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Uniejów - skrzyżowanie ulicy Tureckiej z Przechodnią w latach 60. XX wieku
(fot. Urszula Urbaniak) i wygląd obecny (fot. Andrzej Zwoliński)

Tak było - Tak jest

Pokazujemy zmiany, jakie zaszły w Uniejowie i okolicach
Zachęcamy do nadsyłania zestawu zdjęć, przedstawiających to samo miejsce: jedna fotografia powinna być historyczna (odległa w czasie), a druga wykonana obecnie z tego samego
miejsca. Za zgodą autora (nieodpłatnie) nadesłane fotografie będziemy publikować na
stronach kwartalnika “W Uniejowie”.
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Browar Wiatr

W Numerze

- nowe miejsce spotkań
w Uniejowie

Drodzy Czytelnicy!
Uniejów już nie tylko dynamicznym rozwojem turystyki, ale także sztuką układania obrazów kwiatowych wyrasta na niekwestionowanego lidera. Przybliżamy zatem temat sztuki ulotnej, która co raz częściej wplata się w lokalne uroczystości, staje się dumą mieszkańców, zadziwia turystów.
W cyklu „Rody szlacheckie wokół Uniejowa” poznajemy kolejne dzieje rodu Boxa-Radoszewskich,
a z cyklu „Ród Bogoriów Skotnickich” przybliżamy postać generała Stanisława Grzmota-Skotnickiegożołnierza wiernego Rzeczypospolitej.
Nie zapominamy także o bogatej historii naszej parafii, przypominając sylwetkę tak bliskiego sercom
uniejowian ks. Stanisława Smolarskiego.
Dla relaksu w letnie dni doskonałą lekturą będzie artykuł poświęcony dziejom uniejowskiego browarnictwa, którego nową kartę pisze otwarty niedawno Browar „Wiatr”.
Oddając do Waszych rąk nowy numer gazety „W Uniejowie” pozostaje mi tylko życzyć Państwu miłej
lektury.

III Festiwal Lawendy w Medical
SPA Hotel Lawendowe Termy
13.08 sierpnia 2016
L awenda to roślina o niezwykłych właściwościach.
Jej dobroczynny wpływ na zdrowie, urodę, samopoczucie oraz doznania smakowe będziemy upowszechniać podczas III Festiwalu Lawendy w Medical Spa Hotel Lawendowe Termy w Uniejowie
– najmłodszym polskim uzdrowisku termalnym.
Zapraszamy na weekend, dzięki któremu odkryją
Państwo moc tej niezwykłej rośliny i pokochają ją
jak my.
Przedstawiciele plantacji lawendy z Polski, zaprezentują wyroby rękodzielnicze na bazie lawendy, na stoiskach będzie
można zakupić miód i syrop lawendowy, bukiety oraz sadzonki lawendy, wodę i olejek lawendowy.
Szef Kuchni Urszula Czyżak przygotuje dania z lawendą. Tradycją są już pyszne lody lawendowe! W programie porady
dotyczące uprawy lawendy, warsztaty układania bukietów z lawendy i kłosów zbóż, warsztaty florystyczne i ceramiczne
oraz destylacja lawendy w gigantycznej destylarce.
Nie ma takich miejsc w Polsce gdzie konsumuje się tyle lawendy co u nas!

W Uniejowie
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Pomysłowe, nowocześnie urządzone wnętrza, warzone na miejscu rzemieślnicze piwo i kuszące menu – tak
w skrócie można opisać działający w Uniejowie od kwietnia restauracyjny Browar Wiatr. Z rodziną lub przyjaciółmi można tu spędzić czas zasiadając w loży na antresoli,
na huśtawkach zawieszonych przy barze lub okrągłych
stolikach, z których wyrasta prawdziwe drzewo. Takiego
miejsca spotkań w Uniejowie do tej pory brakowało!
Browar Wiatr został otwarty 22 kwietnia br. W hucznej imprezie uczestniczyło blisko 1000 osób. Było to
wydarzenie pełne atrakcji, a swoją obecnością uświetniły je gwiazdy kinowego i telewizyjnego ekranu - Krystyna Tkacz, Agnieszka Wosińska, Sylwia Juszczak, Mikołaj
Krawczyk oraz Agata Załęcka, Monika Mazur i Lea Oleksiak znane z popularnego serialu „Na sygnale”.
Gwiazdy polubiły Browar Wiatr i chętnie go odwiedzają, więc uniejowianie mają szansę spotkać tu znane osobistości. Dowodem na to jest księga pamiątkowa, do której
każdy może się wpisać. – Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli na otwarcie Browaru Wiatr
i tak wspaniale się bawili. Wiele z tych osób stało się naszymi stałymi gośćmi. Wierzymy w to, że ludzie są sercem
takich miejsc, jak nasz Browar. Zależy nam, by każdy czuł
się tu swobodnie i dobrze się bawił. Wnętrza i menu przygotowaliśmy z myślą o mieszkańcach Uniejowa i najbliższej
okolicy. Do Browaru można przyjść na kawę i deser, spędzić
wieczór ze znajomymi, wpaść na szybki obiad lub zorganizować dowolne przyjęcie. Mamy bogatą ofertę i rozsądne
ceny, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie – mówi Regina
Wiatr, właścicielka Browaru.
W ofercie Browaru Wiatr znajdziemy cztery gatunki warzonego na miejscu piwa: lager, pils, pszeniczne i ciemne.
Piwo powstaje na bazie tradycyjnych receptur, z wysokiej
jakości składników, a woda do jego produkcji czerpana jest
z własnego ujęcia. Tak przygotowany trunek jest w pełni
naturalny i zachowuje bogactwo substancji odżywczych,
smaku i aromatu oraz wyjątkową barwę. Dla wszystkich,
którzy są ciekawi jak powstaje rzemieślnicze piwo, istnieje
możliwość zwiedzania Browaru w towarzystwie piwowara. Jednak Browar Wiatr to nie tylko piwo, choć nazwa mogłaby tak sugerować. Restauracja posiada bogate menu,

w którym królują dania bazujące na produktach pochodzących od regionalnych przedsiębiorców. Można tu zjeść
pieczone ziemniaki z dodatkami, mięsa, ryby, sałatki, zupy
i smakowite bajgle w rozmiarze XXL. Nie brakuje dań dla
dzieci i deserów. W Browarze działa również pizzeria serwująca włoską pizzę wypiekaną w piecu opalanym drewnem.
Goście cenią wnętrza Browaru Wiatr i zaskakujące elementy wystroju. Można tu bujać się na huśtawkach, odpocząć w wygodnych sofach lub biesiadować na antresoli,
z której roztacza się widok na całą restaurację.
Niespodzianką dla odwiedzających jest fotobudka, a na
dzieci czeka specjalny kącik zabaw oraz plac zabaw i duża
piaskownica w ogrodzie. Ogród stanowi naturalne przedłużenie restauracji. Posiada szeroki taras ze stolikami zewnętrznymi oraz polanę.
W Browarze Wiatr można zorganizować spotkania towarzyskie i dowolne przyjęcia okolicznościowe takie, jak
np. urodziny, komunie, jubileusze, chrzciny, kinderbale czy
biesiady. W tym celu przygotowano trzy klimatyzowane
sale bankietowe oraz specjalne menu już od 30 zł za osobę.
Gdyby natomiast zaszła potrzeba zorganizowania noclegu
dla przyjaciół lub rodziny, można skorzystać z pokoi, które
dostępne są w działającym na terenie obiektu hotelu.
- W Browarze Wiatr mamy 12 pokoi do dyspozycji gości.
Mają one jednak zupełnie inny charakter, niż w prowadzonym przez nas Hotelu Uniejów**** eco Active & SPA. Część
hotelowa Browaru jest bardziej kameralna, można tu czuć
się całkowicie swobodnie i odpocząć. Przenieśliśmy jednak
do Browaru Wiatr doświadczenie, które zdobyliśmy w trakcie prowadzenia Hotelu Uniejów. W obu obiektach organizujemy przyjęcia okolicznościowe i konferencje biznesowe. Wiemy czego oczekują nasi goście, jesteśmy otwarci
na ich potrzeby i staramy się im sprostać. Cieszy nas, kiedy
słyszymy, że Browar Wiatr to strzał w dziesiątkę. To zasługa całego naszego zespołu – ekip, które budowały Browar
w zawrotnym tempie, bo w zaledwie pół roku, oraz naszych
pracowników. Zatrudniamy młodych, ambitnych ludzi,
którym pomagamy wystartować na rynku pracy – jesteśmy z nich dumni i ogromnie wdzięczni za zaangażowanie
i pozytywną energię, z którą przychodzą do pracy. To dzięki
nim Browar jest naprawdę wyjątkowym miejscem – mówi
Regina Wiatr.
Browar Wiatr czynny jest codziennie od godz. 10:00.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.browarwiatr.pl oraz na oficjalnym fanpage’u
w serwisie Facebook: www.facebook.com/browarwiatr
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Browar Wiatr - restauracja z antresolą

Browar Wiatr - elementem wystroju są kadzie z piwem

Browar Wiatr - ul. Dąbska 49, 92-210 Uniejów
tel.: +48 501 508 234, +48 63 288 96 00
e-mail: browar@browarwiatr.pl

pustem ku czci św. Bogumiła i 90. rocznicą uroczystości
beatyfikacyjnych tego świętego, z pyłu kwiatowego powstał obraz z jego wizerunkiem, wykonany w kaplicy jemu
poświęconej. Misterne dzieło włoskich artystów, wywołujących dumę, radość i wzruszenie wśród mieszkańców
miasta i parafian, przez kilkanaście dni podziwiali turyści
licznie przekraczający próg prastarej kolegiaty.
26 maja mieszkańcy Spycimierza, jak co roku, od samego rana tworzyli dzieła sztuki w/g opracowanych przez
siebie wzorów. Zbudowali kwietne bramy i ułożyli dwukilometrowy kwiatowy dywan, po którym przeszła wielotysięczna procesja Bożego Ciała. Fragment dywanu był
też dziełem delegacji z Włoch, która uczestniczyła w tej
uroczystości.
1-3 lipca kolejną imprezą kwiatową był festiwal p.n.
„Królestwo Lilii”. Po raz drugi zagościł w murach uniejowskiej kolegiaty, promując lilie jako herbowy kwiat Uniejowa. Liliowa dekoracja świątyni nawiązywała również do
jej wezwania – Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Pomysłodawcą atrakcji związanych z tegorocznym liliowym wydarzeniem był burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek. Dzięki tym inspiracjom powstał kolorowy kwiatowy
dywan o długości 16 m ułożony w nawie głównej świątyni przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję Zespołu Szkół
w Uniejowie, wspomaganych dyrektorami szkół w Wilamowie i Spycimierzu oraz parafianami – mieszkańcami
Uniejowa. Na terenie przy kolegiacie ze zrębków dekoracyjnych ułożono logotyp Światowych Dni Młodzieży
2016 i herb Uniejowa. W układanie tego wzoru włączyła
się młodzież uniejowskiej parafii, która już uczestniczyła
w wyjeździe do Krakowa na ŚDM. Sponsorem kwiatów
służących do ułożenia kwiatowego dywanu oraz zrębków
dekoracyjnych było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”. Festiwal zorganizowano dzięki
wspólnemu zaangażowaniu finansowemu Parafii św. Floriana w Uniejowie, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” i Urzędu Miasta w Uniejowie.
24-25 lipca infiorata będzie też przed kościołem w Wieleninie. Z pyłu kwiatowego artyści z Włoch ułożą tam obraz św. Jakuba Apostoła, a 27-28 sierpnia ci sami artyści
zagoszczą po raz drugi w Wilamowie. W ubiegłym roku
przed tamtejszym kościołem po raz pierwszy na terenie
gminy powstał obraz z pyłku kwiatowego, przedstawiający Matkę Boską Pocieszenia (z paskem). Tym razem zaprzyjaźnieni Włosi wykonają obraz św. Wojciecha.
Cykl imprez kwiatowych doskonale wpisuje się w działania promujące naszą gminę jako polskie centrum sztuki
ulotnej. Każde z tych wydarzeń odbywało się przy okazji
jakiegoś święta, co podnosiło przeżycia duchowe, budowało poczucie wspólnoty, było okazją do spotkań między
pokoleniami, a efekty takiej pracy napawały dumą.
Tegoroczne doświadczenia już inspirują do nowych pomysłów, a infiorata na pewno wejdzie do naszej tradycji
okalnej.

Gmina Uniejów

staje się polskim centrum
kwiatowej sztuki ulotnej
Uniejów - pierwsze Uzdrowisko
Termalne w Polsce znane jest już jako
Miasto Wody, Indian, Rycerzy, jako
Królestwo Lilii, a Spycimierz leżący
na terenie gminy Uniejów od ponad
200 lat słynie z tradycji układania dywanów kwiatowych na trasie Bożego
Ciała. Burmistrz Józef Kaczmarek z wielkim uznaniem
przypatrywał się wysiłkom mieszkańców Spycimierza, tworzących kwietne dywany w dniu Bożego Ciała
i stał się pomysłodawcą działań, które doprowadziły
do tego, że jednorazowe spycimierskie święto zyskało
wymiar ogólnogminny i wielomiesięczny.
Od ubiegłego roku gmina współpracuje z włoską organizacją Infioritalia. W czerwcu 2015 roku grupa spycimierskich parafian ułożyła obraz z kwiatów na placu Św. Piotra w Rzymie, a w sierpniu ubiegłego roku artyści z Włoch
zrewanżowali się ułożeniem obrazu z pyłu kwiatowego
przy kościele w Wilamowie.
Samorząd Uniejowa zamierza promować dziedzictwo
związane z dywanami kwiatowymi, a ma w tym pomóc
nowo powstałe stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”. W tym roku pod tą wspólną marką odbywa się cykl
wydarzeń promujących naszą gminę jako polskie centrum
kwiatowej sztuki ulotnej.
28-29 kwietnia w Uniejowie, po raz pierwszy w Polsce, odbył się międzynarodowy kongres pod hasłem „Artystyczne układanie obrazów kwiatowych: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowany przez Samorząd
Uniejowa i włoskie stowarzyszenie „Infioritalia”. Wzięło
w nim udział prawie 50 delegatów z różnych regionów
Włoch, w których żywa jest tradycja układania kwiatowych obrazów. Uczestniczyli też przedstawiciele różnych
środowisk z terenu gminy. Wysłuchano kilku prelekcji
o znaczeniu Infioraty (sztuka ulotna z żywych kwiatów),
odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty. Obradom towarzyszył Tydzień Włoski w Uniejowie z koncertami muzyki włoskiej, kuchnią włoską, wystawą książek i innymi
atrakcjami.
30 kwietnia-3 maja przed kościołem w Spycimierzu
obserwowano pierwsze wydarzenie z cyklu promującego
sztukę ulotną- tulipany dla Jana Pawła. Powstały dwa
różne dzieła kwiatowe: logo Stowarzyszenia Spycimierskie
Boże Ciało ułożone przez miejscowych parafian oraz obraz Matki Boskiej Kasztelańskiej usypany przez Włochów
z pyłu kwiatowego.
14-15 maja członkowie włoskiego stowarzyszenia
„Infioritalia” zaprezentowali swój kunszt artystyczny
w uniejowskiej kolegiacie. Tym razem, w związku z od-
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(Tytuł zapożyczony z „Nad Wartą”, 4-5 maja 2016)
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Ocalamy od zapomnienia

dawno przybliżył nam jego szwagier – Pan Kazimierz Pełka. Wiadomo, że Pan Gawłowski przemierzając szlak bojowy
z Armią Andersa zajmował się pracami biurowymi. Po wojnie
trafił do Anglii, skąd po kilku latach wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych. Do Polski na stałe już nie powrócił. Nie zapomniał jednak o rodzinnym Spycimierzu, kilka razy odwiedził
go, a po raz ostatni był w 1976 roku. Zmarł w dn. 10.09.1993r.
w Detriot Michigan. Jego wolą było spocząć na spycimierskim
cmentarzu, tak też się stało.
Po wojnie, do Stanów Zjednoczonych za ojcem pojechała
córka – Celina (z męża – Wojtaszek) Aktualnie niestety już
nie żyje. Z przyczyn niezależnych rodzina nie posiada pamiątek z wojennego szlaku Józefa Gawłowskiego.
W rozmowach z rodzinami opisywanych w niniejszym
tekście wojennych bohaterów nie trudno było pozyskać informacje prowadzące nas do krewnych kolejnych żołnierzy
Andersa - Władysława Bartkiewicza (w wojsku był kierowcą), Stanisława Glinki (na szlaku bojowym był mechanikiem
samochodowym) oraz Bronisława Charuby.
Mamy nadzieje, że kontakty, jakie zostaną nawiązane
sprawią, że bliżej poznamy historię naszych kolejnych bohaterów i po wielu latach przywołamy ich pamięć oraz oddamy
im należną cześć.
Pozostaje nam jeszcze dotrzeć do informacji o szeregowym Eugeniuszu Andrzejewskim z Osiny–Brzozówki oraz
Wincencie Świątku z Uniejowa. Mamy świadomość, że może
to nie być łatwe. Wierzymy jednak, że w naszym środowisku zamieszkują osoby, które posiadają jakieś informacje
nt. w/w żołnierzy. Wyrażamy nadzieję, że dzięki wspólnym
wysiłkom i współpracy uda się również w lokalnej pamięci
zostawić po nich trwały ślad.

W 72. rocznicę walk pod Monte Casino
Data 18 maja już od 72 lat przywołuje w narodowej pamięci zwycięski bój pod Monte Casino. Niniejszym tekstem
chcemy oddać hołd żołnierzom Armii generała Władysława
Andresa, szczególnie tym, pochodzącym z Uniejowa i okolic,
którzy z 2 Korpusem Polskim na obczyźnie walczyli o wolność Ojczyzny .
Na łamach naszego kwartalnika, w numerach 46, 57 oraz
58 opisano już wojenne losy żołnierzy Strzelców Karpackich Armii Andersa. Wspominano Stanisława Ostrowskiego,
Szczepana Błaszczyka oraz Czesława Kaszyńskiego. Dużo
miejsca poświęcono im również w publikacji „Zapamiętane z Brückstädt”, wydanej w 2014 roku przez Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa. Znalazł się w niej także opis wojennych
losów innych bohaterów tamtych walk – Władysława Majdeckiego oraz Franciszka Nowackiego.
W książce tej można było znaleźć też informację, że żołnierzy związanych z Uniejowem i jego okolicami, walczących
pod Monte Casino było więcej, ale w czasie kiedy trwały prace nad przygotowywaniem tekstów do druku, nie były znane
bliższe szczegóły wojennej służby plutonowego Ludwika Anczyka z Wielenina, kaprala Stanisława Glinki z Człop, szeregowego Eugeniusza Andrzejewskiego z Osiny–Brzozówki
oraz Wincentego Świątka z Uniejowa.
Wydawało się, że nie jest już możliwe dotarcie do informacji o bohaterach tamtego zwycięstwa. Obecnie możemy
powiedzieć, że jest inaczej i , że wiemy jeszcze więcej niż do
tej pory. Otóż szerszemu gronu dotychczas nie było wiadomo,
że w Armii Andersa również służył Józef Gawłowski i Władysław Bartkiewicz (pochodzący ze Spycimierza) oraz Bronisław Charuba (z Orzeszkowa).
Z satysfakcją możemy powiedzieć, że dzięki uprzejmości
- Barbary Kujawiak - córki Ludwika Anczyka z Wielenina,
bliżej poznaliśmy jego wojenne losy oraz mogliśmy zajrzeć
do małej walizeczki
z jakże cennymi pamiątkami ze szlaku
bojowego, jaki przeszedł. Wzrusza, że
unikaty te przechowywane są
przez
rodzinę z wielką
troską.
Plutonowy
Anczyk, po demobilizacji w Anglii, w 1947
roku wrócił do Polski,
gdzie czekała na niego żona wraz z dziećmi.
Wojenne
wspomnienia pisane ręką
Pana Anczyka oraz
liczne
pamiątki
z tamtego okresu zostaną w stosownym
czasie
zaprezentowane w naszych wydawnictwach.
Historię
Józefa
Gawłowskiego nie-

Ps. Dziękuję Pani Jadwidze Maciejewskiej za zaangażowanie się i pomoc w docieraniu do rodzin bohaterów niniejszego
tekstu.

Małgorzata Charuba

Syria - sierpień 1942 roku. Po lewej stronie ziewającego żołnierza stoi
Ludwik Anczyk, a niżej Józef Gawłowski (fot. ze zb. Barbary Kujawiak)
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Z historii par afii w Uniejowie

Ks. Stanisław Smolarski

(Proboszcz w latach 1972-1993)

Kiedy w ostatnich dniach maja 1972 roku ks. Jan Nowak zrezygnował na własną prośbę z probostwa w Uniejowie, przez
miesiąc parafia była administrowana przez ks. Leonarda Urbańskiego. Z dniem 4 lipca tego roku decyzją biskupa Jana
Zaręby proboszczem i dziekanem uniejowskim został ks. Stanisław Smolarski.

Ks. Stanisław Smolarski (arch. TPU)

Ks.

miar patriotyczno-religijny; odsłonięcie pamiątkowej tablicy
na murze dzwonnicy i procesja wokół Rynku z relikwiami
Bł. Bogumiła, czy odsłonięcie pomnika Bohaterów Września
1939 roku i msza polowa na Rynku.
Uroczystością zwieńczającą obchody jubileuszowe było
w dniu 16 grudnia 1990 roku reerygowanie Kapituły Uniejowskiej i przywrócenie kościołowi rangi kolegiaty. Ks. Stanisław Smolarski został wówczas nominowany prałatem
i prepozytem czyli przewodniczącym kapituły.
Jako prepozyt snuł wiele planów dotyczących remontu
wielowiekowej kolegiaty. Wypadek samochodowy zniweczył
wszystko. Doznał poważnych obrażeń, wracając z punktu
filialnego w Bronowie. Przewieziony do szpitala w Poddębicach zmarł tam 17 maja 1993 roku. Spoczywa na uniejowskim
cmentarzu.
W ceremoniach pogrzebowych , jakie odbyły się 20 maja
1993 roku, wzięli udział wszyscy trzej biskupi z Włocławka
na czele bp. ordynariuszem Bronisławem Dembowski i liczne duchowieństwo. Egzortę pogrzebową wygłosił ks. prałat
Piotr Światły członek kapituły uniejowskiej. Tłumnie uczestniczyli też mieszkańcy Uniejowa i wsi z całej parafii.
W pamięci parafian pozostał jako dobry gospodarz, będący zawsze blisko swojej społeczności, rozmawiający z każdym.

Stanisław
Smolarski urodził się
22 grudnia 1929 roku
w rodzinie chłopskiej, w niewielkiej
wsi
Żychorzyn na
ziemi opoczyńskiej.
Jego rodzice, Franciszek i Marianna z Dąbrowskich, wychowali siedmioro dzieci.
Stanisław
ukończył
Szkołę Podstawową
w Rusinowie, a następnie w 1951 roku
Liceum
Ogólnokształcące w Mariówce. Studiował w Wyższym
Seminarium
Duchownym we Włocławku i tam 28 października 1956 roku
przyjął święcenia kapłańskie.
Do Uniejowa przybył z parafii Koneck, gdzie był proboszczem i wicedziekanem w latach 1968-72. Młodemu księdzu
(43 lata) szybko udało sie odbudować współpracę między proboszczem a wiernymi , zachwianą przez jego poprzednika ks.
Jana Nowaka.
W związku z posoborową odnową liturgiczną wprowadził
wiernych do czynnego uczestnictwa podczas nabożeństw.
Nawiązał współpracę z cechami rzemieślniczymi, dając im
odpowiednie miejsce w życiu parafii. Dwukrotnie zorganizował misje parafialne, a w 1975 roku przeprowadził nawiedzenie wędrującego obrazu M.B. Częstochowskiej.
Był dobrym gospodarzem. Do kościoła sprawił komplet
ławek ( dawniej były krzesła), zmodernizował ogrzewanie,
oświetlenie i nagłośnienie. Na plebani założył centralne
ogrzewanie i doprowadził kanalizację. Zmienił też pokrycie
dachowe - z dachówki na blaszane.
Zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi w kaplicy Bł.
Bogumiła wyeksponował sarkofag i położył marmurową posadzkę, a otoczenie nastawy głównego ołtarza dostosował do
wymogów odnowionej liturgii z zastosowaniem marmuru.
Założył też 5 witraży w oknach nawy głównej. Doprowadził
wodę na cmentarz grzebalny, a obok plebanii pobudował
cztery garaże.
Odważnym jego przedsięwzięciem było wybudowanie
okazałej plebanii. Początkowo spotykał się z małym poparciem tej inicjatywy, gdyż dotychczasowa plebania była zewnętrznie zadbana. Przezwyciężając te trudności doprowadził dzieło do końca.
Kiedy po długoletnich staraniach Kuria Diecezjalna uzyskała zgodę na budowę kaplicy w Bronowie, w ciągu dwóch lat
(w latach 1980-81) powstała funkcjonalna świątynia filialna.
W roku 1990 bardzo aktywnie włączył się w obchody
700-lecia potwierdzenia praw miejskich. Był członkiem
Społecznego Komitetu tych obchodów jubileuszowych. Dzięki jego zaangażowaniu wiele uroczystości miało ważny wy-
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W kronice Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa pozostaje
poniższy wpis z 1990 roku:
A w specjalnym numerze pisma „W Uniejowie”, wydanego w maju 1993 roku czytamy: „ Odszedł od nas tak nagle,
że wprost trudno jest w to uwierzyć. Tak wiele zrobił i tak
wiele zamierzał. Cieszył się wielkim uznaniem i szacunkiem
wśród wszystkich, którzy Go znali”.
W 10. rocznicę jego śmierci , w maju 2003 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. prałata Stanisława Janika
w kolegiacie odsłonięto tablicę Jemu poświęconą, a Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wydało broszurę pt. „Ksiądz Stanisław Smolarski. Szkic biograficzny”.
Na podstawie propozycji suplementu do monografii „Uniejów- dzieje miasta” autorstwa śp. ks. kanonika Lucjana Cerskiego i broszury „Ksiądz Stanisław Smolarski. Szkic biograficzny”
z tekstem Tomasza Wójcika, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

opracowała Urszula Urbaniak
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Wielenin - czerwiec 1984. Spotkanie księży dekanatu uniejowskiego. Na pierwszym planie z lewej
ks. dziekan Stanisław Smolarski (fot. arch. parafii w Wieleninie)

Uniejów - 11 listopada 1990 roku. Ksiądz Stanisław Smolarski podczas uroczystości poświęcenia odrestaurowanej tablicy POW przy uniejowskiej świątyni
(fot. lewe-arch. TPU) i na zamku podczas spotkania uniejowian (fot. prawe-arch. TPU)

Uniejowska kolegiata - 16 grudnia 1990 roku. Ks. Stanisław Smolarski (pierwszy z lewej) podczas mianowania go prałatem i prepozytem
kapituły uniejowskiej. Dekret czyta ks. bp Henryk Muszyński (fot. arch. TPU).
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Rok 1992. Na zamku w Uniejowie podczas wizyty biskupa Bronisława
Dembowskiego (arch. TPU)

W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
w Uniejowie (arch. Zgromadzenia)

Rok 1979. Pierwsza komunia św. w Uniejowie - w środku ks. Stanisław Smolarski (zb. Urszuli Urbaniak)

Z okazji poświęcenia pamiątkowej tablicy
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wydało broszurę pt.
„Ks. Stanisław Smolarski. Szkic biograficzny”.

Na uniejowskim cmentarzu - nagrobek ufundowany przez parafian i rodzinę
(fot. Andrzej Zwoliński)
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Tablica pamiątkowa w uniejowskiej kolegiacie odsłonięta w 10. rocznicę śmierci
(fot. Andrzej Zwoliński)
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Z CYKLU: RÓD BOGORIÓW SKOTNICKICH

Gener ał bryg. Stanisław Grzmot–Skotnicki
Żołnierz wierny Rzeczypospolitej

Stanisław Skotnicki herbu Bogoria, późniejszy generał
brygady, znakomity kawalerzysta i doświadczony żołnierz,
urodził się 13 stycznia 1894 r. w rodowym majątku Skotniki.
Jego rodzicami byli Maksymilian i Wanda z Russockich herbu Zadora. Miał czworo rodzeństwa: Gustawa (1889-1940),
Michała (1891-1941), Marię (1897-1976) i Maksymiliana (18991945), bohaterów artykułu opublikowanego w numerze 65 naszego kwartalnika.

Generał Stanisław Grzmot-Skotnicki w Baranowiczach.
Fotografia z archiwum rodziny Skotnickich

oddziale Skotnicki dowodził najpierw 2 plutonem, a później
pierwszym szwadronem. Pośród „Beliniaków” wykazywał
się znacznymi zdolnościami żołnierskimi i dowódczymi. Był
ambitny, odważny, jego talent i zaangażowanie zostały dostrzeżone przez przełożonych. Brał udział w walkach nad
Nidą (rozgromił wówczas znaczny pododdział Kozaków),
w rejonie Nowego Korczyna, Szczytnikami, Lublinem, Kościuchnówką i Trojanówką. Razem z całym pułkiem Beliny
- Prażmowskiego walczył pod Krzywopłotami, Wolbromiem
i Uliną Małą. Następnie walczył na Podhalu pod Limanową,
Nowym Sączem i w kilkudniowej bitwie pod Łowczówkiem.
Ubezpieczał też, dowodząc swoim szwadronem, przemarsz
piechoty legionowej w kierunku Łodzi i Częstochowy.
Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r., gdy żołnierze
Legionów Polskich Piłsudskiego odmówili złożenia przysięgi wierności cesarzowi niemieckiemu, Skotnicki znalazł się w obozie internowania w Szczypiornie koło Kalisza.
W Szczypiornie był jednym z tych, którzy rozpoczęli grę…
w piłkę ręczną, do dziś zwaną szczypiorniakiem. Chcąc za
wszelką cenę uniknąć współpracy z Niemcami, Skotnicki
zataił swój stopień oficerski, został jednak zdemaskowany
i uwięziony kolejno w obozach jenieckich w Havelbergu, Rastatt i Werl. Dodajmy, że podobny los spotkał kilku jeszcze
innych przyszłych generałów Wojska Polskiego, m.in. Gustawa Orlicz-Dreszera. Po uwolnieniu jesienią 1918 r. włączył się
w odtwarzanie macierzystej jednostki, w stopniu rotmistrza
został zastępcą dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów. W szeregach

Z dzieciństwa spędzonego w Skotnikach Stanisławowi pozostała na całe życie miłość do koni i jeździectwa.
Po zdaniu matury w 1912 r. w Handlowej Szkole Średniej
w Radomiu, kontynuował naukę w Akademii Handlowej
w Sankt Gallen w Szwajcarii. W czasie przerwy wakacyjnej
w kolejnym roku, spędzanej w rodzinnych stronach, nawiązał kontakt ze strzeleckimi organizacjami paramilitarnymi.
Ukończył kurs oficerski w Stróży, prowadzony przez Józefa Piłsudskiego (mógł nosić jej odznakę, tzw. Parasol), a po
powrocie do Szwajcarii został dowódcą akademickiego koła
Związku Strzeleckiego w Sankt Gallen. W tych czasach, podobnie jak czynili to inni spiskowcy, przybrał sobie pseudonim „Grzmot”, którego z czasem zaczął używać jako dodatkowego członu nazwiska.
W lipcu 1914 roku powrócił do Galicji. Tuż przed wybuchem I wojny światowej dołączył do Kompanii Kadrowej, dowodzonej przez por. Tadeusza Kasprzyckiego. W jej szeregach wyruszył na front I wojny światowej, a 2 sierpnia wziął
udział w pierwszej akcji bojowej – był członkiem patrolu, tzw.
„siódemki”, który pod dowództwem rtm. Władysława Beliny - Prażmowskiego dokonał zwiadu w okolicach Jędrzejowa.
W ten sposób znalazł się w elitarnym gronie najsłynniejszych
kawalerzystów odrodzonej Rzeczypospolitej.
Podoodział „Beliny” był zalążkiem 1 Pułku Ułanów, późniejszego 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. W tym

Pod koniec 1914 r. Legiony walczyły na Podhalu i w Beskidach. Na zdjęciu
trzech słynnych ułanów w trakcie postoju w Nowym Sączu. Od lewej: Stanisław
Grzmot-Skotnicki, Władysław Belina-Prażmowski i Gustaw Orlicz-Dreszer (zdjęcie i opis z albumu „Przedwojenna Kawaleria”,Damian Kosiński)
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szwoleżerów walczył na Froncie Litewsko – Białoruskim, zapisując w swojej wojennej biografii
walkę o granice odrodzonej Polski. Jesienią 1919
r. został skierowany do Oficerskiej Szkoły Jazdy
w Warszawie, a następnie do prestiżowej Aplikacyjnej Szkoły Kawalerii w Saumur we Francji.
Po powrocie do Polski w sierpniu 1920 roku został dowódcą VIII Brygady Jazdy, a później, już
jako podpułkownik, pełnił obowiązki dowódcy 2
Dywizji Jazdy. W końcowym okresie wojny polsko – bolszewickiej,. VIII BJ zasłynęła brawurowymi zagonami, m.in. na Korosteń (dziś północna Ukraina) Gdy wygasły walki wojny polsko
– bolszewickiej zdał dowództwo i powrócił do
Saumur, by tam ukończyć przerwane studia.
Po zakończeniu wojny i rozpoczęciu reorganizacji armii polskiej na stopie pokojowej,
ówczesny ppłk Skotnicki głównym instruktorem (kierownikiem wyszkolenia) w Centralnej
Józef Piłsudski (pierwszy z prawej odwrócony profilem) naradza się ze swymi oficerami na po- Szkole Jazdy w Grudziądzu. Jeszcze przed koństoju w jakimś galicyjskim mieście. Wśród obecnych jest jeden z „siódemki Beliny” - Stanisław
cem 3-letniej służby w Grudziądzu otrzymał
Grzmot-Skotnicki (z lewej). Fotografię wykonano zapewne pod koniec 1914 r. w czasie kampanii na
awans na stopień pułkownika. Od czerwca 1924
Podbeskidziu (zdjęcie i opis z albumu „Przedwojenna Kawaleria”,Damian Kosiński)
r., przez kolejne 3 lata, dowodził 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich. Właśnie w Poznaniu płk „Grzmot” przeżył jeden z najtrudniejszych momentów swojej służby. W czasie przewrotu majowego 1926
r., gdy do Warszawy wkroczyły wojska wierne marsz. J. Piłsudskiemu, część
oddziałów zadeklarowała lojalność wobec konstytucyjnych władz. Taka
była postawa większości wojsk stacjonujących w Wielkopolsce, na terenie
Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu. W gorących dniach przewrotu, od 12 do
14 maja, do Warszawy z pomocą władzom wyruszyły transporty wojskowe.
Nie zabrakło wśród nich pododdziału z 15 pułku ułanów. Zgoda na tę akację
musiała być dla płk. Skotnickiego osobistym dramatem, czuł się rozdarty pomiędzy wiernością wojskowej przysiędze, nakazując pomoc rządowi,
a osobistą żołnierską miłością wobec Marszałka. Taki sam dylemat pchnął
gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego, dowódcę wielkopolskiego Okręgu
Korpusu nr VII do nieudanej próby samobójczej.
Józef Piłsudski znał i cenił Grzmota–Skotnickiego. Rozumiał też rozterki, jakie ten „Beliniak” odczuwał w maju 1926 r.. Z tego powodu płk. Skotnickiego nie spotkały żadne konsekwencje służbowe, choć na ogół, wobec
dowódców jednostek wiernych rządowi, Piłsudski nie był tak wspaniałomyślny. Dalsza kariera wojskowa Skotnickiego mogła więc rozwijać się bez
zakłóceń. W lipcu 1927 r. objął dowództwo IX Samodzielnej Brygady Kawalerii w Baranowiczach (później zwanej Brygadą Kawalerii „Baranowicze”,
a od 1937 r. Nowogródzką Brygadą Kawalerii).
Fakt objęcia dowództwa wielkiej jednostki kawalerii dawał nadzieje na
rychły awans generalski, który Grzmot–Skotnicki otrzymał 24 grudnia 1929
roku. Ówczesny prezydent Polski, Ignacy Mościcki, awansował go na geneMarszałek Józef Piłsudski i generał Stanisław Grzmot-Skot- rała brygady ze starszeństwem z 1 stycznia 1930 roku i bardzo wysoką, bo
nicki. Fotografia z archiwum rodziny Skotnickich
trzecią, lokatą w korpusie generałów. „Grzmot” był wówczas najmłodszym
wiekiem generałem w Wojsku Polskim.
Wiosną 1937 r. gen. bryg. S. Grzmot–Skotnicki stanął na czele Pomorskiej Brygady Kawalerii w Bydgoszczy, którą dowodził
aż do ostatnich dni pokoju.
Warto wspomnieć także życie prywatne generała Skotnickiego. Jego pierwszą żoną była Stefania Calvas, zmarła w 1934 r.
Mieli dwoje dzieci, Stanisława (1920-2003) oraz Stefanię (1921-1994), z męża Kummant. Po śmierci Stefanii w 1934 r., ożenił się
powtórnie z Marią z Karczewskich. Z drugiego małżeństwa nie miał dzieci. Zatrzymajmy się chwilę przy postaci Stanisława Jr.
Jego żołnierska biografia wiodła częściowo śladami ojca. Ukończył on Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu., w czasie
września 1939 r. walczył jako podchorąży w 15 puł. Był żołnierzem Armii Krajowej (ps. Bogoria). Po wojnie został aresztowany
za działalność w Armii Krajowej i Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość i więziony przez 6 lat. Później pracował w Polskim Radiu.
Jednymi ze szczególnych cech przedwojennego korpusu oficerskiego były wysokie morale, duża odpowiedzialność i skłonność do podejmowania działań o charakterze społecznikowskim. Tak określonemu esprit de corps hołdował także Stanisław
Grzmot–Skotnicki. W okresie służby na kresach był prezesem Wschodnio-Kresowego Klubu Jazdy Konnej i Sportu Baranowicze (przy 26 Pułku Ułanów) oraz Zarządu Okręgowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Baranowiczach. Analizując rozwój oświaty
w Baranowiczach w latach 30. można stwierdzić, że nie lekceważył tej funkcji, ale poświęcał jej wiele uwagi i zaangażowania.
Wiosną 1939 r. rozpoczęto w Polsce organizowanie związków taktycznych najwyższego rzędu, jakimi były armie. Dowodzona przez gen. bryg. S. Grzmota – Skotnickiego Pomorska BK znalazła się w składzie Armii „Pomorze”, dowodzonej przez
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gen. dyw. Władysława Bortnowskiego. Głównym zadaniem
tej armii była obrona polskiego Pomorza przed uderzeniem
niemieckim z dwóch kierunków, z Pomorza Zachodniego
i Prus Wschodnich. Wobec przewagi sił niemieckich w tym
rejonie (armie 3. i 4. w ramach Grupy Armii „Północ”) było to
zadanie skrajne trudne, niemal niewykonalne. W przededniu
wybuchu II wojny światowej, 25 sierpnia powołano rozkazem
dowódcy Armii „Pomorze” Grupę Operacyjną „Czersk” pod
komendą generała bryg. S. Grzmota–Skotnickiego, w której
trzon stanowiły Pomorska BK (dowodził nią dotychczasowy
zastępca „Grzmota”, płk. kaw. Adam Bogoria – Zakrzewski)
oraz Pomorska Brygada Obrony Narodowej. Podstawowym
zadaniem GO „Czersk” było uniemożliwienie połączenia sił
niemieckich, działających od zachodu i od wschodu, na osi
Chojnice – Tczew, czyli w północnym rejonie działania Armii
„Pomorze”.
Oddziały, podległe rozkazom gen. bryg. S. Grzmota–Skotnickiego, znalazły się w ogniu walk już 1 września 1939 r.
o świcie. Do rangi mitu urosła szarża ułanów 18 Pułku Ułanów płk. Kazimierza Mastalerza na pozycje pododdziałów
niemieckiej 20 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. Generał
Skotnicki, oprócz regulaminowego rozkazu, napisał do płk.
Mastalerza list, w którym powołał się na wspólną legionową
przeszłość obu oficerów. Podwładnym płk. Mastalerza rozkaz
dowódcy grupy wydał się niemal szaleńczy, adiutant głośno
wyraził swoje obawy. Pułkownik odpowiedział: „Za młody
Pan, młodzieńcze, aby mi mówić, jak się wykonuje niewykonalne
rozkazy”. Wykonując „niewykonalny rozkaz” ułani płk. Mastalerza uderzyli na Niemców szarżą, wykonując prastarą
komendę „szable w dłoń”. Ich początkowy sukces zatrzymał
ogień niemieckich pojazdów pancernych, nie wykrytych
przez rozpoznanie. Starty ułanów były bardzo wysokie:
25 zabitych i 50 rannych z ponad 200 szarżujących. Na polu
bitwy zginął także płk. K. Mastalerz. Jego śmierć Skotnicki
przyjął z bólem, mówiąc „Żałuję, że nie brałem udziału w szarży pod Krojantami. Strasznie mi szkoda kochanego Masztalerza,
to był wspaniały oficer.”. Nie była to jednak, jak opisywała ten
bój niemiecka propaganda, a za nią także i Polacy, szarża na
czołgi. Łączne straty 18 puł, poniesione 1 dnia wojny, sięgały
50-60% stanu pierwotnego. Pułk jednak wykonał powierzone mu zadania. Następnego dnia, 2 września, dowódca GO
„Czersk” gen. bryg. S. Grzmot–Skotnicki własnym orderem
Virtuti Militari uhonorował 18 puł, w dowód wdzięczności
i zasług, podkreślając wyjątkowe bohaterstwo i dużą daninę
krwi, jaką złożyli ułani broniąc ojczyzny.
W dn. 2 września Niemcy po rozbiciu polskiej 27 DP, odcięli
GO „Czersk” od głównych sił gen. W. Bortnowskiego. W tej
sytuacji „Grzmot” wydał rozkaz przebijania się na południe,
do przeprawy przez Wisłę pod Świeciem. W wyniku odwrotu
jednostki GO „Czersk” uległy rozproszeniu, a sam Skotnicki
przebił się ze swoim sztabem do Bydgoszczy, gdzie zameldował się u gen. Bortnowskiego. Armijnych sztabowców ujęły spokój i świetna forma generała, mimo wyczerpujących
ostatnich dni.
Po połączeniu ocalałych oddziałów Armii „Pomorze” z Armią „Poznań”, 8 września Skotnicki otrzymał od dowódcy
wojsk wielkopolskich, gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby dowództwo nad Grupą Operacyjną Kawalerii, złożoną z Podolskiej
BK, resztek Pomorskiej BK oraz 7 batalionu strzelców. Połączone wojska gen. Kutrzeby rozpoczynały największy polski
manewr zaczepny w czasie całej wojny obronnej, czyli bitwę
nad Bzurą. Celem Polaków było skuteczne uderzenie na północne skrzydło niemieckiej Grupy Armii „Południe”, czyli 8.
Armię, i uniemożliwienie Niemcom dotarcia do Warszawy
przed dojściem do stolicy oddziałów. wielkopolskich i pomorskich. Grupa Skotnickiego miała za zadanie osłaniać od
zachodu atak głównych sił polskich, czyli Grupy Operacyj-
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nej gen. Edmunda Knolla–Kownackiego, na Stryków, będący
częścią polskiego zwrotu zaczepnego znad Bzury.
W dn. 9 września Podolska BK zdobyła przejściowo Uniejów oraz Wartkowice. Walki toczone z Niemcami w kolejnych dniach mocno wykrwawiły jednostki dowodzone przez
Grzmota. W dn. 12 września generał Kutrzeba wydał rozkaz,
na mocy którego główny wysiłek podległych mu oddziałów
skoncentrowany został na przebiciu się do Warszawy. Osłonę
manewru od zachodu powierzono grupie Skotnickiego, która
14 września rozpoczęła nieudany bój o Łęczycę. Tego samego dnia rozwiązano GOKaw. Skotnickiego, pozostawiając mu
tylko resztki Pomorskiej BK oraz 7 baon strzelców i przypisując zadania straży tylnej. Jak wspominał Kutrzeba, „Grzmot”
nie był zadowolony z takiego obrotu spraw, chcąc do końca
walczyć zaczepnie.
W końcowej fazie walk w bitwie nad Bzurą, część oddziałów polskich znalazła się w okrążeniu w rejonie na północ
od Sochaczewa. Ich dowódcy dążyli do przeprawy przez Bzurę i schronienia się w Puszczy Kampinoskiej. Sytuacja była
dramatyczna. Generał Skotnicki rankiem 18 września ostatni
raz znalazł się wśród kawalerzystów z Pomorskiej BK. Pozostał jednak na miejscu, czekając na nadchodzące podległe mu
pododdziały piechoty. Zorganizował grupę uderzeniową, liczącą ok. 400-500 żołnierzy i poprowadził ja do przeprawy.
Na drugim brzegu Bzury oddział, będący niemal w ciągłym
kontakcie z przeciwnikiem, nocą z 18 na 19 września dotarł do
torów kolejki wąskotorowej w pobliżu dworu w Tułowicach.
Tam został zaatakowany ogniem karabinów maszynowych
przez ubezpieczenie kolumny taborów niemieckich. Generał
S. Grzmot–Skotnicki wydał rozkaz ataku, sam biegł w tyralierze obok swoich żołnierzy. Został wówczas śmiertelnie
postrzelony, trafiony w pierś, brzuch i prawdopodobnie nogi.
Przy umierającym generale pozostał ppor. Wróblewski, który głośno po niemiecku wzywał do przerwania ognia. Obaj
zostali wzięci do niewoli, generałem zajął się niemiecki sanitariusz. Około godziny 6 rano 19 września generał bryg.
Stanisław Grzmot–Skotnicki zmarł w wyniku odniesionych
ran. Zmarł śmiercią żołnierza, do końca wierny przysiędze
złożonej Rzeczypospolitej.
Niemiecki dowódca baterii zezwolił na wykopanie osobnego grobu dla generała. W 1941 roku został pochowany na
cmentarzu w Janówku. W 1952 roku władze przeprowadziły
ekshumację zwłok żołnierzy pochowanych na tym cmentarzu, a gen. Skotnicki został pochowany na cmentarzu powązkowskim.
W 1980 r. w Tułowicach odsłonięto tablicę pamiątkową,
upamiętniającą m.in. gen. Skotnickiego. W czasie tej uroczystości mec. Władysław Siła-Nowicki, ułan września 1939
r., powiedział: „Może jest to symboliczne, że ten człowiek, który
swoją błyskotliwą i wspaniałą karierę zaczynał, niosąc w sierpniu 1914 roku siodło ułańskie na plecach, zakończył ją nie na
koniu, ale na czele oddziału maszerującego pieszo, z żołnierskim
karabinem w ręku. Widać w tym jakieś uogólnienie, że jest on
przedstawicielem – i w tym symbolem – całej armii polskiej,
każdego Polaka walczącego o wolność Ojczyzny”.
Dziękujemy Michałowi i Maksymilianowi Skotnickim
za współpracę oraz udostępnienie materiałów z rodzinnego
archiwum.

Tomasz Wójcik

Źródła cytatów:
ht tp://w w w.konf likt y.pl/historia/druga-wojna-sw iatowa/zszabelka-na-pancerz-najwiekszy-mit-kampanii-wrzesniowej/
http://www.jpilsudski.org/component/k2/item/1798-general-stanislaw-grzmot-skotnicki
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Z cyklu: Rody szlacheckie wokół Uniejowa

O właścicielach dworu
w Krępie
i uniejowskiej k aplicy
„Jest to dom rodzinny, zrośnięty z polem,
z sadem, z drzewami i kwiatami.
Kiedyś się może w próchno rozsypie
i zginie z powierzchni tak samo jak
umiera człowiek.”
S. Żeromski „Ludzie bezdomni”
Dwór w Krępie (okres międzywojenny)

Słowa: Krępa, park, ogród mają dziś

urok rodzinnych tajemnic … bo dworu
już nie ma … żyje tylko we wspomnieniach. Ktoś wrażliwy utrwalił na kliszach
ten miniony świat, uchwycił klimat i nastrój tego miejsca – jakby przeczuwał
nadejście tej ponurej, przerażającej Apokalipsy.
Ci, którzy żyli, odeszli wraz z innymi w początkach wojny i nie dano
im tu powrócić. Przyszli nowi, okrutni dla tego miejsca i szybko zniszczyli
to swoiste piękno. Ale ten dwór … park
i wszystko z nim związane istniały jeszcze niedawno, nosi je w sobie jeszcze
wiele osób.
„Krempa (Krępa) i Śmiechów były w naszych rękach do 1945
roku, czyli około 400 lat” – pisał w swym pamiętniku Jerzy
Boxa Radoszewski (23.IX.1902 r. – 13.IX.1967 r.), ostatni właściciel dóbr. „Dwór w Krempie był postawiony przez mego dziadka.
W ówczesnym okresie budowano dwory z uwzględnieniem strony
reprezentacyjnej, mniej uważając na wygody domowników; były
dwa duże salony, duży jadalny z tarasem”.
Tak więc za czasów Józefata (1830-1892) i Teofili z Szeliskich Boxa Radoszewskich powstał nie tylko dwór, uniejowska kaplica, ale również został zaprojektowany ogród
ozdobny. Według przekazów rodzinnych rosły wówczas dęby,
modrzewie, srebrne świerki, tulipanowce, wiązy, płaczące
jesiony. Hodowano tez azalie, rododendrony, rośliny cytrusowe, które na zimę przenoszono do oranżerii. Taras i wnętrza zdobiły palmy i agawy (widoczne na ocalałych fotografiach). W miejscach nasłonecznionych rosły też morwy, które
przetrwały do II wojny światowej. Teofila z Szeliskich Boxa
Radoszewska prowadziła bowiem hodowlę jedwabnika morwowego. Z okien tarasu, zza muślinowych firanek rozciągał
się wspaniały widok na trawniki, na różnobarwny klomb,
który niczym wielki tort na aksamitno - zielonym obrusie
czarował swoim kwiecistym ornamentem.
W końcu lat dziewięćdziesiątych XIX wieku z inicjatywy Michała Boxy Radoszewskiego (1865-1942) i jego żony
Eweliny z Drohojowskich h. Korczak Boxa Radoszewskiej
(1880-1955) dwór został rozbudowany i zmienił swój wygląd.
W 1934 roku włość i dwór przejął ich syn Jerzy Boxa Radoszewski, który ożenił się w 1937 roku z Anną Prądzyńską (ur.
22 marca 1914 roku, zm. 10 lipca 1999 roku) córką Stanisławy
z Grabińskich i Stanisława Prądzyńskich h. Grzymała, właścicieli majątku Kościerzyn /k Sieradza. Za ich czasów dwór
był malowniczo obrośnięty pnączem. Przestrzenie międzyokienne wypełniono ażurową kratownicą treliaży, po której
pięły się kaskady clematisu i caprifolium, rozsiewając wokół
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Aleja tujowa w Krępie

Ogród w Krępie, w głębi dwór

Klomb w parku przed dworem w Krępie
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Na polowaniu - Krępa okres międzywojenny

miłą woń. Fronton dworu wieńczył herb Oksza. Przez ganek z jasnymi kolumienkami wchodziło się do sieni – hallu. Stąd prowadziły schody na piętro, gdzie znajdowały się
pokoiki gościnne. Na parterze mieściły się: pokój stołowy
z wyjściem na taras, czterookienny salon, pokój dziecinny, sypialny, gabinet, pomieszczenia gospodarcze, łazienka i WC. Kuchnia i pomieszczenia służbowe znajdowały się
w oficynie. Ściany dworu wyłożone były tapetami a podłogi pokryte parkietami. Wnętrza ogrzewały wysokie piece
z ornamentowych kafli oraz kominki marmurowe lub ceramiczne, kaflowe. Szczególną uwagę zwracano na urządzenie poszczególnych pokoi, np. salon utrzymany był w stylu
„Ludwika Filipa”, pokój stołowy zastawiony był meblami
„gdańskimi”. Najbardziej cennym wyposażeniem dworu była
biblioteka. Znajdowała się ona na piętrze, liczyła ponad 5000
tomów. Kompletowano ją od XVII wieku. Książki oprawione
w skórę i półskórek opatrzone były ex librisem zawierającym herb Oksza otoczony wicią roślinną z kłosami. Istniał tu
również katalog … Była też kolekcja portretów rodziny Boxa
Radoszewskich od XVII po XX wiek.
W zapiskach Anny z Prądzyńskich Boxa Radoszewskiej
czytamy: „Były tu trzy stawy … rozplecione warkocze plączących wierzb sięgały lustra wody. W dużej podmurowanej dziupli starego drzewa ciotka Józefa z Radoszewskich Wierzchlejska
(1865-1933), kierowniczka filii „Kuriera Warszawskiego” (Marszałkowska 108) ufundowała figurę Matki Bożej, którą po wkroczeniu Niemców przeniesiono do Kościoła w Niemysłowie”
Krępa jest położona na skrzyżowaniu dróg, ok. 8 km na
zachód od miasta Poddębice. Przy jednej z nich stoi kapliczka
z figurką Matki Bożej, strzegącej niegdyś krępskiego zacisza
… Od Autostrady A2 dzieli Krępę ponad 20 km.
Wśród zabudowań dworskich w Krepie były budynki
o różnym przeznaczeniu, po których nie ma już śladu. Oficyna mieszcząca kuchnię i pomieszczenia służbowe: gorzelnia,
młyn motorowy, wozownie, stajnie, kuźnia, obory, kurniki
i chlewnie. Do dzisiejszych czasów dotrwał widoczny od drogi stary spichlerz otoczony zdziczałą zielenią … Nie ma też
budynków mieszkalnych dla pracowników rolnych … Niedobitki starych drzew się kruszą. Pokryta rzęsą resztka stawu
zarasta turzycą, oczeretem i trzciną … Wokół powstają nowe
domy … „życia dawnego nie ma. Musiało odejść. Rozumiem. Ale
żal … - pisał niegdyś Melchior Wańkowicz …
Wielostronicowy pamiętnik Jerzego Boxa Radoszewskiego
przedstawia czasy dzieciństwa i młodości oraz okres gospodarowania w przedwojennej w przedwojennej Krępie. Jest też
tu echo wielkich wydarzeń historycznych. Opisywane realia
codziennego bytowania w Krępie tkwią głęboko w rodzinnej tradycji i świecie wartości, jakich żyły kolejne pokolenia
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Radoszewskich. Wartości, które pragnął
uchronić, utrwalić i przekazać potomnym.
„Rodzina Boxa Radoszewskich jest pochodzenia czeskiego i wywodzi się od Werszowców, możnowładców czeskich, którzy znani
od roku 600 sięgali nawet po koronę czeską.
Lecz po długich walkach toczonych z różnym
szczęściem, szczególnie z drugim rodem możnowładców czeskich – Slawikami – zostali
wypędzeni z Czech. Z rodu Slawików pochodził biskup praski Św. Wojciech, który przed
Werszowcami musiał uciekać i schronił się
w Polsce. Werszowcy po wygnaniu z Czech
rozproszyli się po różnych krajach, między
innymi w Niemczech i w Polsce. Za zasługi
jakie oddali Bolesławowi Krzywoustemu otrzymali od niego duże
dobra w Ziemi Wieluńskiej: Siemkowice, Radoszewice, Lipnik,
brzeziny itd. Osiedlili się tam i w XIV wieku od dóbr Radoszewice przyjęli nazwisko Radoszewskich. Doszli do różnych godności, jak biskupi, kasztelani, podkomorzowie itd. pomnażając swe
dobra, jak np. Śmiechów, Dominikowice /k Uniejowa (sprzedane
w 1914 roku), Krempa – klucz majątków należących do Radoszewskich do 1945 roku” - pisał we wstępie do pamiętnika Jerzy
Boxa Radoszewski.
Niektórzy Radoszewscy nie poprzestali na zajmowaniu się domem, bliskimi i gospodarowaniem ale pokazali
się również w życiu publicznym lub społecznym, wykazali
się również ofiarnością dla tej ziemi. m.in. Jerzy Boxa Radoszewski h. Oksza (ok. 1534-1614), poseł na sejmy, podkomorzy wieluński; Marek Boxa Radoszewski (ok. 1577-1641),
dworzanin królewski, poseł na sejmy, kasztelan wieluń-

Marek Boxa Radoszewski h. Oksza (1577-1641) dworzanin królewski, kasztelan wieluński-portret w muzeum w Ożarowie k. Wielunia

ski. Jego portret znajduje się w muzeum w Ożarowie /k
Wielunia. Pochowany w Kaplicy Radoszewskich przy Kościele Farnym w Wieluniu, w 1939 roku zburzonej przez
Niemców; Bogusław Boxa Radoszewski, biskup kijowski
i łucki (1577-1638) opat benedyktyński Św. Krzyża na Łysej Górze; Andrzej Boxa Radoszewski, kasztelan wieluński.
W latach 1656-1657 pułkownik pospolitego ruszenia ziemi
wieluńskiej; Wojciech Boxa Radoszewski (1721-1796) sufragan sandomierski, otrzymał Order Św. Stanisława; Józef vel
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Józefat Boxa Radoszewski (1791-1831)
Minister Stanu Królestwa Polskiego, Dyrektor Generalny Kunsztów
i Przemysłu Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych, ożeniony z bratanicą
namiestnika Zajączka, wł. Opatówka.
Kaplice w Uniejowie czy Wartkowicach to miejsca związane z Rodziną, a w szczególności miejsca w których przetrwało ich nazwisko wyryte
w kamieniu lub w jakiś szczególny
sposób uwiecznione. Dlatego otaczali je zawsze wielką troską … i tak jest
do dziś. Gdy po wyzwoleniu nie mogli powrócić do Krępy i ukrywając
swe ziemiańskie pochodzenie, Jerzy
i Anna Boxa Radoszewscy corocznie
przyjeżdżali i w miarę możliwości
dbali o kaplice - pomniki przeszłości
… a gdy ich zabrakło obowiązek ten przejęły dzieci: Andrzej,
Halszka i Teresa Radoszewscy. Dziś pozostał jedynie z rodzeństwa Pan Andrzej.
Ale wróćmy do Krępy i pamiętnika Jerzego … „Tak płynęło mi spokojne dzieciństwo na wsi wśród nauki, miałem w roku
1914 nauczyciela i Niemkę, poprzednio Francuzki. Jeździłem dla sprawdzenia nauki na egzamin do Warszawy do szkoły gen. Chrzanowskiego lub Konopczyńskiego na Sewerynowie,
gdzie zostałem w 1916 roku oddany na naukę. /.../ W szkole

Anna i Jerzy Radoszewscy z dziećmi Halszką, Andrzejem i Tereską - okres
powojenny

zapisaliśmy się do szkolnego P.O.W. i ćwiczyliśmy różne
obserwacje, itp. … W początkach roku szkolnego 1918/19
ćwiczenia naszego szkolnego POW bardzo się zwiększyły.
/.../ 10 listopada 1918 roku zajęć w szkole nie było, a myśmy
wyruszyli na miasto gdzie rozbrajano Niemców, którzy chętnie
oddawali broń, którą odnosiliśmy do specjalnych punktów. /.../
Rozpoczął się więc ciężki okres budowania niepodległości /.../ aż
przyszedł rok 1920 i z powodu zagrożenia Warszawy przez najście bolszewików wszyscy wstąpiliśmy na ochotnika do wojska.
/.../ ja też wstąpiłem do artylerii zenitowej – przeciwlotniczej
/.../ i wyjechaliśmy na front. Pod Białystok jechaliśmy koleją
i wyładowaliśmy się w lesie skąd ruszyliśmy na front pod Sokółkę /.../ przyjechał na ten odcinek frontu Naczelnik Państwa
Piłsudski i przeprowadzał inspekcję naszej baterii. Po zdobyciu
Grodna posuwaliśmy się do Lidy /.../ Był to październik, a w niedługim czasie nastąpił rozejm i rozpoczęły się rokowania pokojowe w Rydze … zaczęło się zwalnianie uczniów do szkół”.
Jerzy otrzymał order – medal „Polska - swemu Obrońcy”
za udział w wojnie 1920 roku. Po wyjściu z wojska poszedł do
szkoły dla byłych wojskowych, gdzie w 1922 roku zdał maturę, a potem egzamin konkursowy na SGGW. Po powrocie z wojska przejął Krępę w bardzo złym stanie. Ojciec
Jerzego (Michał) rozparcelował 200 mórg. Część ziemi
leżała odłogiem. Już po 4 latach Jerzy uruchomił gorzelnię.
W 1937 roku wybudował młyn motorowy, który
dostarczał energię elektryczną do majątku.
Początkowo pomyślnie układało się w Krępie
życie młodziutkiego małżeństwa Anny i Jerzego
Boxa Radoszewskich. Wielką radość sprawiło
w 1938 roku przyjście na świat bliźniąt Andrzeja
i Elżbiety (Halszki). Szczęście jednak nie trwało
długo… 2 września 1939 roku ucieczka z Krępy
przed Niemcami do Warszawy. Tu bombardowanie i oblężenie stolicy i znów powrót z dziećmi do Krępy po spaleniu domu przy Koszykowej
11 m 3, gdzie mieszkali dziadkowie Boxa Radoszewscy. Niestety przyszło najgorsze. W grudniu
1939 roku nastąpiła wywózka do Bochni /k Krakowa, do obozu przesiedleńczego. Podróż w wagonach bydlęcych przez Turek i Koło … Lata okupacji
przeżyli w Warszawie i w Czarnej /k Radzymina. Tu
siostry Urszulanki prowadziły gospodarstwo rolno-ogrodnicze. Było to miejsce bytowania bezdomnych dzie-

Jerzy Boxa Radoszewski
- absolwent Gimn. Konopczyńskiego w Warszawie,
student SGGW

Anna z Prądzynskich Boxa
Radoszewska na pensji
hr. Cecylii Plater Zyberkówny
1933
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ci – sierot wojennych i wielu sieradzkich ziemian. Przełożoną
była wówczas Siostra Stanisława Prądzyńska (Netka). W 1942
roku przyszła na świat córeczka Teresa. 1944 rok – znów linia
frontu, potem ewakuacja do Dębów Małych /k Mińska.
Niestety koniec wojny nie oznaczał powrotu na Ziemię Sieradzką, do domu, nie pozwolono im tam wrócić … ale wszyscy żyli, na przekór złu, które nadeszło. W nowej nieprzyjaznej rzeczywistości trzeba było budować nowe życie. Kolejna
tułaczka przez Piotrków, Milanówek, Brwinów. Radość przynosiły słoneczne pobyty w Lipnicy u Sióstr Urszulanek.
Anna i Jerzy Boxa Radoszewscy wpoili swoim dzieciom
przekonanie, że tylko nauka i wiedza są w życiu człowieka
niezniszczalne, że tego im nikt nie odbierze. Dlatego w trudnych powojennych latach rodzeństwo kształciło się, mimo
biedy i niedostatku. Rodzice wpoili im też zasady uczciwości,

rzetelności, miłości do Boga, tolerancji, altruizmu, szacunku
dla przodków, przyjmowania z pokorą i godnością zmiennych kolei losu. Właśnie ten system wartości wprowadzany
w dzieciństwie pozwolił im jako dorosłym przetrwać najcięższe czasy.
Elżbieta (Halszka) Boxa Radoszewska – Mlosek zdobyła
zawód lekarza ze specjalizacją położnik-ginekolog. Zmarła
w 2015 roku.
Teresa Boxa Radoszewska (Zielinska) została również lekarką ze specjalizacją rehabilitacja i fizykoterapia. Zmarła
w 1996 roku.
Andrzej Boxa Radoszewski ukończył w 1960 roku Politechnikę Warszawską.
*

„Bo choć zmieniło się wiele – wiele przetrwało,
tak bywa w życiu „Taki jest rytm historii …
w pewien sposób – takie samo. Przerwane,
poszarpane – a ciągłe”
Z. Starowieyska Morstinowa. Dom.
Kraków. 1959 s. 334, 336

Zaciszna ulica w podwarszawskim Nadarzynie tonie
w zieleni ... Zamknięte osiedle eleganckich domów urzeka
swoistym pięknem. W jednym z nich mieszka dziś pan Andrzej Radoszewski z żoną Haliną. Okazały salon pełen rodowych portretów wprowadza w klimat ziemiańskiej przeszłości, która niestety odeszła bezpowrotnie. Ocalałe z pożogi
wojennej dokumenty,stare albumy rodzinne, portrety przypominają tu o świecie, który na jego oczach przestał istnieć
i stawał się legendą, tak jak wielkie wydarzenia historyczne,
w centrum których znaleźli się on i jego bliscy …
Długie rozmowy z „ostatnimi” z rodu Radoszewskich,
którzy mieszkali jeszcze w Krępie zapadły mi głęboko w pamięć … Do Nadarzyna przyjeżdżała bowiem bliźniacza siostra Pana Andrzeja – Halszka. Nikt wówczas nie przewidywał, że tak prędko odejdzie ... Tereski nigdy nie poznałam ...
Siadaliśmy wtedy na przestronnym tarasie niczym w Krępie,
skąd rozciągał się wspaniały widok na piękny ogród … na
kwitnącą roślinność … i „płaczące” świerki …
Pan Andrzej Boxa Radoszewski jest mgr inż. budownictwa
lądowego, specjalizacja: most – budownictwo podziemne.
Jako absolwent Politechniki Warszawskiej szybko piął się po
szczeblach hierarchii inżynierskiej – od Inżyniera Budowy
przy Walcowni w Hucie Warszawa poprzez przebudowy Mostu Poniatowskiego w Warszawie aż po Dyrektora Budowy
Trasy Łazienkowskiej w Warszawie już w 1971 roku. Łatwość
przyswajania wiedzy, ogromne zdolności organizacyjne
i osobowość lidera sprawiły, że począwszy od 1978 roku pełnił funkcje dyrektorskie w Dromex S.A., realizując kontrakty
Andrzej Boxa Radoszewski
w Polsce i za granicą, m.in. Dyrektor Budów na kontraktach
drogowo - mostowych w Libii, gdzie spędził blisko 10 lat życia. Obecnie inż. A. Radoszewski pełni funkcję Prezesa Zarządu
ZBM Inwestor Zastępczy S.A. z którą to spółką związany jest od 29 grudnia 2009 roku (zajmującą się m.in. consultingiem
w branży budowlanej). Wśród pracowników firmy panuje ogólna sympatia i szacunek wobec jej Prezesa. To człowiek obdarzony ogromną wiedzą, charyzmą i poczuciem humoru.
W ciągu wielu lat pracy otrzymał liczne odznaczenia resortowe i państwowe, m.in. Specjalna Nagroda Państwowa I - stopnia w dziedzinie techniki – 1974 r., Krzyż Kawalerski „Orderu Odrodzenia Polski” - 1974 r., Złota Odznaka „Zasłużony dla
Budownictwa”-1985 r., Krzyż Oficerski „Orderu Odrodzenia Polski” - 1989 r.
Pan Andrzej dumny jest dziś z przeszłości swojego rodu. Niemal każda z postaci zasługuje bowiem na odrębne opracowanie
– z uwagi na swe oddanie Ojczyźnie i krajowi. Ma świadomość, że jest „ostatnim” w linii męskiej członkiem tej rodziny, noszącym to zaszczytne nazwisko. Przez lata z żalem obserwował wraz z bliskimi „śmierć” ostatniej siedziby rodu – rodzinnego domu
w Krępie. Aż przyszedł rok 1981. To był przerażający widok. Ślepnące okna, zrujnowany dach, a potem rozbiórka dworu … cegła
po cegle … jedna z nich została przeniesiona na pamiątkę do nowego domu pod Warszawą, gdzie toczyło się już powojenne
życie Radoszewskich.
Rodzicom Annie i Jerzemu Boxa Radoszewskim zawdzięcza spisanie wspomnień o świecie ziemiańskim, który odszedł
w przeszłość bezpowrotnie. Z tamtą Ziemią łączą go kaplice w Uniejowie, gdzie spoczywają przodkowie z Krępy i w Wartkowicach gdzie pochowano Boxa Radoszewskich z Neru … a także własny zielony zakątek, skrawek Krępy, gdzie stał dwór i gdzie
dawniej biło serce tej wsi …
				
Serdecznie dziękuje Rodzinie Boxa Radoszewskich za „powroty do przeszłości” oraz
udostępnienie fotografii i dokumentów obrazujących życie mieszkańców dworu w Krępie.

Bożenna Antoszczyk
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Jedno z urządzeń
(sprawnych !) w wilamowskim młynie.
Fot. Filip Tomaszewski

W dniu 29 lutego 2016 roku w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu (filia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego
w Szreniawie) miało miejsce Forum Molinologiczne, w którym uczestniczyli: historycy, etnografowie, architekci, konserwatorzy zabytków, właściciele młynów, muzealnicy, kolekcjonerzy oraz pasjonaci interesujący
się dawnym młynarstwem.
Goście z Barlinka, Bicza, Chorzowa, Krakowa, Łodzi, Lubienia Kujawskiego, Nowego Tomyśla, Osiecznej, Poznania, Stęszewa, Torunia, Szczecina, Szreniawy i Uniejowa obradowali nad trzema głównymi tematami:
powołaniem Polskiego Stowarzyszenia Molinologicznego, organizacją
ogólnopolskiej imprezy „Dzień Młynów”, stanem badań nad dawnym
młynarstwem w Polsce.
Spotkanie poprowadzili prof. dr hab. Jan Święch oraz dr Jan Maćkowiak. Owocem spotkania było zorganizowanie, w tym roku po raz pierwszy, ogólnopolskiej imprezy pod nazwą „Dzień Młynów”. Jest to impreza
wzorowana na podobnych wydarzeniach, które odbywają się już od wielu lat w krajach Europy Zachodniej.
W tym roku w ramach imprezy można było bezpłatnie
zwiedzać 21 młynów na terenie całego kraju, w tym 2
na terenie Gminy Uniejów.
W sobotę 4 czerwca został bezpłatnie udostępniony
do zwiedzania zabytkowy wiatrak w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie. W ramach zwiedzania, co godzina
odbywała się krótka prelekcja poświęcona obiektowi,
pokaz jego nastawiania do kierunku wiatru, uruchamiany był także mlewnik walcowy (odbywał się pokaz mielenia zboża). Dzień Młynów stanowił atrakcję
zwłaszcza dla dzieci, które własnoręcznie obracały (nastawiały do wiatru) ponad 40-tonowy budynek. Mogły też dowiedzieć się jak dawniej powstawała mąką
Wiatraki w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie. Fot. Filip Tomaszewski
(przy użyciu kamieni młyńskich) i jak powstaje dzisiaj
(przy pomocy tzw. walców młyńskich).
Z kolei w niedzielę 5 czerwca udostępniany był
młyn gospodarczy Braci Pelców w Wilamowie. To też
była nie lada atrakcja, gdyż na co dzień obiekt jest niestety zamknięty. Wewnątrz zachowały się kompletne
urządzenia służące do przemiału ziarna. W ramach
zwiedzania można było zapoznać się także z burzliwą
historią obiektu i ich właścicieli, związaną m.in. z pożarem pierwszego młyna w 1936 roku i nacjonalizacją
tego obecnego w czasach stalinowskiego terroru w latach 50. XX w.
Mam nadzieję, że impreza będzie się rozwijać
i w przyszłym roku zgłosi się więcej obiektów. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie www.dzienmlynow.pl.
Filip Tomaszewski

Młyn Braci Pelców w Wilamowie odziedziczony po Ojcu Bolesławie. Fot. Filip Tomaszewski
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Uniejowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
S łuchacze uniejowskiego UTW 20 czerwca uroczyście
zakończyli rok akademicki 2015/16. Część oficjalna tradycyjnie odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku. Certyfikaty
uczestnictwa mogło odebrać 148 osób, w tym 23 mężczyzn,
17 par małżeńskich.
W prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (UTW działa jako jego
sekcja) pokazano różnorodną działalność edukacyjną, spotkania towarzyskie, warsztaty i wycieczki.
Uniejowski UTW jest żywym przykładem na to, że Samorząd gminy w pełni realizuje artykuł ustawy uchwalonej przez Sejm 13 września 2013 roku mówiący, że „Gmina
sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”.
Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli
władz samorządowych, instytucji i organizacji, które na co
dzień wspierają Uniwersytet organizacyjnie, merytorycznie i finansowo. Przybyli też wykładowcy i instruktorzy
prowadzący bezpośrednio zajęcia w grupach.
W ciągu roku Słuchacze, poza wykładami i warsztatami, co tydzień mogli uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach: obsługa komputera, nauka angielskiego, niemieckiego, nauka pływania, aerobic wodny i aerobic na sali,
nordic walking, zajęcia plastyczne i teatralne.
Padło wiele słów uznania pod adresem Zarządu UTW
i Dyrekcji M-GOK, który sprawuje pieczę nad Uniwersytetem. Były gratulacje i podziękowania. Bukiet od wiceburmistrza Uniejowa trafił do rąk najstarszej studentki, która
nie kryła swego wieku- 88 lat i dała krótki popis wokalny.
Na koniec części oficjalnej wysłuchano wykładu mgr
Agnieszki Kaczmarek - „Motyw lilii w literaturze”. Dobór
tematu nie był przypadkowy - trzy lilie w herbie Uniejowa
zobowiązują, a miasto od kilku lat kreuje się również jako
Królestwo Lilii.
Po uroczystości w Sali Rycerskiej wszyscy przemieścili
się na poczęstunek do Klubu Nautilus przy Basenach Termalnych. Oklaskiwano też występ grupy teatralnej. Był
czas na wspólną zabawę przy muzyce i snucie planów na
przyszły rok akademicki.

Słuchacze zajmowali miejsca w Sali Rycerskiej z certyfikatami w ręku.
Od lewej: Barbara Pietrzak, Julianna i Ryszard Mrukowie, Anna Woźniak
(arch. UM w Uniejowie)

Część oficjalną poprowadził Robert Palka z M-GOK w Uniejowie. Na pierwszym
planie od lewej siedzą: Milena Pamfil - dyr. M-GOK w Uniejowie, Agnieszka Kaczmarek - autorka wykładu, Urszula Urbaniak - prezes Zarządu UTW, Piotr Majer
- wiceburmistrz Uniejowa i Janusz Kosmalski - przew. Rady Miasta w Uniejowie
(arch. UM w Uniejowie)

Urszula Urbaniak

Grupa teatralna wystąpiła w składzie: od prawej - Anna Włodarska, Stanisława Pietrzak, Elżbieta Szafarz, Jolanta Borycka, Marianna Stefańska, Henryka
Jagieła, Alicja Własny i Marianna Polasińska (fot. Urszula Urbaniak)

Wodzirejem wspólnej zabawy była Anna Włodarska (biała
sukienka) - instruktor gimnastyki z elementami tańca (fot.
Urszula Urbaniak)
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35 lat uniejowskiej orkiestry
Jubileuszowy Koncert
P lenerowy koncert Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów,
jaki odbył się 15 maja, uświetnił tegoroczne Dni Uniejowa.
Poprzedzony był paradą ulicami miasta z udziałem zaprzyjaźnionych orkiestr z Ogrodzieńca i Kleszczowa oraz łódzkich mażoretek i cheerleaderek z FAME”.
Orkiestra założona przez Mariana Pięgota działa od
35 lat, a jej pierwszym kapelmistrzem jest obecnie Jakub
Pięgot. Koncert jubileuszowy był jednocześnie promocją
najnowszej płyty Orkiestry nagranej w lutym br. Koncertowi towarzyszył występ mażoretek, współpracujących
z Orkiestrą.
Ta Orkiestra to duma naszego miasta. To wzór dla innych, to marka Uniejowa i województwa łódzkiego. Jej
dorobek znaczony jest licznymi zwycięstwami na przeglądach orkiestr dętych, pucharami, odznaczeniami. Podczas
uroczystości jubileuszowej nie brakowało słów uznania,
podziękowań, gratulacji, odznaczeń i wyróżnień.
Dzięki Orkiestrze, powiedział Burmistrz Józef Kaczmarek, Uniejów to miasto nie tylko zdrowe, ale i radosne.

Wielkie owacje zbierała orkiestra podczas przemarszu z Rynku na miejsce koncertu (fot. Małgorzata Charuba)

Andrzej Zwoliński

Od lewej: Marian Pięgot - założyciel orkiestry, Dorota Galoch - obecna prezes,
Maksymilian Pięgot - syn Jakuba (wnuk Mariana) i Jakub Pięgot - pierwszy
kapelmistrz orkiestry (fot. Małgorzata Charuba)

Plenerowy koncert jubileuszowy w uniejowskim parku
(fot. Małgorzata Charuba)

Po koncercie - pamiątkowe zdjęcie orkiestry na schodach paradnych zamku (fot. Małgorzata Charuba)
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Sztuka ulotna we wszystkich parafiach na terenie gminy Uniejów
30 kwietnia - 3 maja 2016 w Spycimierzu

Przed kościołem w Spycimierzu z pyłu kwiatowego artyści z Włoch wykonali obraz Matki Boskiej Kasztelańskiej (fot. Małgorzata Charuba)

Efekt pracy artystów z Włoch - widok z chóru na kaplicę św. Bogumiła
(fot. Małgorzata Charuba)

W uniejowskiej kolegiacie artyści z Włoch wykonali obraz świętego Bogumiła
(fot. Małgorzata Charuba)

14-15 maja 2016 w Uniejowie

26 maja 2016 - Boże Ciało w Spycimierzu

Tradycyjnie mieszkańcy ułożyli dywan kwiatowy wzdłuż całej trasy Bożego Ciała, a w jego przygotowaniu uczestniczyła również delegacja z Włoch
(fot. Małgorzata Charuba)
w Uniejowie - nr 66 (2016)
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Sztuka ulotna we wszystkich parafiach na terenie gminy Uniejów
1-3 lipca w Uniejowie

Na terenie przy kolegiacie młodzież uniejowskiej parafii, biorąca udział wraz z ks. Krzysztofem Kaczmarkiem w ŚDM w Krakowie, ze zrębków dekoracyjnych ułożyła logotyp Światowych Dni Młodzieży 2016 i herb Uniejowa (fot. arch. UM w Uniejowie)

Dywan wykonano w/g projektu Joanny Gołdyki-Komajdy. Praca przebiegała niezwykle sprawnie, a jej efekty cieszyły wszystkich wykonawców
(fot. lewe Izabela Tatarkiewicz, a fot. prawe z arch. UM w Uniejowie)

Dywan „utkany „ z kwiatów zaskoczył wszystkich przekraczających w niedzielę próg uniejowskiej kolegiaty
(fot. lewe arch. UM w Uniejowie, a fot. prawe Małgorzata Charuba)

Liliowa dekoracja widoczna była w każdym miejscu kolegiaty. Gościem tegorocznego festiwalu „Królestwo lilii” był biskup łowicki Józef Zawitkowski odprawiający
Mszę św. i głoszący homilię. Z prawej ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz - prepozyt Kapituły Uniejowskiej
(fot.(2016)
lewe Małgorzata Charuba, a fot. prawe arch. UM w Uniejowie)
w Uniejowie - nr 66
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Wernisaż wystawy malarskiej Pawła Duraja - 22 kwietnia 2016

Gratulacje i uznania dla artysty od Piotra Polaka (w środku) posła na Sejm RP.
Fot. arch. Pawła Duraja

Oprowadzając po wystawie Paweł Duraj mówił o powstawaniu swoich dzieł
- uczuciach i przemyśleniach, jakie temu towarzyszą. Fot. arch. Pawła Duraja

Oprócz mieszkańców Uniejowa w wernisażu uczestniczyło liczne grono poddębiczan - przyjaciół i znajomych artysty. Nie mogło zabraknąć też żony - p. Haliny
Duraj (druga od prawej - zdjęcie prawe), która jest natchnieniem i inspiracją w pracy Męża - Artysty. Fot. arch. Pawła Duraja

Dorobek Szkolnych Kół Fotograficznych - otwarcie wystawy - 10 czerwca 2016

Pomysłodawca wystawy - Ryszard Troczyński omawiając poszczególne prace uczniów podkreślał wielką kreatywność autorów zdjęć. Prowadzenie tego typu zajęć daje mu wiele radości, przynosi nowe doświadczenia, a efekty widoczne na wystawie świadczą, że „uczeń może przerosnąć mistrza” (fot. Małgorzata Charuba)
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Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Obrazy Wybrane - wystawa malarska Pawła Duraja
O brazy wybrane to tytuł wystawy malarskiej Pawła Duraja, której wernisaż odbył się 22 kwietnia br. w Sali Wystawowej przy Towarzystwie Przyjaciół Uniejowa.
Artysta jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia „Galeria” w Sokolnikach. Urodził się
w Łodzi. W tym mieście w latach 1975-80 studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Plastycznych. Od 1981 roku
do chwili obecnej mieszka w Poddębicach. W jego twórczości, poza malarstwem, jest również grafika ( w tym wydawnicza i reklamowa), projektowanie druków unikatowych, ilustracje książkowe i inne, a tematy czerpane z religii, literatury,
poezji, filozofii, mitologii, ale również muzyki i baletu. Malarstwo, jak kiedyś powiedział, jest wielką podróżą przez różne
tony życia, jest drogą w nieskończoną samotność. Interesuje go szczególnie człowiek, bo jest w całym świecie najważniejszy. Podkreśla też, że na każdym etapie tworzenia równowagę pozwala mu utrzymać rodzina, która jest zawsze blisko,
inspiruje i wspiera go. Wierzy też w to, że „przez sztukę można choć trochę zrozumieć świat, szukać odpowiedzi na pytanie
o sens życia”. Nierzadko w swoich dziełach ukrywa swoje osobiste doświadczenia. Obrazom nadaje tytuł, a to pomaga
odbiorcy odkryć, co myśli o życiu.
Pan Paweł Duraj brał udział w wielu zbiorowych wystawach w kraju oraz za granicą zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest również autorem około 30 wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się także w zbiorach kilku Muzeów
i w zbiorach prywatnych.
Poproszony o oprowadzenie po wystawie ciekawie mówił o powstawaniu swoich dzieł, przemyśleniach jakie temu
procesowi towarzyszą. Z zainteresowaniem wsłuchiwał się też w słowa , jakie wypowiadali uczestnicy wernisażu, bardzo
trafnie interpretując jego przesłania wyrażone obrazem.
Urszula Urbaniak

Sala Wystawowa w dniu wernisażu (fot. Ryszard Troczyński)

Dzielić się Pasją
- Wystawa Fotograficzna

Ryszard Troczyński i autorki wybranych zdjęć - od lewej: Wiktoria Królikowska,
bliźniaczki Natalia i Julia Milczarek, Aleksandra Bierzyńska oraz Aleksandra Długosz
(fot. Małgorzata Charuba)

W Sali Wystawowej przy Towarzystwie Przyjaciół Uniejowa od 10 do 24 czerwca można było
oglądać wystawę zdjęć, ukazujących dorobek
Szkolnych Kół Fotograficznych, pracujących pod
kierunkiem Ryszarda Troczyńskiego.
Pan Ryszard Troczyński, który w swoim dorobku zawodowym ma również pracę z kamerą telewizyjną, nie rozstaje się na co dzień z aparatem
fotograficznym. „Okiem” obiektywu dostrzega to,
czego inni nie widzą, dociera do ciekawych miejsc
wartych zauważenia, oglądania. Swoją pasją fotografowania potrafi dzielić się z najmłodszymi,
a wyeksponowane fotografie młodych autorów
pokazały, że ma bardzo zdolnych naśladowców
i ich szalone, niebanalne pomysły...
Koła Fotograficzne, prowadzone od trzech lat
przez p. Ryszarda, działają w każdej szkole na terenie gminy Uniejów i w uniejowskim przedszkolu, a uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie mogą
się już pochwalić nagrodami w konkursach wojewódzkiego szczebla.
Urszula Urbaniak
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Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

90. ROCZNICA UROCZYSTOŚCI BEATYFIK ACYJNYCH
BŁ. BOGUMIŁ A

Podczas tegorocznych uroczystości odpustowych w Uniejowie, odbywających
się ku czci Bł. Bogumiła w dniu 16 maja, obchodziliśmy 90. rocznicę ogólnopolskich
uroczystości beatyfikacyjnych, jakie w dniach 22-23 i 24 maja 1926 roku miały miejsce w Uniejowie.
Jako pamiątkę tej rocznicy Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa we współpracy
z Parafią Rzymskokatolicką w Uniejowie wydało publikację, w której w dostępny
sposób przedstawiono związki Bł. Bogumiła z Uniejowem na przestrzeni wieków
i rozwój kultu w naszym mieście. Broszura daje również opis przebiegu uroczystości sprzed 90 lat, zawiera dekret Stolicy Apostolskiej z 1925 roku i wskazuje
na obecność kultu Bł. Bogumiła (obrazy, rzeźby, relikwiarze) w różnych częściach
kraju- nawet w odległej diecezji przemyskiej. Turysta nieznający Uniejowa, znajdzie
w naszym wydawnictwie krótką historię miasta i kolegiaty.
Wyrażamy przekonanie, że dzięki tej skromnej publikacji, Bł. Bogumił zagości
w każdym domu na terenie uniejowskiej parafii.

UNIEJÓW.

Z DZIEJÓW MIASTA I REGIONU
SPYCIMIERSKO-UNIEJOWSKIEGO

Trwają prace nad przygotowaniem do druku monografii Uniejowa i innych miejscowości z terenu gminy Uniejów (objętość 820 stron). Książka powstaje pod red. prof.
Jana Szymczaka i naukowym patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddz. w Łodzi. Wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wspierane przez Samorząd
Gminy Uniejów.
Spis treści:

Przedmowa
Wstęp
Rozdział I : Kasztelania spycimierska i kształtowanie się
uniejowskiego regionu osadniczego do końca XVI w. - Jan
Szymczak, Alicja Szymczakowa
Rozdział II: Uniejów i jego zaplecze gospodarcze w XVII-XVIII w. - Hanka Żerek-Kleszcz
Rozdział III: Lata zaborów 1793-1918. Wielki kryzys Jarosław Kita

Rozdział IV: W Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 Przemysław Waingertner
Rozdział V: Lata wojny i okupacji 1939-1945 - Tomasz
Wójcik
Rozdział VI: W okresie PRL 1945-1989 - Jan Chańko
Rozdział VII: Ostatnie ćwierćwiecze, czyli kalendarium
wydarzeń 1989-2016 – opr. zbiorowe pod red. Tomasza
Wójcika
Rozdział VIII: Urbanistyka, zabytki i tożsamość lokalna:
Jan Salm, Marek Adamczewski, Jan Chańko
Zakończenie: Jan Szymczak
Bibliografia
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw geograficznych
Wydanie tej publikacji to dla Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa wielkie przedsięwzięcie finansowe.
W związku z powyższym przy rachunku podstawowym
TPU uaktywniono subkonto:
22 9263 0000 0209 1734 2002 0104 - darowizna na
monografię lub przedpłata.
Planowany termin ukazania się publikacji to koniec
roku 2017.

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Par afia Rzymskok atolick a w Uniejowie

zapraszają na

X wakacyjny koncert organowo-kameralny
w wykonaniu Krzysztofa Urbaniaka (organy) i Tomasza Maciaszczyka (trąbka)
Uniejowska Kolegiata, 14 sierpnia 2016, godz. 18.00
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Czas wyjść z cienia stowarzyszeń sportowych i integracyjnych -przekonywali uczestnicy I Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego

I SEJMIK

STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Od lat działacze stowarzyszeń regionalnych, działających na terenie województwa łódzkiego widzieli potrzebę
wspólnego spotkania, by wymienić doświadczenia, szukać wspólnej płaszczyzny działania. Przyszedł w końcu
czas, by przejąć inicjatywę. I tak za sprawą Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa i Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej
Woli przy współudziale Burmistrza Uniejowa 16 kwietnia br. w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku odbyło się
pierwsze spotkanie regionalistów województwa łódzkiego. W tym historycznym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 30 Stowarzyszeń Regionalnych, którym granice
powiatów nie przeszkodziły postawić pierwszego kroku na
drodze do integracji ( zaproszenia wysłano do 70 Stowarzyszeń).
Uczestników Sejmiku cieszyła obecność gości wśród
których byli: Tomasz Dominiak- zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego, Rafał Jaksa
-kierownik Biura Wojewody i Oddziału Dziedzictwa Kulturalnego i Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej Łódzkiego
Urzędu Wojewody, Piotr Majer-wiceburmistrz Uniejowa,
Bożena Konikowska (wiceprzewodnicząca) i Zdzisław Lisowski (członek Zarządu) w Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, prof. dr hab. Elżbieta Kobojek kierownik Zakładu Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
dr Damian Kasprzyk - adiunkt Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Ewa Wierzbowska- przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych
Województwa Łódzkiego.
Na podstawie ankiet, jakie wpłynęły do organizatorów, Jarosław Stulczewski - prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przedstawił analizę statystyczną Stowarzyszeń Regionalnych. Wprowadzeniem do dyskusji
był referat dr. Damiana Kasprzyka pt. „Radości i smutki
regionalistów w zglobalizowanym świecie”. Uczestnicy
Sejmiku zapoznali się też z wybranymi formami 25-letniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, jakie
w wersji multimedialnej przedstawiła jego prezes Urszula
Urbaniak.
Pod adresem organizatorów skierowano wiele podziękowań za cenną inicjatywę i trud organizacyjny, a Bożena
Konikowska-wiceprzewodnicząca Krajowej Rady RSR RP
odczytała list skierowany do uczestników Sejmiku przez
wybitnego regionalistę Jerzego Damrosza.
Regionaliści zabierający głos w dyskusji, dziękowali przede wszystkim organizatorom za możliwość takiego spotkania. Podkreślali potrzebę tworzenia następstwa
pokoleń, zwracali uwagę na rolę edukacji regionalnej
i patriotycznej, na codzienne trudności w rozwiązywaniu
swoich problemów, na rolę wydawnictw lokalnych, mających ważny element informacyjno-edukacyjny w każdej
społeczności. Dużo miejsca poświęcono współpracy z samorządami lokalnymi wskazując, że niewystarczające jest
wsparcie z ich strony, zwłaszcza finansowe. Wszyscy byli
zgodni, że takie spotkania - ponad podziałami i bez barw
w Uniejowie - nr 66 (2016)
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Obrady rozpoczęto hejnałem zamkowym odegranym przez trębaczy uniejowskiej orkiestry. Na pierwszym planie od lewej Ewa Wierzbowska - przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego. Od prawej stoją:
Tomasz Dominiak - Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Woj. Łódzkiego,
Piotr Majer - wiceburmistrz Uniejowa, Zdzisław Lisowski - przedstawiciel Rady
Krajowej RSR RP, Damian Kasprzyk - Adiunkt Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego (fot. Ryszard Troczyński)

Podziękowanie na ręce organizatorów przekazuje Bożena Konikowska - wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Stoją
od prawej: Urszula Urbaniak - prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, Piotr
Majer - wiceburmistrz Uniejowa i Jarosław Stulczewski - prezes Towarzystwa
Przyjaciół Zduńskiej Woli (fot. Ryszard Troczyński)

Głos w dyskusji zabrał m.in. Witold Smętkiewicz - przedstawiciel Towarzystwa
Przyjaciół Aleksandrowa. Pierwsza z lewej, nieżyjąca już, Lucyna Sztompka prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej (fot. Małgorzata Charuba)

politycznych - są bardzo potrzebne i budujące. Padła nawet deklaracja, że kolejny Sejmik odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.
Spacerem z przewodnikiem po Uniejowie regionaliści
zakończyli pobyt w naszym mieście, a I Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych u Gorących Źródeł w Uniejowie przeszedł już do historii.

Urszula Urbaniak

Wytwarzać ciszę i leczyć duszę...
Wilamów to miejscowość, w której na ogół czas leniwie płynie, wszyscy wszystko wiedzą, a każda nowinka
jest żywo omawiana z sąsiadami. Sklep, w którym można
zrobić zakupy, służy jako punkt wymiany informacji. Szkoła w trakcie trwania roku szkolnego, to miejsce, gdzie można spotkać zaprzyjaźnione osoby i pogadać chwilę, wymienić nowinki, poplotkować. Kościół pod wezwaniem św.
Wojciecha i św. Stanisława zaprasza wiernych w niedziele
i święta albo w tygodniu na poranną mszę. Ach, jeszcze biblioteka - „książnica” otwiera się na miłośników czytania.
Tylko od czasu do czasu na placu strażackim albo na
pięknej sali jakaś większa impreza - ostatnio na przykład
Jarmark Wilamowski.
Niedaleko, bo w Brzozówce, „wytwarzają ciszę”, tutaj od
niedawna można „leczyć duszę”. Oczywiście w przenośni,
bo wiadomo, że leczenie duszy to trudna materia.
RTG Duszy, bo tak nazywa się powstałe niedawno Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży istnieje
od dość dawna, jednak nie tutaj była jego siedziba. Odkąd

Malowanie trasy Bożego Ciała uaktywnia najmłodszych i raduje starszych
mieszkańców (fot. Ryszard Troczyński)

prezesurę objęła pani Jola Pietrzak, siedziba stowarzyszenia znalazła swe miejsce w pokoiku przy OSP w Wilamowie. Celem stowarzyszenia jest m.in. promocja i ochrona
zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień, umożliwienie kontaktu z kulturą i sztuką, aktywizacja kulturalna, zawodowa i społeczna, wspieranie twórczości osób chorych
psychicznie i uzależnionych, animacja wydarzeń kulturalnych na terenie regionu itp.
Już podczas tegorocznego jarmarku działalność stowarzyszenia była bardzo widoczna. Dzięki zaangażowaniu jej
członków dzieci mogły pojeździć na kucyku czy poszaleć
na zjeżdżalni. Rodzice mogli spokojnie zostawić dziecko,
by malowało czy tworzyło figury zwierząt z balonów. To
także dzięki stowarzyszeniu co tydzień w szkole i w siedzibie stowarzyszenia miał dyżur psycholog. Oczywiście
Stowarzyszenie dopiero „rozkręca się”, ale należy przypomnieć, że „Wiosenne wietrzenie szaf”, to także jeden z elementów animacji.
Obecnie członkowie RTG Duszy wraz ze szkołą są
w trakcie organizacji tygodniowej akcji letniej dla dzieci
z Wilamowa i okolic.

Alicja Wlasny

Podczas akcji „Wietrzenie szaf” wilamowska sala OSP zamieniła się w pawilon
handlowy (fot. Ryszard Troczyński)

Zmarł Antoni Cybulski, wilamowianin z urodzenia, łukowianin z wyboru, przyjaciel Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
Z wielkim żalem dowiedziałam się o Jego śmierci. Pogrzeb odbył się 5 lipca 2016r w katedrze w Siedlcach.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
Pan Antoni, autor pomysłu integracji szkół noszących imię Sienkiewicza otrzymał od dzieci Order Uśmiechu. Za działalność na rzecz krzewienia kultury otrzymał wraz z żoną międzynarodowa nagrodę Polcul Foundation, do której wytypowała
Państwa Cybulskich wnuczka Henryka Sienkiewicza (przez 17 lat kierowali społecznie młodzieżowym teatrem ) oraz Gloria
Artis. Teatr oczywiście promował głównie twórczość Sienkiewicza, którym Pan Antoni był zauroczony, a Jego żona pisała
dla dzieci książeczki o Sienkiewiczu. Muzeum w Woli Okrzejskiej, którym kierował Pan Antoni, zgromadziło nie tylko
wiele pamiątek tego słynnego pisarza, ale także rekwizyty
z filmów powstałych na podstawie jego powieści.
Dokonania naszego ziomka, są zaiste imponujące. Trzeba
być nie tylko pasjonatem i miłośnikiem, trzeba być tytanem
pracy.
Jeszcze planowaliśmy spotkanie….nie spotkamy się już.
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...by na zawsze pozostać w naszych sercach.
Alicja Własny

Od redakcji: „Diament Ziemi Sieradzkiej rodem z Wilamowa” to
tytuł artykułu, mówiący o życiu i pracy ś.p. Antoniego Cybulskiego.
Odsyłamy do numeru 56 naszego kwartalnika (s.14-15)
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Antoni Cybulski przy dyrektorskim biurku w Muzeum (fot. zb. rodzinne)

Wspomnienie o rodaku Antonim Cybulskim...(1940-2016)

Joanna Orlińska - wnuczka
„Śmierć nie jest kresem istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
Albert Einstein

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Hanny Zahorowskiej

mgr farmacji, długoletniej członkini Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Córce Ewie Orlińskiej z Rodziną wyrazy głębokiego współczucia składa

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

w Uniejowie - nr 66 (2016)
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Dokument z 1956 roku upoważniający do wykonywania zawodu
(arch. Ewy Orlińskiej

Hanna Zahorowska z lat studenckich (arch. Ewy Orlińskiej)
Przed rodzinną apteką -1948 rok. Od lewej: Alfreda Panasiuk,
Stefania Zahorowska i Hanna Zahorowska (arch. Ewy Orlińskiej)

Hanna Zahorowska zniknęła z krajobrazu Uniejowa już dawno, bowiem
od 20 lat nie pracowała zawodowo.
Młode pokolenie może jej nie kojarzyć,
ale starsi obywatele miasteczka dobrze
pamiętają Panią magister.
Hanna Maria Zahorowska urodziła
się 5 sierpnia 1930 roku w Uniejowie.
Jej ojciec, Andrzej Zahorowski, lokalny
społecznik, od 1924 roku prowadził ro- Wnętrze rodzinnej apteki - 1948 rok. Od lewej: Alfreda Panasiuk (pracownik),
Hanna Zahorowska i jej matka Stefania Zahorowska (arch. Ewy Orlińskiej)
dzinną aptekę.
Jej dzieciństwo do 1939 roku było
beztroskie. Wszystko zmieniło się z nadejściem wojny, kiedy to w 1943r Niemcy aresztowali i wywieźli
do obozu koncentracyjnego w Majdanku głowę rodziny.
Po śmierci ojca w obozie i załamaniu się matki, utrzymanie rodziny spoczęło na
trzynastoletniej dziewczynie. Hania jak na swój wiek wykazała się dużą operatywnością
i sprytem, szukając źródła utrzymania. Pracowała w szwalni, sprzątała domy, pomagała
w gospodarstwach. Podejmowała się każdej pracy, aby zarobić na życie.
Po trudnych czasach wojennych, wyjechała do Łodzi, gdzie dostała się do żeńskiego
liceum im. Miklaszewskiej. W 1949 zdała maturę i rozpoczęła studia farmaceutyczne na
Uniwersytecie Medycznym, by podtrzymywać tradycję rodzinną. Zarówno jako licealistka
jak i studentka, wykazywała się aktywnością społeczną. W roku 1948 wstąpiła do Związku
Młodzieży Polskiej, a w 1951 roku została członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich.
W 1956 roku zaczęła pracę w dawnej aptece ojca, już wtedy upaństwowionej. Sprawując
swoje obowiązki z całym sercem, szybko awansowała i objęła obowiązki kierownika apteki.
W 1961 roku w życiu i pracy dołączył do niej magister farmacji Czesław Miziołek, który
został jej mężem. Przez 20 lat małżeństwa wzajemnie pomagali sobie, uzupełniali się, wspierali
w trudach życia i prowadzeniu apteki, aż do 1981
roku, kiedy nagła śmierć męża znów zrujnowała
ład i porządek życia.
Swój smutek i żal po utracie męża, zagłuszała wirem pracy w aptece. W 1989 roku przeniosła
aptekę, ze starego przedwojennego budynku po
ojcu, do nowego lokalu przy Orzechowej.
W 1990 odchodząc na emeryturę, przekazała kierownictwo, jak i całą miłość do zawodu,
córce Ewie, również farmaceutce. Jeszcze przez 7 lat pomagała w aptece, będąc jej nierozerwalną częścią. Wspierała swoją następczynię, udzielała rad, dzieliła się wiedzą. Niestety,
znaczne pogorszenie zdrowia, nie pozwoliło na kontynuowanie pracy. Mimo wszystkich
przeciwności życia, Hanna zawsze była osobą bardzo dzielną, stawiała czoła sytuacjom,
w których niejeden człowiek by się załamał.
Zawsze interesowała się życiem rodzinnego miasta. Od 1990 roku uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych jako członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Ostanie lata życia spędziła w domu rodzinnym, walcząc z chorobami, które spustoszyły
jej organizm.
Zmarła 29 maja 2016 mając 86 lat. Została pochowana w rodzinnym wielopokoleniowym
grobowcu na cmentarzu w Uniejowie.
Z wielkim żalem i bólem pożegnała ją córka Ewa z mężem oraz dziećmi.

W dniu 4 lipca 2016 roku odszedł w wieku 84 lat

Ś.P. Andrzej Szafarz
Był członkiem Koła Seniorów ZHP w Uniejowie, członkiem Cechu Piekarzy i Cukierników.
Cieszył się autorytetem wśród uniejowskiej społeczności . Interesowało Go życie i rozwój miasta.
Był sojusznikiem działań podejmowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.
Uczestniczył w licznych spotkaniach, imprezach, uroczystościach przez nie organizowanych.
Zawsze śpieszył z pomocą w szukaniu odpowiedzi na pytania dotyczące historii miasta.
Udostępniał swoje bogate archiwum fotograficzne, dzielił się wspomnieniami. Trwałe ślady
współpracy z Nim znajdziemy na wielu kartach kwartalnika „W Uniejowie”.
Zostawił w swoim rodzinnym Uniejowie życzliwych Mu Przyjaciół, Znajomych, Sąsiadów,
z których wielu towarzyszyło Mu w ostatniej drodze w dniu 7 lipca.
Pozostanie w sercach i pamięci ludzi, którzy Go znali i mieli szczęście z Nim współpracować.
Wyrazy głębokiego współczucia Córce Elżbiecie oraz Synowi Maciejowi i Jego Rodzinie

składają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa - Wydawca kwartalnika „W Uniejowie”

Z ogromną radością pragnę poinformować, że jestem pod dużym wrażeniem, na które wpłynął mój pobyt
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Oto kilka moich refleksji.
Gratuluję Zespołowi Redakcyjnemu TPU oraz wszystkim , których praca przyczyniła się do ukazania losów ludzkiej
krzywdy z mrocznych czasów II wojny światowej przedstawionej w książce „Zapamiętane z Brückstädt -Wspomnienia wojenne
mieszkańców ziemi uniejowskiej”. Zapoznałem się również z żywotem Błogosławionego Bogumiła.
Moją dużą uwagę przykuły, zaprezentowane przez panią Prezes Urszulę Urbaniak, ogromne ilości dokumentów i zgromadzonych zdjęć archiwalnych dotyczących miasta Uniejowa i ziemi uniejowskiej.
Na zakończenie pobytu w siedzibie Towarzystwa obejrzałem wystawę fotograficzną o różnorodnej tematyce przygotowaną
przez dzieci. Gratuluję wykonawcom zdjęć trafnego spojrzenia oraz zamiłowania do fotografii, a osobie prowadzącej zajęcia z tą
grupą życzę ogromnej satysfakcji.
Pani Prezes TPU serdecznie dziękuję za poświęcenie mi cennego czasu i zapoznanie z bogatą, wartościową dokumentacją
historyczną o Uniejowie.
Z wyrazami szacunku Ryszard Fórmanek
Od redakcji: Autor listu był redaktorem „Przeglądu Konińskiego”, w którym opublikował wiele artykułów o Uniejowie.

Przesłanie od Ojca Floriana Pełki - Jezuity

Otrz ymałem przesyłkę z kilkoma numerami kwartalnika „W Uniejowie”. Przeglądałem z zainteresowaniem.
Bardzo dobrze redagowany kwartalnik, w którym opis wydarzeń bieżących i historia pięknie się uzupełniają.
Gratuluję!
Szczególnie zainteresowała mnie informacja o przygotowywanej monografii o Uniejowie i regionie spycimiersko-uniejowskim.
To może być bardzo interesująca pozycja pomocna w odzyskiwaniu i utrwalaniu naszej tożsamości patriotyczno-narodowej w tym
regionie. Mam nadzieję, że będzie tam miejsce dla starej i bogatej historii Spycimierza (grodu), który kiedyś miał większe znaczenie
(także obronne) niż Uniejów. Równie interesująca jest nowsza historia wojenna i powojenna: rozebranie przez Niemców zabytkowego
kościoła, a potem w okresie bezpośrednio powojennym zaniedbanie albo świadome zacieranie historii tej staropolskiej osady. Jako
dziecko pamiętam jeszcze kilka charakterystycznych domów (chałup) jakby wbudowanych w zaspy piasku z niewielkimi oknami…
Potem dowiedziałem, że był to bardzo charakterystyczny i zabytkowy dom, który z czasem pewnie zburzono. Także inne zabudowania
były charakterystyczne dla tej wsi.
Najnowsza historia - koniec poprzedniego stulecia - też jest ciekawa: budowa nowego kościoła, jego wyposażenie, sprowadzenie
marmurowego popiersia papieża Jana Pawła II, potem jego relikwii, a także relikwii św. Floriana itp. To tylko kilka faktów, które sobie przypominam. Nie wspominam o innych wydarzeniach, jak tradycja dywanów kwietnych podczas procesji Bożego Ciała, historia
i aktywność Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry…
Jak to dobrze, że w środowisku są osoby, które chcą dokumentować ważne treści o Uniejowie oraz o moim ukochanym Spycimierzu, jak również utrwalić je dla potomnych.
Już teraz gratuluję tej inicjatywie i duchowo wspieram.

Z pozdrowieniem ks. Florian Pełka SI Gdynia
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Radosne i ciekawe zdobywanie
wiedzy ekologicznej
W Zespole Szkół w Uniejowie i w Szkole Podstawowej
w Wieleninie z dniem 30 czerwca br. zakończyła się realizacja Programów edukacji ekologicznej, na które Szkoły
pozyskały dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (ZS Uniejów:
29.400,00 zł, SP Wielenin: 19.700,00 zł). Gminny Samorząd dołożył do wymienionych kwot po 10% pozyskanych
środków. Dzięki Programowi uczniowie obu Szkół Podstawowych mogli uczestniczyć (w ciągu całego roku szkolnego) w warsztatach i wycieczkach ekologicznych, zdobywać nagrody w różnorodnych konkursach, przeprowadzać
ciekawe doświadczenia i obserwacje w terenie, a poprzez
to wzbogacać swoją wiedzę przyrodniczo – ekologiczną.
Obydwie Szkoły zakupiły także nowoczesne pomoce dydaktyczne, które znalazły swoje miejsce (i zastosowanie
podczas zajęć – także lekcyjnych) w pracowniach przyrodniczych. Chcę dodać, że Zespół Szkół utworzył z dotacji
od WFOŚiGW w Łodzi, przy 15% udziale środków Gminy,
w roku szk. 2013/14 ekopracownię dla SP, a w r. szk. 2014/15
podobną dla Gimnazjum, natomiast SP Wielenin – ogródek
dydaktyczny. Warto także wspomnieć, że w gronie placó-

wek oświatowych prowadzonych przez Gminę Uniejów,
które sięgnęły po środki na edukację ekologiczną są także:
Szkoła Podstawowa w Wilamowie (ekopracownia) i Miejskie Przedszkole w Uniejowie (ogródek dydaktyczny).
Wymienione wyżej działania (które są zaledwie wycinkiem dużo większej całości) świadczą o tym, że miasto
i gmina Uniejów stawia na inwestowanie w ekologię nie
tylko poprzez zdobywanie środków na „twarde” projekty,
ale też na te tzw. ”miękkie”, których rezultaty będą widoczne i odczuwalne niedługo, ale także w dalekiej przyszłości.
Bo inwestowanie w edukację (także tę ekologiczną, o której piszę) jest najlepszą inwestycją na przyszłość. Musimy
bowiem pamiętać i przekazywać kolejnym pokoleniom
przesłanie o tym, że „my Ziemi nie odziedziczyliśmy po
przodkach, ale wypożyczyliśmy ją od potomnych.”
A jakie radosne i ciekawe jest to zdobywanie wiedzy
ekologicznej w obcowaniu z przyrodą możecie Państwo zobaczyć na zdjęciach.

Małgorzata Komajda

Ps. Właśnie WFOŚiGW w Łodzi ogłosił kolejny nabór
wniosków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
Oczywiście przygotowujemy wniosek (tym razem dla Gimnazjum) i złożymy go w wymaganym terminie. Drodzy
Czytelnicy, prosimy, 3majcie za nas kciuki!

Pobyt w Lesie Łagiewnickim - Muzeum Przyrodniczym w Łodzi (fot. Zespołu
Szkół w Uniejowie)
Dzień Milusińskich - moje zwierzątko (arch. Zespołu Szkół w Uniejowie)

Uczniowie klas 6a i 6b Zespołu Szkół w Uniejowie wraz z dyrektor ZS Małgorzatą Komajdą, koordynatorem programu edukacji ekologicznej, o którym mowa w artykule powyżej - Małgorzatą Rybak, główną specjalistką ds. oświaty w UM w Uniejowie - Agnieszką Bednarkiewicz, koordynatorem pobytu uniejowskiej grupy
w Szczyrku, mieście partnerskim Uniejowa, p. Sabiną Bugaj (jeszcze raz tą drogą serdecznie za wszystko dziękujemy!) oraz opiekunkami: Barbarą Jagieła, Katarzyną Pruchlat i Karoliną Marosik w ramach realizacji Programu dofinansowanego ze środków GKRPA i PN (fot arch. Zespołu Szkół w Uniejowie)
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Śladami uniejowskiego piwa

Warzenie piwa. Rycina z 1437 r.1

Początki uniejowskiego piwa.

Pierwsze wzmianki o uniejowskim piwie sięgają początków tego miasta, znacznie wyprzedzając nawet czasy nadania mu praw miejskich. Już od wczesnego średniowiecza
Uniejów był miejscem częstych odwiedzin osób parających
się handlem, na co wskazuje jego położenie oraz duża liczba
osób stanu duchownego przebywających w mieście na stałe lub na znaczny czas. Miasto przyciągało rzemieślników
i kupców, a wszyscy oni musieli zaspokoić głód oraz pragnienie. Możemy zatem mówić tutaj o zapewne kilku tabernach
i karczmach, w których piwo z całą pewnością serwowano2.
Jeżeli zaś chodzi o lokację miasta, to Uniejów z pewnością
karczmę posiadał. Wójt uniejowski bowiem zapewniony miał
cały szereg korzyści związanych z lokacją, takich jak: 3 łany
ziemi wolnej od podatków, zgodę na budowę jatek mięsnych
czy, podobnie jak inne ośrodki miejskie arcybiskupów lokowane na prawie średzkim, zgodę na wybudowanie karczmy.
I choć dokumenty lokacyjne Uniejowa uległy zniszczeniu, to
potwierdzenia zawartych w nich możliwości i ulg dla wójta,
możemy doszukiwać się w akcie Jana Łaskiego nadającemu
miastu, na prośbę jego rajców oraz obywateli, nowe przywileje 23 VIII 1525 r., które zatwierdzono na sejmie w Piotrkowie
28 I 1526 r.3
Początki uniejowskiej produkcji piwa związane są nierozerwalnie z działalnością rzemieślników oraz cechów rzemieślniczych. Wśród mieszkańców właściwie wszystkich
średniowiecznych miast istniał bardzo popularny zwyczaj
warzenia piwa i jego sprzedaży, dlatego też tego zajęcia podejmowało się wielu mieszczan 4 . I tak, w jednym z najstar1 Źródło: http://archeowiesci.pl/wp-content/uploads/2014/01/warzenie-piwa.jpg
2 J. Szymczak, Uniejów do schyłku XVI wieku, [w:] Uniejów. Dzieje
miasta, red. J. Szymczak, Łódź-Uniejów 1995, s. 62.
3 J. Szymczak, op. cit., s. 65.
4 Ibidem, s. 86.
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szych uniejowskich cechów – cechu tkaczy istniało prawo
pozwalające jego członkom, obok uprawiania swego podstawowego zawodu, na detaliczny handel solą, wypiek pieczywa,
oraz najbardziej dochodowe - warzenie piwa. Potwierdza to
taksa z 1512 r., w której zawarto informacje mówiące o tym, że
tkacz bez narzędzi tkackich, ale zajmujący się produkcją piwa
płacić powinien 18 groszy. Dodać można że była to opłata
równa z opłatą wnoszoną przez bogatych sukienników mających swoje własne domy oraz warsztaty5. Warto odnotować
jeszcze, że według statutu cechowego tkaczy z 1465 r., wprowadzenie do grona cechowych mistrzów obok opłat wpisowych i opłat do skrzynki bractwa, oraz tych wnoszonych
w wosku pszczelim, kosztowało 10 groszy na piwo. Synowie
mistrzów płacili połowę stawek. Jeżeli zaś chodzi o czeladnika, to jego przyjęcie do cechu następowało po odbyciu 3 lat
służby, oraz wpłaceniu 5 groszy na piwo, oprócz opłaty wnoszonej w wosku6.
Szewcy uniejowscy oprócz wykonywania swych prac zawodowych również trudnił się wyrobem piwa. Jako, że z racji
swego zawodu cieszyli się bardzo dużymi uprawnieniami,
arcybiskupi nieco rekompensowali sobie ten fakt, nakazując aby szewcy ważący piwo płacili 18 groszy, ale jednocześnie nie zdejmowano z nich opłaty rzemieślniczej w kwocie
6 groszy. Płacili więc podwójnie, oddzielnie za warzenie piwa
i wykonywany zawód7. Wymienione opłaty zostały również
zawarte w taksie z 1512 r.8
Wspomnieć należy również o ustawach dla cechu zbiorowego z 1586 r., które nakazał spisać arcybiskup Stanisław
Karnkowski. Dotyczyły one cechów: kowali, nożowników,
mieczowników, złotników, siodlarzy, rymarzy, kotlarzy, bednarzy, powroźników, stolarzy i paśników. W ustawach tych
zapisane zostały zasady funkcjonowania cechów oraz warunki, które należało spełnić, aby do cechu dołączyć. Chcący
wstąpić w cechowe szeregi uniejowski mistrz musiał, obok
opłaty wynoszącej najprawdopodobniej 12 groszy oraz 1 kamień (ok.13 kg) wosku, postawić beczkę piwa. Dla rzemieślników z poza Uniejowa opłata była o połowę wyższa9.
Mimo, że początkowo na produkcję piwa nie było monopolu, to z czasem zawiązany został cech piwowarów w Uniejowie. Według ksiąg miejskich ustanowienia tego cechu dokonał wspominany arcybiskup Stanisław Karnkowski10. Godną
wspomnienia jest informacja, że lustracja z 1512 r. wspomina
karczmarzy 11.
I choć w Uniejowie stosunkowo dużo osób zajmowało się
warzeniem piwa, to sąsiednia Kłodawa stanowi przykład
ośrodka w którym piwowarzy stanowili najliczniejszą grupę mieszczan. U schyłku XV w. warzeniem piwa zajmowało
się 60 mieszczan, a równie wielu piwo szynkowało. Z czasem
ilość ta zwiększała się, i tak w 1502 r. piwo warzyło już 75 osób.
Ze znanych z 1513 r. rajców miejskich połowa prowadziła
karczmy. A warto dodać, że Kłodawa nigdy nie była miastem
piwowarów, jak Brzeziny czy Piątek, ustępując miejsca również Łęczycy 12. Sama Łęczyca posiadała uprawnienia propinacyjne pozwalające wszystkim mieszkańcom na produkcję
piwa, po uiszczeniu jedynie drobnej opłaty. W Połowie XVI
5 Visitationes bonorum Archiepiscopatus nec non Capituli Gnesnensis
saeculi XVI, red. Bolesław Ulanowski, Kraków 1920, s. 226; J. Szymczak,
op. cit., s. 84.
6 J. Szymczak, op. cit., s. 83.
7 Ibidem, s. 84.
8 Visitationes…, s. 226.
9 J. Szymczak, op. cit., s. 85-86.
10 Ibidem, s. 86.
11 Ibidem, s. 87.
12 J. Wiesiołowski, Mieszkańcy Kłodawy w początku XVI wieku, [w:]
Rocznik Koniński, t. 10, Poznań 1982, s. 207.
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w. około 70 rodzin miejskich zajmowało się piwowarstwem,
a zaznaczyć warto, że z czasem liczba ta się zwiększała. W samej Łęczycy działało też w tym okresie 21 karczem13.

Rozlewanie piwa. Rycina z 1437 r.14

Piwo i jego produkcja w późniejszych wiekach.

Uniejowskie browary i słodownie w średniowieczu.

Wraz z biegiem czasu produkcja piwa stała się działalnością coraz bardziej profesjonalną, czego wynikiem stało się
zawiązanie cechu piwowarów. Z 1496 r. pochodzi wzmianka o słodowni („braseatorium”) na Nowym Mieście. Bardzo
ważne dla jej funkcjonowania było zapewne źródło („fons”)
z którego czerpano wodę, czyli jeden z najważniejszych
składników potrzebnych w produkcji piwa oraz jego komponentów. Natomiast już z początku XVI w. mamy informacje o istnieniu co najmniej dwóch browarów, czyli słodowni
poza Nowym Miastem. Pierwszy z tych przybytków znajdował się w sąsiedztwie szpitala św. Ducha 15 , drugi natomiast
ulokowany był naprzeciw kościoła św. Mikołaja 16. Z browarów tych rokrocznie odprowadzano podatki w wysokości 24
groszy na rzecz szpitala św. Ducha. Kolejną słodownią wartą
odnotowania jest ta, która w 1553 roku należała do Marcina
Kucharskiego, burmistrza Uniejowa 17. Również i po stronie
zamkowej Uniejowa funkcjonował browar. Ulokowany został
on na przygródku obok piekarni, stajni i innych pomieszczeń
gospodarczych18. Nie należał on jednak do miasta, o czym
13 T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Dzieje miasta do
końca XVI wieku, [w:] Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX
wieku. Suplement do monografii miasta, red. Jan Szymczak, Łęczyca-Łódź
2003, s. 77.
14 Źródło: http://4.bp.blogspot.com/-JI2co9Va8a8/VVEbTCmYSuI/
AAAAAAAAurI/KdBd3BQ5VzA/s1600/6.%2Bpiwo_klasztorne.jpeg
15 Szpital św. Ducha znajdował się początkowo najprawdopodobniej
poza obrębem zabudowy średniowiecznego miasta w kierunku tzw. Nowego Miasta, czyli drogi prowadzącej do Łęczycy. Na jego położenie wskazywać może istniejące do początków XIX wieku probostwo św. Ducha. (zob.
Uniejów. Dzieje miasta, s. 398, 467).
16 Kościół św. Mikołaja ulokowano na końcu tzw. Nowego Miasta nieopodal kościoła pw. Bożego Ciała. (zob. Uniejów. Dzieje miasta, s. 399).
17 J. Szymczak, op. cit., s. 86.
18 Ibidem, s. 96.
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świadczy zapiska z lustracji przeprowadzonej przez kanonika J. Kokalewskiego w 1556 r.19
Jest sprawą oczywistą, że komponenty do produkcji piwa,
czyli słody, musiały również być mielone i przygotowane
w bliskości browarów. W omawianym okresie w części młynów można było mielić wszystko oprócz jęczmienia, dając tę
możliwość jedynie wybranym młynarzom. W tym czasie do
miasta należały trzy młyny. Najważniejszy z nich, nazywany
wielkim, znajdujący się na tyłach zamku, cieszył się prawem
mielenia jęczmienia potrzebnego do przygotowania słodów
na piwo. Jego właścicielem był początkowo Świętosław z Koła,
a później Jan Chodawa, który omawiany przywilej otrzymał 20.
Jeżeli chodzi o wspominany już cech piwowarów, to choć
organizacja ta zanikała wielokrotnie, ponieważ jej monopol nie leżał w zainteresowaniu większości rzemieślników,
którzy produkcją piwa zapewniali sobie dodatkowy dochód,
w końcu otrzymał on bardzo ważne dla siebie statuty; w 1583
r. od Stanisława Karnkowskiego, i w 1618 r. od Wawrzyńca
Gembickiego. Statuty te pozwalały na warzenie piwa i robienia słodu jedynie osobom cieszącym się prawem miejskim,
jednocześnie mającymi swoją posesję w mieście. Dodatkowo
wszyscy chcący warzyć piwo powinni zostać członkami cechu piwowarów opłacając kwotę 15 grzywien i 6 funtów wosku21.
Podobnie sprawy miały się w Sieradzu, gdzie początkowo wszyscy obywatele mogli zajmować się warzeniem piwa,
a pierwsze wzmianki o ustanowieniu cechu piwowarów pochodzą z końca XVI w.22
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Również w późniejszych czasach uniejowska produkcja
piwa nie straciła na popularności, choć widać zdecydowaną
tendencję kurczenia się przestrzeni miejskiej oraz ubywania
liczby mieszkańców miasta. Z okresu XVII w. zachowało się
niewiele ksiąg miejskich, dlatego jedynie szczątkowo możemy oszacować liczbę rzemieślników i kupców w mieście,
jednak zapewne w opustoszałym Nowym Mieście budynki
gospodarcze, w tym i browary, mogły być częściej spotykane
niż domy mieszkalne23.
Z zapisków datowanych na lata 1601-1615 wiadomo, że
w mieście działało 4 wyspecjalizowanych piwowarów24 , ale
także i wśród pojedynczych mieszkańców zachował się zwyczaj produkcji piwa. I tak w 1685 r. mieszczanie winni byli
dawać po 18 groszy od kotłów piwnych, których było w mieście sześć. Od dorabiaczy piwa pobierano po 3 grosze25. Zatem
dodatkowe zajęcie w postaci produkcji piwa nadal cieszyło
się popularnością i dla członków cechów rzemieślniczych
stanowiło realny i liczący się dochód26. Ponadto wójtostwo
płaciło do kasy miejskiej w XVII w. 30 zł z tytułu warzenia
piwa na ziemi należącej do wójtostwa oraz duchowieństwa.
W pierwszej połowie XVIII w. opłata ta wyniosła nadal 30 zł,
w latach późniejszych wzrosła do 52 zł 27. W 1642 r. w księgach
19 Ibidem, s. 86.
20 Ibidem, s. 88.
21 H. Żerek-Kleszcz, Dzieje miasta w XVII i XVIII wieku, [w:] Uniejów.
Dzieje miasta, s. 126.
22 A. Szymczak, Mieszkańcy Sieradza do końca XVI wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Zbigniew Anusik, Łódź-Sieradz
2014, s. 158.
23 H. Żerek-Kleszcz, op. cit., s. 110.
24 Ibidem, s. 125.
25 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, t.XII, Warszawa
1892, s. 803.
26 H. Żerek-Kleszcz, op. cit., s. 125.
27 Ibidem, s. 132.

miejskich wystąpili dwaj piwowarzy, są to Walenty i Wojciech
Scerba. Inni wymienieni w księdze zajmujący się produkcją
piwa uprawiali też inne swoje zawody rzemieślnicze28.
Dla piwowarów i gorzelników wytyczone zostały grunty
rolne na terenie miasta, bez których, nierealną byłaby działalność produkcyjna, a co warto podkreślić – pola te planowane były na równi z innymi mającymi stanowić zaplecze
żywnościowe dla miasta 29.
Z 1683 r. pochodzi zapis o konieczności oddawania pół korca słodu do dworu od każdych 12 korcy wyrabianego słodu na
piwo. Mieszczanie ponadto zobowiązani byli do zakupu piwa
z browarów pańskich pod groźbą kary30.

Szkliwiony kufel, datowany na XVII-XVIII wiek, wydobyty ze studni obok Rynku
w Sieradzu, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sieradzu31.

Z rejestru wydatków z 1682 r., które poniesiono na przygotowanie obiadu zorganizowanego po pogrzebie niejakiego K.
Kochańskiego, wynika, że obok wielu produktów żywnościowych zakupiono beczkę piwa za 7 zł i 15 gr 32.
Wraz z upływem czasu działalność piwowarska ponownie
zaczęła wykazywać charakter pozacechowy. I tak w 1685 r.
przy produkcji piwa pracowało 25 osób, jednak najprawdopodobniej nie były one członkami cechu piwowarskiego. Działało wówczas w Uniejowie 10 mielcuchów, ale jedynie 6 kotłów piwnych, i jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie one
należały do rzemieślników zajmujących się docelowo inną
działalnością. Zatem produkcja piwa na szerszą skalę po raz
kolejny stała się niezależna od cechu piwowarskiego33.
Ważnym choć bardzo negatywnym dla uniejowskich browarów zdarzeniem był pożar w 1690 r., w którym spłonęły
i uległy całkowitemu zniszczeniu wszystkie browary. O tym,
jak rozległe były skutki tego pożaru, spowodowanego przez
wymienionego w źródłach Rychlickiego, świadczyć może
fakt, że poza browarami ogień strawił 62 domy i 2 uniejowskie świątynie34 .
W datowanym na rok 1692 akcie wyboru władz cechowych,
zachowały się informacje mówiące, że na godność cechmistrza piwowarów wybrano kowala Macieja Góreckiego, nato28 Ibidem,s. 127.
29 Ibidem, s. 114.
30 Słownik…, s. 804.
31 Źródło: http1.bp.blogspot.com-urBPqsyeaNUVKV5Caz7cPIAAAA
AAAAAawZR5qjqWZp2Qs1600kufel.j
32 H. Żerek-Kleszcz, op. cit., s. 130-131.
33 Ibidem, s. 131.
34 Ibidem, s. 112.

30

miast szafarzem tego cechu został Szymon Sworowski, który także zajmował się kowalstwem35 . Po swojej reaktywacji
w połowie XVII w. cech piwowarów cieszył się najbardziej
rozwiniętymi stanowiskami w swych władzach. Wyróżniono
tam funkcje: cechmistrza, wice cechmistrza, podskarbiego
i wice podskarbiego. Warto też odnotować, że w pozostałych
cechach władzę dzierżyli jedynie cechmistrz i junior bądź
szafarz36. O wspomnianej reaktywacji cechu mówią także
przywileje ustanowione 22 października 1747 r. przez arcybiskupa Krzysztofa Szembeka, a potwierdzone 14 grudnia 1750
roku przez arcybiskupa Adama Komorowskiego.
Właściwie przez cały czas swej działalności, cech piwowarów musiał walczyć o wyłączność na produkcję piwa w mieście, ale nigdy się to jednak w pełni nie udało, gdyż dla innych
mieszczan był to bowiem ważny dochód, że właściwie nie byliby w stanie z niego zrezygnować. Świadczyć może o tym zapis z 1760 r. kiedy członkowie cechu piwowarów procesowali
się przed sądem w Łowiczu z innymi mieszczanami o prawo
do produkcji piwa. W procesie tym cech otrzymał potwierdzenie wyłączności na wyrób piwa. Dodać warto, że w omawianym czasie cech liczył 20 lub 22 członków, a na jego czele stał Tomasz Strojkiewicz, wcześniej występujący też jako
kotlarz i ślusarz37. Kolejną ze spraw sądowych związanych
z piwem i jego produkcją jest pozew z roku 1742. Postawiono
wówczas w stan oskarżenia Andrzeja Uniejowskiego za szynkowanie piwa zamkowego i miejskiego bez zgody urzędu,
a jak wiadomo zakazana była wówczas sprzedaż piwa szlacheckiego w mieście. I mimo, że wspomniany Andrzej przedstawił świadków zeznających, że w Uniejowie nie było w tym
czasie ani piwa zamkowego ani miejskiego, skazany został na
karę grzywny38.
Również druga połowa XVIII w. obfitowała w sprawy sądowe związane z prawem do produkcji piwa. Próby pewnego
rodzaju reglamentacji piwa podjął się starosta I. Suchecki,
zabraniając jego produkcji bez swojej zgody, jednocześnie
bardzo często odmawiając pozwolenia. Gdy jednak starosta
zwiększył ilości piwa w zamkowych szynkach oraz wybudował nie wpisaną w taryfę podatkową austerię na Starym Mieście, mieszkańcy wystąpili na drogę sądową. Jak skończyła
się ta sprawa, niestety niewiadomo. Wiadomo jednak, że rok
przed tą sprawą piwo warzyło 38 mieszczan, natomiast rok
po procesie już tylko 28 osób. Piwo zamkowe natomiast szynkowane było przez 8 mieszkańców39.
Zgodnie z informacjami z 1780 r. to uniejowscy kupcy,
w przeciwieństwie do rzemieślników uprawiali wiele dodatkowych działalności zawodowych, płacąc przy tym podatki
od ziemi i ogrodów, a także od produkcji alkoholi, czyli sycenia miodów, palenia wódki i rzecz jasna warzenia piwa40.
W latach 1783–1786 mieszczanie warzący piwa oraz palący gorzałkę płacili na zamek opłaty czynszowe zwane kwitowym
i miarkowym, oczywiście obok stałych podatków do skarbu
państwa41.
Warto także zastanowić się, jak duża mogła być produkcja
piwa w ramach produkcji rzemieślników uniejowskich. Tutaj
jednym z pierwszych zaobserwowanych wniosków jest ten,
że również kobiety świetnie radziły sobie w branży piwowarskiej. I tak na przykład w 1789 r. w skali całorocznej 3 uniejowskie wdowy przekroczyły ilość 100 beczek produkowane35
36
37
38
39
40
41

Ibidem, s. 127.
Ibidem, s. 126.
Ibidem, s. 127.
Ibidem, s. 132.
Ibidem, s. 131.
Ibidem, s. 129.
Ibidem, s. 132.
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go przez siebie piwa. Były to odpowiednio: Kolasińska – 109
beczek, Ściborowa – 104 beczki, i Pieczyńska – 104 beczki42.
Informacje z 1793 r., odnotowują w mieście wykwalifikowanego piwowara oraz gorzelnika, brak jednak wiadomości o produkcji piwa przez rzemieślników, dla których było
to zajęcie dodatkowe43. Zgodnie z opisem miasta z 1794 r.,
w mieście działali dalej piwowar i gorzelnik, nie ma jednak
już żadnych informacji o istnieniu cechu. Browar i gorzelnia
należały natomiast do jednego z mieszkańców, a produkowano w nich 642 baryłki piwa (ok. 73 190 l.) i 958 garnców gorzałki (ok. 3 640 l.) rocznie. Produkcja w całości przeznaczona
była do spożycia w mieście przez uniejowian i gości, a trunki serwowane były w 8 szynkach na terenie miasta. Wartym
odnotowania jest także fakt, że na przybytki te najczęściej
przeznaczano pojedyncze izby wynajmowane jedynie czasowo przez właścicieli. W późniejszym czasie funkcjonowały
jedynie nieliczne takie miejsca44.
Z szynkami miejskimi konkurowała austeria z własnymi
trunkami, która należała do arcybiskupiego klucza uniejowskiego. Jakkolwiek dochodami z niej gospodarowało miasto,
lecz nie sumowane były one do budżetu i kasy miejskiej. Poza
miastem również działały karczmy konkurujące z miejskimi
szynkami, jeśli chodzi o sprzedaż piwa i gorzałki, szczególnie
dla przyjezdnych, a tych z pewnością było niemało. Należy
bowiem pamiętać o okolicznej ludności, która podróżowała
w kierunku Uniejowa na msze czy targi. Ponadto w każdej
większej wsi w okolicach Uniejowa działała karczma dworska 45.
Szynkarzami uniejowskimi w latach 1809-1812 byli Kajetan Kazikowski i Kajetan Cieślewski.
Kolejna wzmianka o browarach działających w Uniejowie
pochodzi z lat 1823-1824. Pierwszy browar należał do rodziny
Kozielewskich, drugi natomiast posiadał Stanisław Pieczyński, który ponadto miał jeszcze gorzelnie oraz składy wina
i octu. Koncesję na produkcje oraz wyszynk trunków wydawała Komisja Województwa Kaliskiego. Była to procedura polegająca na przetargu, natomiast decydującą rolę miał
prefekt departamentu 46.
Wartym uwzględnienia w rozważaniach nad historią piwowarstwa uniejowskiego jest fakt sporu czy też problemu
dzierżawy propinacji. Było to wyłączne prawo właściciela dóbr ziemskich do produkcji i sprzedaży piwa, gorzałki
i miodu w obrębie jego dóbr. A był to dochód bardzo duży,
42
43
44
45
46

Ibidem, s. 132.
Ibidem, s. 126.
B. Pełka, Lata zaborów, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, s. 165.
Ibidem, s. 166.
Ibidem, s. 172-173.

porównywalny z wpływami do budżetu miasta. W XIX w.
uniejowscy urzędnicy kontrolujący tą działalność pobierali
zaliczki właśnie na poczet dzierżawy propinacyjnej, jednak
opłaty te nie trafiały do kasy. W 1850 r. odpowiedzialnych za
ten proceder pociągnięto do odpowiedzialności, ściągając
należność z prywatnych majątków. Cały spór trwał od 1824
do 1852 r. Pomimo tego miasto nie przestało jednak dzierżawić propinacji. Na przykład w latach 1838–1840 dzierżawcą
był Stanisław Pieczyński, który posiadał browar oraz gorzelnię, a w trzyletnim kontrakcie przewidziano dochody rzędu
10 000 złp (działały wówczas 2 szynki, jeden w mieście, drugi
na Kościelnicy). Kolejnymi dzierżawcami propinacji w latach
1846–1851, z opłatami od 759 do 860 rubli rocznie był Hersz
Mordowicz, w latach 1852–1854 Izrael Littauer ze Zgierza,
natomiast ostatnim dzierżawcą był Leon Szynkiewicz, jednak osiągał tak niskie dochody, że nie był w stanie opłacić
dzierżawy w latach 1863–1864. A należy zaznaczyć, że opłaty
te musiały być zdecydowanie wyższe, gdyż we wspominanym
czasie dochody z dzierżawy propinacji właściwie w całości
pokrywały wydatki na miejskie podatki skarbowe. 47
W informacjach opisujących miasto z 1855 r., pomimo zestawienia wielu zawodów i rzemieślników, brak informacji
zarówno o piwowarach jak i szynkarzach trunków, pojawia
się za to informacja o dwóch fabrykantach miodu 48.
W okresie Powstania Styczniowego, rejestrujemy znaczny
spadek sprzedaży oraz produkcji alkoholi, na co uskarżali się
uniejowscy szynkarze. W 1864 r. na terenie miasta działało 9
szynków, jednak wszystkie miały bardzo słabe obroty49.
W roku 1876 browar należący do rodziny Pieczyńskich
zmienił właściciela, nowym jego zarządcą został Gottlib
Szulc50.
Kolejne informacje o uniejowskim piwie pochodzą już
z XX w., kiedy to w latach dwudziestolecia wojennego czynne
były w Uniejowie 4 piwiarnie prowadzone przez: E. Karneya,
T. Panasiuka, S. Tarnicką i H. Spławską 51. W przededniu II
Wojny Światowej wymienia się już tylko jedną pijalnię piwa
w mieście52.

Jędrzej Tomasz Kałużny
*Dziękuję Panu Profesorowi Janowi Szymczakowi
za konsultację związaną z pisaniem tego tekstu.
47 Ibidem, s. 192.
48 Ibidem, s. 186.
49 Ibidem, s. 187.
50 Ibidem, s. 213.
51 Ibidem, s. 251.
52 A. Suliborski, Gospodarka i warunki bytowe po II wojnie światowej,
[w:] Uniejów. Dzieje miasta, s. 321.

MUZ YK A W MUR ACH Z AMKU
Od czerwca dziedziniec zamkowy w Uniejowie wypełnia muzyka.
Za nami już cztery koncerty w wykonaniu wykładowców i studentów Akademii Muzycznej w Łodzi.

Zapraszamy na kolejne spotkania z muzyką w murach zamku w terminach:

23 i 30 lipca oraz 15 i 20 sierpnia
Początek każdego koncertu o godz. 17:00 - wstęp wolny
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Bieg na orientację po raz
pierwszy w Uniejowie
W niedzielne południe, dn.5 czerwca br. Rynek wyglądał inaczej niż zazwyczaj. Szczególne było wtedy to, że
poza organizatorami zawodów zebrało się na nim 388 uczestników II etapu Sprinterskich Mistrzostw Polski
w Biegu na Orientację. Nie zabrakło
też członków ich rodzin oraz przyjaciół. Do Uniejowa przyjechali po rozgrywkach, które w przeddzień odbyły
się w Łodzi.
Biegi sztafetowe odbyły się
w trzech kategoriach. Na starcie odliczyły się reprezentacje 40 klubów
z całej Polski. Nieodłącznym atrybutem każdej z nich była mapa z zaznaczoną do pokonania trasą. Zadaniem
zawodników było odnalezienie w jak
najkrótszym czasie ponad sześćdziesięciu punktów orientacyjnych, rozlokowanych na terenie Uniejowa.
Poza dobrą kondycją fizyczną trzeba było się wykazać spostrzegawczością, umiejętnością czytania mapy
(oczywiście w biegu), refleksem i rozwagą w szybkim podejmowaniu decyzji, logicznym myśleniem oraz wytrwałością i odpornością na stres. Był
duży doping i emocje.
Poza klubowymi biegami sztafetowymi odbyły się też biegi towarzyszące dla amatorów.
Najlepsze w poszczególnych kategoriach okazały się zespoły z Wawelu
Kraków, OK! Sport Warszawa oraz 2
teamy z Azymutu 45 Gdynia. Dekoracji zwycięzców dokonali Tadeusz Patejko – Prezes Honorowy Polskiego
Związku Orientacji Sportowej oraz
Krzysztof Urbaniak – Prezes Zarządu.
Zespoły, które w każdej z kategorii biegowej zajęły trzy pierwsze
miejsca, oprócz pucharów otrzymały
produkty regionalne z Uniejowa. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” dla wszystkich uczestników Mistrzostw ufundowało bilety wstępu do kompleksu basenów termalnych. Najlepsza z drużyn otrzymała
główną nagrodę – pobyt w Domu Pracy Twórczej. Jakby

nie było - wszyscy do Uniejowa jeszcze powrócą, tym razem rekreacyjnie. Z tego co wiadomo, z uzdrowiska wyjechali z miłymi wrażeniami oraz dobrymi wspomnieniami,
również z pobytu w miejscowym Zespole Szkół.
Organizatorem Mistrzostw byli - Uczniowski Klub Sportowy „Orientuś” Łódź i Polski Związek Orientacji Sportowej. Bardzo istotnie wsparli ich Urząd Marszałkowski Wo-

Zawodnicy biegu tuż przed startem (fot. arch. UKS „Orientuś” Łódź)

Dekoracja zwycięskich zespołów. Pierwszy z prawej Łukasz Charuba - prezes
UKS „Orientuś” Łódź (foto z arch. Klubu)

jewództwa Łódzkiego, Urząd Miasta Uniejów oraz P.G.K.
Termy Uniejów.

Łukasz Charuba

Uniejowski exTERMynator - po raz drugi
Ponad 130 uczestników 25 czerwca przemierzało 9 kilometrową trasę II Uniejowskiego Biegu exTERMYnator. Morderczy wyścig prowadził przez grząskie błota, wymagał przeciskania się pod betonowymi drenami i pokonania wielu
zaskakujących sztucznych przeszkód. Radość dobiegnięcia do mety wynagrodziła każdemu wszystkie trudy, pozwoliła
szybko zapomnieć o doznanych urazach. Uczestnicy biegu zgodnie stwierdzali, że tak ekstremalnego biegu z naturalnymi
przeszkodami (bez gór)chyba w Polsce nie ma i zapowiadali już swój udział w kolejnym uniejowskim exTERMatorze.
Małgorzata Charuba
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KRONIKA POLICYJNA

5 i 6 lat zostały przekazane pod opiekę rodzinie zastępczej.
Nieodpowiedzialnymi rodzicami zajmie się sąd rodzinny.
Za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo, może im grozić
kara nawet do 5 lat więzienia.

Wypadek w Zieleniu

2 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 17.05 w miejscowości Zieleń, doszło do wypadku drogowego. 64-letnia
mieszkanka powiatu kierując peugeotem, na prostym
odcinku podjęła manewr wyprzedzania jadącej w tym
samym kierunku rowerzystki, która nagle wykonała
gwałtowny skręt w lewo. Potrącona 34-letnia rowerzystki doznała rozległych obrażeń ciała i w stanie nieprzytomnym została przetransportowana śmigłowcem
ratunkowym do szpitala w Łodzi. W Ustalono, że kierująca peugeotem w chwili zdarzenia była trzeźwa, natomiast od poszkodowanej rowerzystki pobrano krew do
badań. Postępowanie w tej sprawie prowadzi poddębicka policja.

Wpadli z narkotykami

Policjanci z Poddębic zatrzymali dwóch mieszkańców
powiatu kolskiego, którzy posiadali przy sobie środki odurzające. Teraz za to przestępstwo grozi im kara do 3 pozbawienia wolności.
25 maja 2016 roku kryminalni z Poddębic na terenie
Uniejowa podczas obserwacji terenu zauważyli zaparkowany nieopodal dyskoteki samochód marki Suzuki, do
którego w pewnym momencie podeszło kilka osób. Podczas kontroli, jeden z mężczyzn siedzący na tylnym siedzeniu pojazdu nagle odłożył zeszyt, w którym jak się okazało
znajdował się proszek koloru białego. Jego kompan, który
siedział obok również zachowywał sie bardzo nerwowo.
W związku z tym obydwaj mężczyźni w wieku 19 i 22 lat
zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie. W chwili zatrzymania mieli od 0,2 do 1 promila alkoholu w organizmie.
Badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona substancja w ilości 0,358 gramów to pochodna extasy. Teraz
sprawcy odpowiedzą za popełnione przestępstwo w myśl
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za co grozi im kara
do 3 lat pozbawienia wolności.

Dzieci pod opieką pijanych rodziców

20 maja 2016 roku o godzinie 8.25 dyżurny poddębickiej komendy otrzymał informację, że w jednym z domów w Uniejowie prawdopodobnie pijani rodzice opiekują się dwójką małych dzieci. Na miejsce natychmiast
został skierowany patrol policji. Badanie trzeźwości
wykazało, że 38-letnia matka ma prawie 0,4 a 43-letni
ojciec 3 promile alkoholu w organizmie. Dzieci w wieku

RUSZA AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2016”
- KOMUNIKAT

3. Zabezpiecz mieszkanie

Aby letni wypoczynek był dla wszystkich spokojny
i bezpieczny warto skorzystać z porad , którymi jak co
roku dzielą się poddębiccy policjanci:
1. Wybieramy odpowiednią ofertę:

Wybierając obóz , kolonię czy wczasy rodzinne korzystaj
ze sprawdzonych, poleconych i zarejestrowanych w Polskiej Izbie Turystyki biur podróży, posiadających zezwolenie na organizowanie imprez turystycznych wydane przez
wojewodę i gwarancje ubezpieczeniowe. Okazania tych
dokumentów możemy żądać w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości.

2. Bezpieczna podróż

Poruszając się własnym środkiem transportu pamiętajmy o sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu i usunięciu
nawet najdrobniejszych usterek. Za kierownicę siądź trzeźwy i wypoczęty. Na postój wybierajmy miejsca zaludnione i dobrze oświetlone. Wysiadając z samochodu należy
zabrać ze sobą wszystkie wartościowe przedmioty, drogą
odzież i dokumenty, zamknąć auto i uruchomić urządzenie alarmowe. W trakcie podróży możemy być narażeni na
kradzież samochodu metodą na stłuczkę lub na wypadek
– złodzieje aranżują taką sytuację i starają się wykorzystać emocje swojej ofiary. W takim przypadku nie należy
opuszczać pojazdu lecz telefonicznie powiadomić służby ratownicze lub skierować się do najbliższej jednostki Policji.
Jeżeli decydujemy się na wyjście z auta pamiętajmy, że
należy je zamknąć i uaktywnić alarm.
Korzystając z pociągów czy autobusów dalekobieżnych
unikajmy sztucznego tłoku i pilnujmy bagażu szczególnie
przy wsiadaniu i wysiadaniu. Do podróży załóżmy wygodną i skromną odzież. Pamiętajmy, aby nie rozmawiać
z przygodnie poznanymi ludźmi i nie przyjmować poczęstunków od współpasażerów. W pociągu opuszczając przedział zawsze zabierajmy ze sobą pieniądze i dokumenty.
O każdej „podejrzanej” sytuacji powinniśmy powiadomić
obsługę pociągu.
w Uniejowie - nr 66 (2016)
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Nie opowiadaj wszystkim wkoło, że planujesz dłuższy
wyjazd. Na automatycznej sekretarce telefonu nie zostawiaj wiadomości typu „ wyjechaliśmy z miasta, wracamy
wtedy i wtedy”. Klucze do mieszkania przekaż krewnemu
lub zaufanemu sąsiadowi, poproś by zbierał ulotki reklamowe spod Twoich drzwi, wieczorem zaś zapalił światło
i otworzył okno. Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką!
Cenne przedmioty, dzieła sztuki czy wyroby jubilerskie
i gotówkę zdeponuj w sejfie lub oddaj na przechowanie zaufanej osobie. Przed wyjazdem zamknij zawór wodny i gazowy, aby uniknąć ewentualnej awarii.

4.Wakacje w miejscu zamieszkania

Kiedy dzieci spędzają wakacje w miejscu zamieszkania i pozostają przez kilka lub kilkanaście godzin bez opieki
pracujących rodziców, pouczmy nasze pociechy, aby pod
żadnym pozorem nie wpuszczały obcych ludzi do domu.
Dziecko powinno mieć kontakt telefoniczny z rodzicami
i informować ich o każdym istniejącym zagrożeniu. Na placach zabaw, w parkach czy skwerach dzieci powinny bawić
się w grupie najlepiej pod okiem dorosłej osoby. Należy
uczulić dziecko, by nie rozmawiało z obcymi ani nie oddało
się w ich towarzystwie. .

5. Kąpiele

Korzystajmy jedynie z miejsc do tego przeznaczonych.
Są nimi z całą pewnością baseny miejski oraz stawy, jeziora, zalewy i rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli,
gdzie opiekę nad pływającymi sprawują ratownicy.
Do wody wchodzimy najwcześniej po 30 minutach od
zjedzenia posiłku. Aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego
należy stopniowo obniżać temperaturę ciała i zbliżać ją do
temperatury wody. Przypominamy również o obowiązku
zakładania kapoków w czasie pływania kajakami, łódkami
i rowerami wodnymi.

Rzecznik prasowy KPP Poddębice
st.asp. Elżbieta Tomczak
(tel.:695-406-267)

Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział XLVIII)
Któż nie chciałby spróbować smaku wielu potraw? Wydaje się, że to nic trudnego. Można przecież samemu przyrządzić coś w domu, albo jeśli jest się kulinarnym beztalenciem, zdać się na bogatą ofertę lokali gastronomicznych. Ta
druga opcja ma jednak poważną wadę. Może sporo kosztować. Na szczęście w Uniejowie już po raz trzeci odbywa
się Festiwal Smaków. Zasady są proste: trzeba odwiedzić
lokale, które biorą w nim udział, spróbować konkursowych
potraw, płacąc przy tym niewiele, a potem wystawić ocenę,
stając się prawdziwym jurorem niczym jakiś Modest Amaro
czy Ewa Wachowicz.
• Wszyscy gotowi? - Zapytała Ania. - No to ruszamy na
spacer po restauracjach.
• Czuję, że to będzie o wiele lepsze, niż oglądanie tego całego gotowania w telewizji. - Odparł Paweł, zamykając
drzwi.
• Tylko, co my zrobimy z tymi kaloriami? - Zmartwiła się
Ania.
• W tym roku głównym składnikiem jest kozi ser, więc
o kalorie nie ma się co martwić.
• Ciekawe, czy Adam Kozanecki też przygotuje coś pysznego? - Zapytała Zuzia.
• Słyszałam, że będzie miał pokaz w Domu Pracy Twórczej.
• A swoją drogą to doskonały przykład na to, że można
osiągnąć ogólnopolski sukces, pochodząc z małego miasteczka. - Zadumał się Paweł.
• Jak ma się talent i chęć do pracy, to wszystko jest możliwe. - Wtrąciła Ania.
Uniejowianie czują dumę z faktu, że pochodzący stąd
chłopak stał się znany w całej Polsce. Obserwując jego kulinarne zmagania na ekranie telewizora nietrudno zauważyć, że sukces zależy głównie od pracowitości, i jedynie
w niewielkiej części od odrobiny talentu, który jest niczym
szczypta przyprawy do dania głównego. Niech ten przykład
stanie się inspiracją dla innych, którzy dzięki niemu uwierzą,
że małe (miasteczko) też może być piękne.
*

Jedni twierdzą, że to najpiękniejszy miesiąc w roku, inni
zaś, że to miesiąc zakochanych. Zarówno jedni, jak i drudzy
niewątpliwie mają rację. Bo, czy może być coś piękniejszego, niż zakochać się na wiosnę? Nie miłości szukali jednak
ci, którzy przyszli na parkową polanę pierwszego dnia maja.
Starszych przyciągnęła tu nostalgia za starymi czasami,
a młodszych ciekawość. Moda na retro sprawiła, że znów
wróciła tu dobra zabawa.
• Dziś czuję się tak, jakbym była małą dziewczynką. - Powiedziała Ania
• Pamiętam jeszcze te zabawy po pierwszo-majowych pochodach, które kończyły się tu, w parku. - Dodał Paweł.
Zuzia przysłuchiwała się tej rozmowie nieco znudzona.
• Świetny ten pomysł, i jak widać wielu ludzi tu przyszło.
• Ja wciąż pamiętam smak tamtej bułki z kiełbasą i oranżady. Może było skromnie, ale wszystko wtedy smakowało inaczej.
• Po prostu życie miało inny smak. - Wtrącił nagle starszy
pan przechodzący obok.
• A ja nie wiem, co Was tak w tym wszystkim kręci? - Odezwała się wreszcie Zuzia.
• No cóż. Wasze pokolenie ma komórki, SMS-y i fastfoody.
- Tłumaczyła Ania. - My mamy wspomnienia z czasów,
kiedy kiełbasa była z mięsa, a nie z trocin, zaś ludzie spotykali się ze sobą w realu, zamiast na facebooku.
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Nostalgia za tym, co przeminęło towarzyszy ludziom
chyba od początku świata. To normalne, że chcemy zatrzymać to, co kojarzy nam się z przyjemnymi doznaniami. Takich na pewno dostarczały majówki z lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Pomimo wielu niedostatków i trudności było w tamtych czasach coś, za czym
do dziś tęskni wielu ludzi. Reaktywacja majówki, będącej
symbolem tamtych czasów, to doskonały sposób na to, żeby
przywrócić klimat beztroskich zabaw i radosnych spotkań.

*

Jeszcze nie wszyscy wprowadzili się do wybudowanych w ubiegłym roku nowych bloków, a już niebawem
rozpocznie się budowa dwóch kolejnych. Tym razem staną
one na miejscu obecnego targowiska, a to oznacza jego przeprowadzkę. Nie wszyscy są zadowoleni z tej perspektywy.
Sprzedający swoje towary boją się utraty części klientów,
klienci zaś narzekają na nową lokalizację, że za daleko, że za
blisko ruchliwej drogi. Mieszkańcy osiedla liczą z kolei, że
zyska na tym otoczenie w którym żyją, a miastu przybędą
nowe atrakcyjne lokale.
• Panie, a kto tam pójdzie tak daleko, po kilo ziemniaków
i dwie marchewki? - Pytał z ironią w głosie stały bywalec targowiska.
• Jak się zachce jeść, to i dalej Pan pójdzie. - Wtrąciła się do
rozmowy kobieta sprzedająca dorodne czereśnie.
• Przynajmniej będzie czysto wokół bloków. - Cieszył się
Mirek.
• Najwyższy czas zrobić z tym porządek – Wtórował mu
Jurek.
• A koło cmentarza to śmieci nie będą Panu przeszkadzać?
- Nie ustępował zwolennik obecnego targowiska.
• Myślę, że sąsiedztwo tak wyjątkowego miejsca wpłynie
pozytywnie na zachowanie ludzi, więc ten problem sam
się rozwiąże. - Odpowiedział Mirek.
Kontrowersje wokół targowiska ożyły po raz kolejny.
Tym razem zmiany są jednak nieuniknione. Lada moment
ruszy przecież budowa bloków. To, czy nowe miejsce zyska
powszechną akceptację pokaże czas. Jak uczy doświadczenie leczy on nie tylko rany, ale często także skutecznie rozwiązuje takie trudne sprawy. Za kilka lat być może nikt nie
będzie w stanie wyobrazić sobie, że targowisko mogłoby
być w innym miejscu niż to, na które zostanie niebawem
przeniesione.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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

Sentymentalna podróż Jelczem „Ogórkiem” w czasy
świetności majówek (fot. Andrzej Zwoliński)
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