenu było boisko do piłki nożnej, na którym często ćwiczyłem.
Po wojnie przez 2 lata grałem w reprezentacji Uniejowskiego Klubu Sportowego. Podczas jednego z treningów podszedł
do mnie p.Górczyński, który przed wojną mieszkał w Uniejowie nad rzeką, obok kościoła i pokazał mi swój domek
w pobliżu boiska oraz opowiedział jak się tu urządził .W województwie wrocławskim mieszkało kilku moich kolegów:
w Świdnicy Zenon Uciński, we Wrocławiu jego młodszy brat
Eugeniusz, jak również Wojtek Jakubowski, a w Wałbrzychu
mieszkał i pracował w banku serdeczny kolega mego brata
p.Morawski (były wojskowy Kapitan I Armii WP).
Na ziemie odzyskane przyjechało też wielu Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy przeżyli wojnę na terenie
ZSRR i osiedlili się w mieście powiatowym – Wałbrzychu. Tu
również przeniósł się uniejowski Żyd Abram, który był krawcem. Ojciec opowiadał, że kiedyś spotkali się na ulicy i z tej
radości, że obaj przeżyli, Abram pocałował go w rękę .Ojciec
często jeździł do Wrocławia po zaopatrzenie. Pewnego razu
w czasie powrotu spotkał go przykry incydent – kierowca zauważył jadący za nimi wojskowy łazik, a gdy dojechali do
lasu wyprzedził ich i zmusił do zatrzymania się. Trzech oficerów Armii Czerwonej przystąpiło do akcji – jeden z nich
wyciągnął kluczyki ze stacyjki, drugi usiłował odebrać ojcu
teczkę z gotówką i dokumentami. Ponieważ ojciec nie chciał
oddać pieniędzy, dostał kolbą pistoletu w głowę i puścił teczkę. Trzeci osobnik przeszukał samochód, ale żywność ich nie
zainteresowała, więc odjechali. Kierowcy ojca udało się uruchomić samochód bez kluczyka i podjechać na komisariat MO
w Świdnicy, gdzie zgłosili napad. Milicjanci żądali dowodów,
że złodziejami byli oficerowie radzieccy, a nie przebierańcy.
Poszkodowani mogli jedynie stwierdzić, że mundury były Armii Czerwonej i mówiono po rosyjsku.
Jednego razu pod koniec wakacji zaprzyjaźniony z ojcem
leśniczy zabrał nas na grzybobranie w okolice Walimia. Odkrytą ciężarówką wspinaliśmy się w chłodny poranek pod
górę. Pod samym szczytem owiało nas ciepłe powietrze. Dojechaliśmy do wąwozu , który ciągnął się kilkadziesiąt metrów,
a na jego końcu ukazał się niesamowity widok; z lewej strony
stał pociąg towarowy załadowany workami ze skamieniałym
cementem , z prawej stało kilka drewnianych baraków, z których szabrownicy zabrali już maszyny, dalej widoczna była
wielka grota wykuta w skale, przy budowie której pracowali
w czasie wojny więźniowie ( barakach Niemcy produkowali broń). Po latach, gdy wydano mapy tych terenów, dowiedziałem się, że nasze grzybobranie było na szczycie Wielkiej
Sowy.
Głuszyca graniczyła z Czechosłowacją. Jako strefa nadgraniczna była kontrolowana przez żołnierzy WOP. Często
zdarzały się nieprzyjemne przypadki – kiedyś w odwiedziny przyjechał ojca siostrzeniec z centralnej Polski i zamiast
u rodziny noc przesiedział w areszcie w Łomnicy w placówce
WOP. Na następny dzień komendant placówki zadzwonił do
ojca, by potwierdził tożsamość zatrzymanego .Całe szczęście,
że żołnierze WOP zaopatrywali się w artykuły żywnościowe
u mego ojca , który kierował PSS Społem. Moje przyjazdy
do Głuszycy odbywały się bez przeszkód, dopiero kiedy pow Uniejowie - nr 65 (2016)

szedłem do liceum w Gdańsku ( to była też strefa
nadgraniczna), musiałem wyrobić zaświadczenie
o polskim obywatelstwie. Gdy jeszcze nie miałem
zaświadczenia też WOP prowadził mnie pod bronią
do placówki w Łomnicy i około trzech kilometrów
taszczyłem walizy z książkami. Dobrze , że przyjechałem wtedy autobusem i ktoś ze znajomych ojca
mnie widział i powiadomił go. Rozmowy z prowadzącymi mnie żołnierzami nie dały wtedy rezultatu, więc ojciec pojechał do komendanta i tam na
nas czekał.
Zwolniony
i przeproszony, wróciłem
do domu.
W pobliżu domu był
szlak
prowadzący
na jeden ze
szczytów Gór
Sowich t.z.
Skałkę, z której rozciągał
się
piękny
widok
na
miasteczko
i na góry Czeskie. Na szczycie góry była leśniczówka, do której Niemcy doprowadzili wodę, gaz i telefon. Wielką atrakcją
dla dziennikarzy były lochy wysoko w górach, zalane wodą.
Przez lata próbowano je zbadać. Krążyły legendy, że wszyscy
śmiałkowie tragicznie ginęli.
W 1948 roku z zakładowego sklepu Przemysłu Bawełnianego powstała Spółdzielnia Spożywców. Jej udziałowcami
byli robotnicy miejscowych zakładów pracy, a jej prezesem
został mój ojciec Józef Szymański.
Pod koniec wakacji 1949 lub 50 r. byłem przypadkowym
świadkiem, a właściwie słuchałem zebrania POP członków
w/w spółdzielni, gdyż świetlica zakładowa była obok mieszkania moich rodziców i przy otwartych oknach głos się roz-

nosił. W zebraniu tym uczestniczył I sekretarz Powiatowy
partii z Wałbrzycha. Był to polski Żyd, który wojnę przetrwał
w ZSRR. Zabierając głos powiedział, że ma sprawdzone informacje o towarzyszu Szymańskim, który to w 1920 roku walczył z młodą republiką radziecką i w związku z tym należy
usunąć go z szeregów partyjnych. Po tych słowach wywiązała się długa dyskusja pracowników występujących w obronie
swego prezesa i wniosek o skreślenie z listy partii przepadł.
Na następnym zebraniu sytuacja się powtórzyła i w rezultacie po jakimś czasie ojciec został skreślony decyzją Komitetu
Centralnego.

Wacław Szymański

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Dyrekcja Zespołu Szkół
w Uniejowie zapraszają na tegoroczne Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej wszystkich, którym czas pozwoli
być w tym miejscu, w chwili wspólnej zadumy i refleksji.

Nigdy nie wrócili, ale są wśród nas

Obchody Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej w Uniejowie
„Były jedyne w historii świata, w historii wojen, w historii cywilizacji obozy i zbiorowe mogiły polskich oficerów,
policjantów, elity narodu, wymordowanych świadomie, tysiącami. Wymordowanych cicho, w tajemnicy przed światem,
w przekonaniu, że ziemia i ciała nigdy nie przemówią. Wymordowani bez oskarżenia, bez procesu, bez sądu i bez wyroku”.
(„Tam zostali” pod red. Andrzeja Urbaniaka).
Te wymowne słowa dotyczą więźniów Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa - Ofiar zbrodni katyńskiej ,wśród których nie brakuje nazwisk związanych z Ziemią Uniejowską.
Przez dziesiątki lat nie wolno było o nich pytać, mówić, myśleć...
Nigdy nie wrócili, ale są wśród nas, w sercach swoich
rodzin, które cały czas pamiętały, kiedy nie wolno było pamiętać.
Pielęgnując pamięć o nich, od 2008 roku spotykamy się
13 kwietnia na Placu Dębów Katyńskich w Uniejowie.
Co roku obok nas, dorosłych, stają również uczniowie
uniejowskiego Zespołu Szkół.
w Uniejowie - nr 65 (2016)

Rok 1948 - Zebranie
Spółdzielców Głuszycy.
W pierwszym rzędzie
(kołnierz z lisa) Stanisława
Szymańska (z arch. Wacława
Szymańskiego)
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11.30 - Plac Dębów Katyńskich
spotkanie patriotyczno-religijne na Placu Dębów
Katyńskich
18.30 - Izba Regionalna
film „Pielgrzym pojednania”, dotyczący ekshumacji
w Katyniu.

Urszula Urbaniak

Podczas uroczystości 13 kwietnia 2015 roku
(arch. KP Policji w Poddębicach)

Z cyklu „Żołnierze Wyklęci”
Pod tym tytułem w archiwalnych numerach naszego kwar-

talnika znajdą Czytelnicy biogramy uniejowian, związanych
z powojenną działalnością konspiracyjną w okolicach Uniejowa.
Nie było łatwo dotrzeć do szczegółów ich działalności, bo bohaterowie naszych artykułów w tajemnicy (szczególnie przed
własnymi dziećmi) skrywali te karty swojego życiorysu. Żyjąc
w ciągłym lęku o bezpieczeństwo swoich najbliższych, niszczyli dokumenty, najczęściej przez spalenie. Jako pierwsi walczyli
o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez
niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim
ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia.
Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów”
i „faszystów”. Dopiero po odzyskaniu wolności można było dokumentować ich działalność, by powojennej partyzantce antykomunistycznej przywrócić należne miejsce w pamięci.

Jan Borowski

W czasie okupacji zaangażowany w działania konspiracyjne
AK. Pracując przy wyrębie lasu (Leśnictwo Zieleń) mógł codziennie odsłuchiwać wiadomości radiowe. Po wyzwoleniu włączył
się w działania milicji, uczestnicząc w potyczkach z Rosjanami
i funkcjonariuszami UB. Wpadł w zasadzkę w Chwalborzycach,
został ranny w brzuch. Przewożony przez funkcjonariuszy UB
do Turku, zmarł w Przykonie. Pogrzebano go w lesie, w okolicy
Słomowa (miejsce nieznane). (czyt. nr 45, s. 8-9)

Marian Sobczak „Mikołaj”

Przed wojną mieszkał w Ostrowie Wielkopolskim. Magister
praw, absolwent Wydziału Prawno – Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego. W 1939 r. zdał egzamin kwalifikacyjny na oficera rezerwy. W konspiracji od listopada 1939 r. W 1940 r. znalazł
się w Uniejowie. Tam w 1941 r. został zaprzysiężony jako żołnierz
Związku Walki Zbrojnej. W konspiracji Sobczak dowodził batalionem, składającym się z 3 kompanii (Uniejów, Świnice Warckie –
Wilamów, Niewiesz). W ramach tajnej administracji cywilnej na
terenie Wielkopolski M. Sobczak, przebywając w Uniejowie, odpowiadał za powiaty kaliski, koniński, kolski i turecki. Po zakończeniu działań wojennych w Ostrowie Wlkp. włączył się w ramy
partyzantki antykomunistycznej - Wielkopolskiej Samodzielnej
Grupy Ochotniczej Warta, polskiej niepodległościowej organizacji konspiracyjnej. W grudniu 1945 r. został aresztowany i oskarżony o chęć obalenia ustroju Polski Ludowej. Skazano go na 10
lat więzienia, po pół roku - mimo odwołania prokuratora, żądają-

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Bieg "Wilczym Tropem”

W niedzielę 28 lutego, odbył się bieg Tropem Wilczym
poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych. Ponad setka biegaczy z Uniejowa i okolic wzięła udział w tym wyjątkowym
wydarzeniu. Bieg zorganizowano w naszym mieście po raz
pierwszy; jako wydarzenie ogólnopolskie odbył się już po raz
czwarty, jednocześnie niemal w dwustu różnych miejscach.
Trasa o symbolicznej długości 1963 metrów, nawiązująca do
roku śmierci Ostatniego z Wyklętych ( Józef Franczak ps. Lalek) przebiegała przez malownicze tereny uzdrowiskowe za
Zagrodą Młynarską.
Po krótkiej przerwie większość uczestników biegu Tropem Wilczym stanęła na starcie kolejnego, tym razem na
dystansie 10 kilometrów. Był to bieg honorowy, więc nie prowadzono pomiaru czasu. Słowa uznania należą się organizatorom tego patriotycznego wydarzenia, którymi byli Klub
Biegacza „Geotermia Uniejów” wspólnie z Klubem Biegacza
„Maraton Turek”.
Wydarzenia takie jak to, pomagają poznać dzieje, powiększają świadomość i zmuszają do refleksji nad burzliwą
historią naszego kraju. Ważne, aby nie była to refleksja bez30

cego kary śmierci – wyrok zatwierdzono. Prośbę o ułaskawienie
podpisali wszyscy dorośli mieszkańcy Uniejowa.

Wincenty Krajewski „Wicher”

W październiku 1940 roku został zaprzysiężony jako działacz
i żołnierz Związku Walki Zbrojnej. W latach 1944-45 brał udział
w przygotowaniach do akcji „Burza”, sabotażowych i dywersyjnych działań przeciw Niemcom na terenie Uniejowa i Gminy
Świnice. W 1945 roku przyłączył się do oddziału „Abażur 101”,
działającego na terenie woj. łódzkiego i poznańskiego. Po rozbiciu ostatniej grupy „Abażura 101” (8 kwietnia 1946) wyjechał na
Pomorze, legitymując się fałszywymi dokumentami. Tam w dniu
16 listopada odnaleźli go UB-ecy z Gdańska. Aresztowany, bity,
maltretowany psychicznie nie wydał nikogo. Został skazany na
karę śmierci, zamienioną potem na 15 lat więzienia. Ułaskawiony
decyzją Rady Państwa więzienie w Sztumie opuścił 8 maja 1957
roku. Wrócił do Uniejowa... (czyt. nr 46, s. 28-29)

Czesław Olczyk „Cygan”

Był żołnierzem kampanii wrześniowej, a następnie jeńcem
wojennym, wywiezionym na roboty do Niemiec. W czerwcu
1945 roku wrócił do Uniejowa i włączył się w działalność konspiracyjną, prowadzoną przez Armię Krajową. Mając doświadczenie wojskowe, został bliskim współpracownikiem „Abażura”.
W marcu 1946 roku aresztowano „Abażura”, a w wyniku donosów odnaleziono 10 jego ludzi w tym „Cygana”. W wyniku procesu orzeczono na nich wyrok śmierci. Czesława Olczyka uratowała amnestia z lutego 1947 roku. Przebywał w więzieniu we
Wronkach i Raciborzu, a potem w Szpitalu Więziennym w Bytomiu. Wrócił do Uniejowa 19 lutego 1955 roku. (czyt. nr 47, s.14-15)

Tadeusz Kwieciński „Kruk”

Żołnierz kampanii wrześniowej. W lipcu 1941 roku został
zwerbowany do konspiracyjnej walki z okupantem. Jego głównym zadaniem było organizowanie grup Związku Walki Zbrojnej
na terenie Uniejowa i gminy Orzeszków. Na przełomie listopada
i grudnia 1943 roku na „podległym” mu obszarze w szeregi AK
wstąpiło 267 osób. Jego ludzie prowadzili głównie działalność
zwiadowczą i wywiadowczą, organizowali sabotaż gospodarczy,
pomagali przekraczać granicę Generalnej Guberni, prowadzili
nasłuch radiowy. Celowo zatrudnił się w elektrowni miejskiej,
by załatwiać ładowanie akumulatorów do aparatów radiowych.
W nieznanych okolicznościach został aresztowany 30 października 1945 roku. Był przetrzymywany w Turku, a po opuszczeniu
aresztu nadal prowadził działalność konspiracyjną, pomagając
kolegom z podziemia: ostrzegał przed „wsypami”, załatwiał dokumenty potrzebne do ucieczki i inne. (czyt. nr 49, s.9)

Urszula Urbaniak, Tomasz Wójcik

krytyczna. Temat żołnierzy wyklętych musi być traktowany
ze szczególną uwagą. Części z nich należy się przywrócenie
naszej pamięci i najwyższe honory. Ale jak w każdym z takich
tematów jest wiele odcieni szarości. Pamiętać jednak trzeba!!!
Na mecie dla wszystkich biegaczy przygotowano medale
oraz zestaw pamiątek takich jak płyta z nagraniem historii
Wyklętych, plakat, ulotki, opaska odblaskowa, informatory
oraz pamiątkowa koszulka z podobizną wybranego żołnierza.

				

fot. facebook Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów”
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Jędrzej Kałużny

Droga Redakcjo!

Jestem mieszkanką małej wsi w woj. śląskim. Uniejów ukochałam już sobie trzy lata temu, gdy to po raz pierwszy
w marcu 2013r. zawitałam do tej miejscowości. Stało się to całkowicie przypadkowo, ponieważ na regionalnej telewizji zobaczyłam reklamę uzdrowiska termalnego pod Łodzią. Zwiedziłam już różne zakątki Polski, ale w tych stronach jeszcze nie byłam,
więc dlaczego nie pojechać. Od tego czasu odwiedziłam Uniejów już we wszystkich porach roku – zawsze jest równie piękny i urokliwy.
Gdy po kolejnej przerwie wracam w te tereny, zmiany które zastaję są zaskakujące. Nawet zastanawiam się czasami, czy może
nie było mnie dłużej niż pół roku, bo to niemożliwe, żeby tyle w ciągu tego czasu się zmieniło.
W progi siedziby Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa trafiłam nieprzypadkowo. Właścicielka pensjonatu „Babie Lato”, w którym
zawsze zatrzymuję się, gdy jestem w Uniejowie, poleciła mi odwiedzenie „Izby Regionalnej”. Sama należę do lokalnego stowarzyszenia działającego na rzecz promowania kultury i ocalania od zapomnienia historii, dlatego też chętnie poznaję tradycje i przeszłość
odwiedzanych miejsc.
W „Babim Lecie” czekają na mnie zawsze nowe porcje informacji o tym, co jeszcze mogę zobaczyć oraz kolejne materiały z zakresu
historii. Najczęściej są to pozycje wydawnicze tworzone właśnie przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Pięknie wydane książki
z mnóstwem zdjęć w dobrej jakości, zapełnione rzetelnymi wiadomościami zebranymi z bardzo wielu źródeł – tego można naprawdę
pozazdrościć. Również sama działalność Towarzystwa jest bardzo szeroka i ciekawa, może być inspiracją dla innych organizacji. Życzę
dalszych sukcesów i nowych pomysłów.
Magdalena ze Śląska

Szanowni Państwo

Przez przypadek trafiłem w internecie na Państwa post z dnia 17 września 2014 roku z biogramami ofiar zbrodni
Katyńskiej. Jedną z opisywanych tam osób jest Marceli Szymankiewicz - mój pradziadek (ojciec Danuty Giełczyńskiej - mojej babci). Napisali tam Państwo, że wiedzą, że Marceli Szymankiewicz spoczywa w Kuropatach na Białorusi, co poruszyło całą
moją rodziną. Do tej pory nie mieliśmy o tym fakcie pojęcia. Ze źródeł, które od lat gromadzimy z przeróżnych archiwów i instytucji
wszyscy do tej pory podejrzewali, że pradziadek zmarł w okolicach Starobielska a miejsce Jego pochówku jest nieznane.
Bardzo uprzejmie proszę o kontakt oraz ujawnienie źródła Państwa wiedzy. Być może, jako najbliższa rodzina dowiemy się dzięki
Państwu czegoś nowego. Z góry serdecznie dziękuję za kontakt.

Happy Easter!
At the moment everyone is waiting … waiting for
spring. I love this time of year, when the fields change.
Trees come alive and birds start to sing again. It is also the
time for Easter, when the family come together and celebrate the resurrection of Christ. As a child, Easter meant
that I would get two weeks holiday between the end of
the winter term and the start of the summer term at school.
As we had two weeks holiday, Easter was a time when
you could see your family and spend time with grandparents, aunts and uncles. On the Thursday before Easter we
celebrate “Maundy Thursday” to remember Jesus Christ
washing the feet of his disciples. The tradition was started
by King Henry IV when he would go and wash the feet of
the poor. He would also give food and clothes to people
in need. Today the Queen gives money (both normal and
special silver coins) to elderly men and women who have
given Christian help to others.
In England, Good Friday is a national Holiday when no
one works and so we spend the time at home preparing for
Easter Sunday. On this day, there is a special sweet bread
called ‘Hot Cross Buns’. These have spices and currents in
them and are decorated with a white cross made of flour.
The smell of them cooking and their taste with butter and
jam is something which I still remember today.
On Easter Sunday there are large Easter Egg hunts organised where children can search for Easter Eggs. Just like
in Poland, people decorate Easter Eggs. This tradition was
made more popular by King Edward I in the 13th century
when he ordered 450 decorated eggs. In some parts of the
UK there are also egg rolling competitions when people roll
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eggs down
a hill and
they try not
to break it.
One tradition that
England
does
not
have
and
that I enjoy
in Poland is
blessing the
food. I love going with a basket of food to our village hall
(or church) and waiting for the priest. All the baskets look
so nice and they symbolise the families that made them.
It is great to return home with a blessed basket and then
share it the next day. I think that this tradition should definitely be followed in Britain.
Well I hope you all have a great Easter and spring fills
you with health and happiness,

Jeremy Wysakowski-Walters
celebrate – obchodzić
term (part of school year) – semestr
disciples (followers of Jesus) - uczniowie (Jezusa)
spices – przyprawy
search – szukać
ordered – nakazać
roll – turlać
bless – błogoslawić
priest – ksiądź
basket - koszyk

Angielskie bułeczki Wielkanocne

Pozdrawiam, Bartosz Giełczyński

Osiedle na jubileusz
W końcu 2015 roku Osiedle „700-lecia” w Uniejowie
wzbogaciło się o kolejne dwa nowoczesne bloki mieszkalne. Razem z oddanym do użytku dwa lata wcześniej, są
one doskonałą ilustracją zmian, jakie zaszły w Uniejowie
w ostatniej dekadzie. Nie powstałyby one zapewne (przynajmniej nie w tym miejscu), gdyby nie pewne wydarzenia sprzed 30-tu lat.
W dniu 10 maja 1986 roku Naczelnik Miasta i Gminy w Uniejowie Stefan Janiak zwrócił się do ówczesnego wojewody konińskiego z wnioskiem o przyłączenie
wsi Kościelnica do miasta Uniejów. W uzasadnieniu do
w/w wniosku zaznaczył, że konieczność rozbudowy miasta
wynika z planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez Radę Narodową Miasta i Gminy w 1980 roku,
a wieś Kościelnica jest jedyną graniczącą z Uniejowem, posiadającą niskie klasy gruntów (V i VI).
Na planowanym do przyłączenia terenie znajdowały się
już zlokalizowane w latach 60. ubiegłego wieku zakłady:
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego oraz Rejonowy Zakład
Budownictwa Wiejskiego. Planowano dalszy rozwój tego
obszaru poprzez lokalizację na nim budownictwa handlowo-przemysłowo-składowego oraz budownictwa jedno
i wielorodzinnego. Z przytoczonego wyżej wniosku dowiadujemy się, że Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL
w Łodzi otrzymały od wojewody wskazanie lokalizacyjne
na budowę nowego zakładu o przewidywanym zatrudnieniu 314 osób. Jednocześnie prowadzono działania zmierzające do wykupu działek, a także prowadzono budowę komunalnego budynku mieszkalnego dla 28 rodzin.
Główny Architekt Wojewódzki mgr inż. arch. Bohdan
Mackiewicz z Wydziału Planowania Przestrzennego Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie zaopiniował pozytywnie włączenie
gruntów wsi Kościelnica, położonych na prawym brzegu
rzeki Warty do obszaru miasta Uniejów. W uzasadnieniu
czytamy, że na obszarze terenów wsi Kościelnica przewiduje się realizację budownictwa mieszkaniowego dla 675
osób w zabudowie jednorodzinnej oraz dla 225 osób w zabudowie wielorodzinnej, a także zlokalizowanie dzielnicy
przemysłowo-składowej, oczyszczalni ścieków oraz wielofunkcyjnego ośrodka wypoczynkowo-balneologicznego na
bazie ujęcia wód termalnych.
Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów w dniu 17
lipca 1986 roku Uchwałą nr XI/63/86 pozytywnie zaopiniowała propozycję dokonania zmian granic administracyjnych miasta Uniejowa i wsi Człopy. Jednocześnie postanowiono, że do miasta Uniejowa przyłączona zostanie
prawobrzeżna część wsi Kościelnica o powierzchni 280,27
ha, a do wsi Człopy lewobrzeżna część wsi Kościelnica
o powierzchni 174,54 ha, a Wojewódzka Rada Narodowa
w Koninie w dniu 28 października 1986 roku przyjęła
Uchwałę nr 104 w sprawie zmiany granic miasta Uniejowa
(MP z 1986 roku Nr 32, poz. 238).
Konsekwencją decyzji o zmianie granic miasta była
Uchwała Nr XV/83/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Uniejowie z dnia 31 marca 1987 roku w sprawie nadania
nazw ulicom. Na jej podstawie prawobrzeżnej części wsi
Kościelnica nadano nazwę: ulica Kościelnicka. Jednocześnie nowo powstałemu na przyłączonym do miasta terenie
osiedlu nadano nazwę „700- lecia”, w związku z 700 rocznicą nadania Uniejowowi praw miejskich przypadającą
w 1990 roku.
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Skrzyżowanie Reymonta i Słowackiego - pierwszy dom na tym osiedlu
(fot. Andrzej Zwoliński)

Skrzyżowanie ul. Reymonta i Norwida (fot.Andrzej Zwoliński)

Osiedle 700-lecia od strony ul. Targowej (fot. Andrzej Zwoliński)

Obecnie powstający budynek przy ul. Targowej (fot. Andrzej Zwoliński)
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Ulicom osiedla „700-lecia” nadano nazwy: od ul.
Targowej w kierunku północnym ul. A. Asnyka; od ul.
Kościelnickiej przez ul. Targową do ul. Dąbskiej ul.K.
Świerczewskiego; od ul. Targowej (równoległa do ul.
Świerczewskiego) ul. I. Krasińskiego; od ul. K. Świerczewskiego do ul. I. Krasińskiego – ul. CK. Norwida (I
ciąg) – ul. J. Słowackiego a (II ciąg)od ul. A. Asnyka
do I. Krasińskiego - ul. A. Mickiewicza; od ul. A. Mickiewicza do ul. C.K. Norwida (równoległa do ul. K.
Świerczewskiego) ul. Elizy Orzeszkowej.
W roku 1990 Rada Gminy i Miasta w Uniejowie
Uchwałą z dnia 28 grudnia nadała nazwę B. Prusa
ulicy biegnącej od ul. I. Krasińskiego w kierunku południowym, natomiast w roku 1993 Uchwałą z dnia 7
września dokonała zmiany nazwy ul. K. Świerczewskiego na ul. W. Reymonta.
Utworzenie osiedla „700-lecia” sprawiło, że stało się one atrakcyjnym miejscem dla budownictwa
mieszkaniowego. Budowa pierwszych domów jednorodzinnych rozpoczęła się w roku 1987. W 1988 roku
ruszyła także budowa dwóch bloków Spółdzielni
Mieszkaniowej TĘCZA w Turku.

Nowe bloki termalne są atrakcją tego osiedla – (fot. Andrzej Zwoliński)

Jednymi z pierwszych mieszkańców nowego osiedla byli państwo Grażyna i Włodzimierz Kospinowie. Dziś Pani Grażyna tak wspomina tamte chwile:
Mieszkaliśmy w bloku w Wilamowie i chcieliśmy mieć
coś swojego, być bliżej miasta. Dowiedzieliśmy się, że
naczelnik wydziela działki w Uniejowie. Nasz znajomy
lekarz kupił domek z gotowych elementów i to zachęciło nas do tego, aby również kupić taki dom. Nie musieliśmy szukać materiałów budowlanych, a był wtedy z tym duży problem. Dzięki temu szybko mogliśmy
przeprowadzić się do miasta. Na osiedlu mieszka nam
się dobrze. Jest tu sympatycznie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów. Czasem tylko
dyskoteka daje nam się we znaki. Początkowo było to nie
do zniesienia, ale teraz jest już lepiej. Trochę szkoda , że nie
można podłączyć się do biegnącego w pobliżu gazociągu,
bo chętnie byśmy to zrobili.
Na pytanie jak odbiera ostanie zmiany na osiedlu, Pani
Grażyna odpowiada: Trochę nam te nowe bloki zasłoniły
niebo i słońce wschodzi dla nas później. Jest za to czysto,
otoczenie jest zadbane, dzieci mają piękny plac zabaw,
a wcześniej było to brzydkie miejsce.
Bardzo ciekawe wspomnienia związane z budową swojego domu na osiedlu „700-lecia” ma Pan Roman Charuba, który tak o tym opowiada: Pomysł budowy własnego domu narodził się w 1986 roku w gronie kilku kolegów,
pracujących wtedy ze mną w Łódzkim Przedsiębiorstwie
Ceramiki Budowlanej w Wieleninie. Razem udaliśmy się do
Urzędu Miasta i Gminy w celu przyznania działek na wieczyste użytkowanie. Wtedy wydawało nam się, że osiedle
znajduje się daleko poza Uniejowem. Dzięki temu, że pracowaliśmy w „Ceramice”, mogliśmy łatwiej pozyskać cegłę na
budowę. Było to dla nas bardzo ważne, ponieważ na zakup
większości materiałów potrzebne były zlecenia. Wzajemnie
pomagaliśmy sobie w cięższych pracach budowlanych, ale
większość robót każdy wykonywał we własnym zakresie.
Nie było łatwo. Działki nie były uzbrojone, brak było prądu i wody. Budowę domu rozpocząłem w 1987 roku. Przed
zimą udało mi się założyć dach. W 1988 roku Urząd Miasta Gminy postanowił doprowadzić wodociąg. Pierwotnie,
z uwagi na ograniczone środki finansowe, planowano zwodociągować tylko połowę. Postanowiliśmy więc powołać

w Uniejowie - nr 65 (2016)

33

Pierwszym blokiem na osiedlu był blok komunalny (z lewej)
- fot. Andrzej Zwoliński

Społeczny Komitet Budowy Wodociągu. W skład komitetu
oprócz mnie wszedł Zbigniew Kujawa oraz Gabriel Bocian.
Dzięki posiadanym znajomościom, odgrywającym w tamtym czasie niezwykle ważna rolę, udało nam się znaleźć
wykonawcę, który wykonał wodociąg na całym osiedlu
za kwotę, jaką dysponował wtedy Urząd Miasta i Gminy.
W tym samym roku doprowadzono też prąd.
Do domu razem z rodziną wprowadziłem się w 1990 roku
na Boże Narodzenie. Dzięki dobrym sąsiadom mieszka
nam się bardzo dobrze. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc
i życzliwość. Dzięki ostatnim zmianom osiedle pięknieje. Już
wcześniej położono chodniki, posadzono krzewy i odnoszę
wrażenie, że w innych częściach Uniejowa nie jest nawet tak
ładnie, jak u nas. Szkoda tylko, że sielski spokój na osiedlu
zakłócają nam bywalcy dyskoteki, którzy hałasują i pozostawiają sterty śmieci, jakie sami musimy po nich sprzątać.
Trzydzieści lat temu, jak wspomina Pan Roman Charuba,
osiedle „700-lecia” znajdowało się daleko poza miastem.
Dziś w pełni wtopiło się w granice Uniejowa, a dzięki prowadzonym na nim inwestycjom przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. stało się niewątpliwie także jego wizytówką. Nowoczesne bloki, zadbane place i czyste chodniki
przyciągają uwagę nie tylko mieszkańców Uniejowa.

Andrzej Zwoliński

Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział XLVII)
Po krótkim ataku zimy w drugiej połowie stycznia,
znów przyszło ocieplenie, a po tak lubianym przez dzieci śniegu zostały tylko wspomnienia dobrej zabawy przy
lepieniu bałwana. Dni były jeszcze krótkie, a słońca jak
na lekarstwo. Szare wilgotne powietrze nie zachęcało do
spacerów, więc i na ulicach ruch był niewielki. Panowało
powszechne przekonanie, że kolejna łaskawa zima pozwoli
zaoszczędzić nieco na kosztach ogrzewania. Tylko rolnicy
martwili się tym, że mróz, który przyszedł przed opadami
śniegu, mógł zniszczyć niektóre uprawy.
W drugiej połowie lutego rozpoczęły się prace pielęgnacyjne przy drzewach rosnących na placu przed kościołem.
Mieszkańcy Uniejowa z ciekawością obserwowali jak obcinane są ogromne konary i drobne gałęzie. Niektórzy podchodzili bliżej, aby dokładniej przyjrzeć się tym zabiegom,
po czym na gorąco dzielili się z innymi swoimi uwagami.
• Dlaczego oni tak te drzewa ogołocili? No niech Pan tylko
popatrzy jak to teraz wygląda. - martwił się szpakowaty
jegomość.
• Przyjdzie wiosna, to wszystko odrośnie. - uspokajał go
jeden z pracowników ekipy.
• Chyba specjalnie tak je obcięli, żeby szybciej uschły.nie ustępował Szpakowaty
• Dawno powinni to zrobić – wtrąciła się do rozmowy
młoda kobieta.- W zeszłym roku gałąź spadła komuś
na samochód, a ptasich odchodów na chodniku przed
kościołem to nie raz tyle, że przejść nie można.
• Jakoś tyle lat nikomu to nie przeszkadzało. Drzewa zawsze tu były i powinny tu zostać.
• Chyba nie zawsze, bo nie wyglądają na tyle lat co kościół.
Temperatura rozmowy zrównała się chyba z temperaturą wody geotermalnej z której słynie Uniejów. Każda ze
stron miała w niej swoje racje, i tylko przez ich pryzmat
patrzyła na sprawę. To, że drzewa tak jak ludzie wymagają
pielęgnacji, jest chyba oczywiste. Jaki zaś ma być jej efekt
końcowy, to raczej rzecz gustu, i nie każdemu musi się podobać. I choć o gustach się nie dyskutuje, to w tym przypadku zainteresowanie tym co dzieje się wokół kościoła
wydaje się być uzasadnione.
*

Początek marca przyniósł nieco słońca, którego tak brakowało od kilku miesięcy. Dni stały się dłuższe, a noce cieplejsze. Wiatr coraz częściej zmieniał kierunek na zachodni
niosąc ze sobą łagodne powietrze, a wraz z nim zapowiedź
zbliżającej się wiosny. Ludzie chętniej wychodzili z domów
szukając okazji do spacerów na świeżym powietrzu. Rozpoczynał się czas porządków przed wczesną w tym roku
Wielkanocą.
Ania siedziała w wygodnym fotelu zanurzona w lekturze książki. Czytała w skupieniu powoli przewracając strony. Na niektórych zatrzymywała wzrok nieco dłużej, jakby
chciała lepiej zapamiętać ich treść.
• O czym jest ta książka? - zapytał Paweł przerywając ciszę, która panowała w mieszkaniu.
• To o naszym uniejowskim patronie Bogumile. - odpowiedziała Ania nie przerywając czytania. - To bardzo
ciekawa postać. Warto poznać ja dokładniej.
• I czego się o nim dowiedziałaś?
• A chociażby tego, że w 1925 roku sam papież potwierdził
kult bł. Bogumiła, a rok później odbyły się z tej okazji
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w Uniejowie ogólnopolskie obchody.
• Nigdy o tym nie słyszałem. - odparł zaskoczony Paweł.
• Tak samo jak wielu innych Uniejowian, a szkoda, bo to
nasza lokalna historia i wypada coś o niej wiedzieć.
• Wygląda na to, że w ubiegłym roku minęło 90 lat od
tego wydarzenia.
• Masz rację, a w tym roku w maju będziemy świętować
90 rocznicę Ogólnopolskich Obchodów potwierdzających kult naszego Bogumiła.
Józef Piłsudski powiedział kiedyś: Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Te słowa doskonale
oddają znaczenie historii w życiu każdej społeczności, także tej małej, lokalnej. To przecież skarbnica wiedzy, a umiejętność korzystania z niej to dar nie do przecenienia.

*

W połowie marca rozpoczęły się dość niespodziewanie
prace polowe. To rolnicy, którym styczniowy mróz zniszczył jesienne zasiewy ruszyli na swoją ziemię, by odnowić uprawy. Dla nich ta zima nie okazała się zbyt łaskawa,
obciążając dodatkowymi wydatkami skromne nierzadko
budżety. Jakby tego było mało, opóźniały się wypłaty
dopłat, co jeszcze bardziej pogarszało i tak nie najlepszą
sytuację. Wielu zadawało sobie fundamentalne pytanie:
jak żyć?
Mieszkańcy wiosek, przez które przebiegały objazdy
w związku z remontem drogi dojazdowej do autostrady
pytali z kolei: co będzie z naszymi drogami? Nieprzystosowane do ruchu o takim natężeniu ulegały zniszczeniu
w zastraszającym tempie.
• Zanim skończą ten remont, to z naszej drogi nic nie zostanie. - skarżył się mieszkaniec jednej z miejscowości.
• Podobno wykonawca remontu ma naprawić szkody na
drogach objazdowych. - starał się uspokajać napiętą sytuację sołtys.
• Jak dostaną pieniądze za remont, to pójdą stąd i szukaj
wiatru w polu. Nasza gmina jest za biedna, żeby dwa
razy robić coś i to na własny koszt.
• To wina tych, którzy wydali zgodę na takie objazdy
i nie pomyśleli o konsekwencjach, a teraz mamy skutki.
W gminie nie chcieli wydać takiej zgody, to wydali ją na
wyższym szczeblu. Jaka tu współpraca?
• U nas jest wciąż to samo: jak jedno się remontuje, to
drugie niszczy. Dlatego wciąż jesteśmy biedni.
O tym, ze remonty dróg to konieczność, wiedzą chyba
wszyscy. Wszyscy też godzą się na trudności z nich wynikające. Trudno jednak pogodzić się z tym, że nie szanuje
się tego co zostało wyremontowane wcześniej. Niemałym
przecież wysiłkiem lokalny samorząd kilka lat temu wyremontował wiele dróg gminnych, które teraz padają ofiarą
braku wyobraźni urzędników wyższego szczebla.

*

Droga Krzyżowa przyciągnęła podobnie jak procesja
Trzech Króli wielu parafian. To pewnie dlatego ktoś w tłumie powiedział: Za sprawą naszego proboszcza nasz wielki
kościół stał się za mały. Rzeczywiście czasami trudno pomieścić w nim wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w różnych uroczystościach czy koncertach. Podobnie będzie
w Wielkanoc.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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