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Lata 60. XX wieku. Dworek w użytkowaniu GS “Samopomoc Chłopska” w Uniejowie (arch. TPU)

Początek lat 80. XX wieku. generalny remont dworku na potrzeby Domu Kultury (fot. Ryszard Fórmanek)

Uniejów - Późnoklasycystyczny dworek Hofmajstrów z 1845 roku. Stan obecny (fot. Andrzej Zwoliński)
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W Numerze
Od redakcji
Jesień to czas, który sprzyja zadumie i zachęca, by częściej niż zwykle spojrzeć wstecz. Tej jesiennej,
wspomnieniowej melancholii ulegliśmy i my, tworząc ten numer kwartalnika. Sporo w nim tekstów refleksyjnych. Jak zawsze jednak bliskich temu miastu i jego mieszkańcom. Prezentując sylwetkę ks. Wojciecha
Krzywańskiego, dopełniamy cykl o uniejowskich proboszczach. Opisujemy ród Tollów, zaborców na służbie carskiej, spośród których niektórzy pozostali na ziemi uniejowskiej na zawsze. Szczególnie warta lektury jest kontynuacja o tradycjach i zachowaniach pogrzebowych, praktykowanych do niedawna w naszej
okolicy.
Ale zaduma i refleksja mogą także pozwolić z nadzieją i radością spojrzeć w przyszłość. Ujmująco robi
to młody Marcin Dopieralski, który w wywiadzie opowiada o tym, jak potrafił wygrać z okrutnym losem
i spełnić swoje wielkie marzenie. Ten tekst to, mówiąc językiem Marcina, „megalekarstwo” dla wszystkich
strapionych. Wielką dawkę optymizmu daje także akademia dobrego nastroju, czyli Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
Bardzo ucieszyła nas także wyjątkowa, bo po raz pierwszy przyznana, nagroda dla najbardziej ekologicznego uzdrowiska. Jakie miasto ją dostało? UNIEJÓW!!!
Wkraczajmy wiec w tę jesień myśląc o przeszłości, ale ciesząc się na nadchodzącą przyszłością.
Niech będzie lepsza.

PATR IOT YCZNIE Z OK AZJI 1050. ROCZNIC Y CHR ZTU POLSK I
W niedzielę 16 października w uniejowskiej kolegiacie odbył się koncert o znaczącym tytule “Chrzest Polski”. Twórcą

koncepcji i reżyserem programu był znany tenor- Dariusz Stachura. Wystąpili łódzcy artyści: Emilia Zielińska (sopran), Mariusz Adam Ruta (tenor), Rafał Pikała (bas). Towarzyszył im chór “Kantylena” z Parafii Matki Bożej Różańcowej w Łodzi,
a akompaniował zespół im. Jana Kiepury. Koncert rozpoczęto Bogurodzicą- najstarszym hymnem polskim, a po nim kolejno; Ave Maria (Schubert) w wykonaniu Mariusza Ruty i Ave Maria (Caccini) w wykonaniu Emilii Zielińskiej. Było również
Ave Maria (Gounod) zaśpiewane basem przez Rafała Pikałę.
Potem rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, przechowywane w pamięci i sercu przez dorosłe pokolenie słuchaczy: My
pierwsza brygada, Wojenko, wojenko, Serce w plecaku i Czerwone maki zaśpiewane przez trójkę solistów. W wykonaniu
chóru usłyszeliśmy Gaude Mater Polonia - polski hymn średniowieczny i Rotę.
Pieśni patriotyczne zawsze wzruszają, przypominają o przywiązaniu do tradycji, dzięki której naród polski nie tracił ducha
i odradzał się po trudnych latach niewoli. Na finał artyści i słuchacze, połączeni dłońmi, wspólnie odśpiewali Abba Ojcze,
przypominając tym samym o Dniu Papieskim. Potrzeba nam takich koncertów, co podkreślił gospodarz kolegiaty -ks. prałat
Andrzej Ziemieśkiewicz, mówiąc , że muzyka to śpiew i modlitwa duszy... Organizatorami koncertu byli: Burmistrz Uniejowa, Parafia Rzymskokatolicka w Uniejowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Urszula Urbaniak

Od lewej: Chór i soliści - Emilia Zielińska, Rafał Pikała i Mariusz Ruta. Wykonanie pieśni “Abba Ojcze”
wsparli swoim głosem: Dariusz Stachura i artystka prowadząca koncert (fot. Małgorzata Charuba)
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Każdy sukces jest wynikiem właściwych decyzji. Za każdą decyzją stoi człowiek.

Leszek Dzierżewicz,
Burmistrz Ciechocinka na spotkaniu w Uniejowie

Eko Uniejów to nie slogan, to fakt
Uzdrowisko Uniejów zostało Laureatem
I edycji Konkursu EKO HESTIA SPA

Dyplom (Arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

W chwili obecnej w Polsce mamy 45 miast o statusie
uzdrowiska. Do I edycji Konkursu EKO HESTIA SPA, zorganizowanego z inicjatywy Grupy ERGO Hestia i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, zgłosiło się 11 gmin
uzdrowiskowych z całego kraju: Inowrocław, Nałęczów,
Krynica-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Sękowa, Konstancin-Jeziorna, Sopot, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Uniejów. Do głównej nagrody nominowano cztery z nich: Busko-Zdrój, Nałęczów, Sopot i Uniejów. Laureatem został
Uniejów - najmłodsze uzdrowisko w Polsce.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 28. września
2016 r. podczas obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna.
Wtedy też burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek odebrał
dyplom dla Gminy Uniejów za nowatorskie i skuteczne
działania proekologiczne oraz inwestycje związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.
Uroczyste wręczenie nagrody Eko Hestia Spa odbyło się w Sali Rycerskiej zamku w dniu 18 października
2016 w obecności członków Rady Miasta i przedstawicieli różnych lokalnych środowisk. W spotkaniu wzięli
udział: Jolanta Zięba-Gzik (Członek Zarządu Województwa Łódzkiego), Iwona Swobodzińska-Perdenia (Dyrektor
Przedstawicielstwa Grupy Ergo Hestia), Mikołaj Kunica
(Dyrektor Biura Komunikacji Grupy Ergo Hestia), Leszek
Dzierżewicz (Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Ciechocinka), Wojciech Fułek (Przedstawiciel Polski w Europejskim Związku Uzdrowisk, Członek Honorowy Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP, pomysłodawca konkursu EKO HESTIA SPA), Jan Sztaudynger (Kierownik Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi) oraz przedstawiciele mediów – TVP3
Łódź.
Po powitaniu gości Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek wyraził swoje zadowolenie z tego, że Uniejów – najmłodsze polskie uzdrowisko zostało wyróżnione na forum
miejscowości zdrojowych, mających długie tradycje w zakresie balneoterapii. Uniejów, który postawił na dynamiczny wzrost społeczno-gospodarczy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, czyli z jednoczesnym poszanowaniem
zasobów przyrody, staje się przykładem dla innych.
Zdaniem burmistrza Kaczmarka, Uniejów jest wyjątkowym uzdrowiskiem – najmłodszym w Polsce, jedynym kurortem w województwie łódzkim oraz jedynym
uzdrowiskiem termalnym. W Uniejowie pomimo tego, że
miejscowość wśród wszystkich polskich uzdrowisk ma najkrótszą historię lecznictwa, to dzięki ogromnemu zaangażowaniu różnych grup społecznych i dobrej współpracy,
udało się w ciągu ostatniej dekady zrealizować wiele pomysłów i dzięki nim diametralnie zmienić oblicze gminy.
Nie byłoby uzdrowiskowego sukcesu Uniejowa, gdyby nie
wsparcie parlamentarzystów, wszystkich władz regionu:
władz samorządowych województwa łódzkiego na czele
z Marszałkiem, władz rządowych z Wojewodą, a także wielu instytucji, takich jak m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, czy Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nasz sukces zawdzięczamy oczywiście również Samorządowi gminy, aktywnym przedstawicielom społeczności lokalnej, miejscowym przedsiębiorcom oraz inwestorom prywatnym, w tym
firmom z zewnątrz, które przekonały się o tym, że warto
u nas realizować ciekawe i proekologiczne przedsięwzięcia.
Moment wyróżnienia Uniejowa na tle wszystkich polskich
uzdrowisk jest doskonałą okazją do tego, abym mógł podziękować Tym wszystkim, którym zawdzięczamy naszą

Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek podkreślił, że ten sukces jest nie tylko
wynikiem działań Samorządu, ale wszystkich mieszkańców uzdrowiskowej gminy (fot. Ryszard Troczyński)
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nagrodę. Teraz zrobimy wszystko, Karolina Smętkiewicz (stoi z lewej) zapoznaje z prezentacją przesłaną na konkurs. Siedzą od prawej: Józef Kaczmaaby wygraną sumę zagospoda- rek - Burmistrz Uniejowa, Wojciech Fułek -pomysłodawca konkursu i przedstawiciel Polski w Europejskim Związrować w taki sposób, by zreali- ku Uzdrowisk, Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Woj. Łódzkiego, Iwona Swobodzińska-Perdenia - Dyrektor
Grupy Ergo Hestia, Leszek Dzierżewicz - Burmistrz Ciechocinka, zastępca Prezesa Zarządu
zowany dzięki niej projekt służył Przedstawicielstwa
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz Mikołaj Kunica - Dyrektor Biura Komunikacji Grupy Ergo Hestia (fot.
nam wszystkim, a działania, któ- Ryszard Troczyński)
re podejmiemy, przyczyniły się
do wzmocnienia pozytywnego
wizerunku nie tylko Uzdrowiska
Termalnego Uniejów, lecz także
i innych polskich kurortów – zadeklarował Józef Kaczmarek.
Po jego wystąpieniu Karolina
Smętkiewicz z Działu Promocji
UM Uniejów przedstawiła prezentację zatytułowaną „Uzdrowisko Termalne Uniejów – w przyjaźni z przyrodą”, pokazującą
projekty proekologiczne realizowane w Uniejowie w latach 20102016.
Goście przyznali, że pozytywne
wrażenie, jakie wywarła na nich
prezentacja przesłana na konkurs,
Jolanta Zięba-Gzik (Członek Zarządu WŁ). Na zakończenie
zostało spotęgowane przez to, co mogli na żywo obejrzeć
uroczystości wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe pow Uniejowie. Podkreślali, że nagroda trafiła we właściwe
twierdzające, że wyróżnienie Uniejowa w konkursie jako
miejsce. Uzdrowisko Uniejów to wzorcowy przykład dla
uzdrowiska najbardziej przyjaznego przyrodzie, jest nainnych, którzy chcieliby iść podobną drogą.
szym wspólnym sukcesem i nagrodzone działania realizoKulminacyjnym punktem uroczystego spotkania było
wane są dzięki wspólnemu zaangażowaniu.
samo wręczenie nagrody EKO HESTIA SPA dla Uniejowa
Teraz przed Uniejowem stoi nie lada wyzwanie – w ciąprzez Pana Mikołaja Kunicę – przedstawiciela Grupy Ergo
gu najbliższego roku mamy za zadanie zagospodarować
Hestia. Na ręce Burmistrza trafiła statuetka oraz symbootrzymaną nagrodę finansową z przeznaczeniem na realiliczny czek na kwotę 100 000.00 zł. Następnie mały miejzację dalszych działań proekologicznych. Jak zadeklarował
sce wystąpienia Gości – głos zabrał Pan Mikołaj Kunica,
Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek projekt obejmie m.in.
który odczytał uroczysty list gratulacyjny przekazany włautworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie Uzdrowiska
dzom i społeczności gminy Uniejów przez Prezesa Zarządu
Termalnego Uniejów oraz szereg działań z zakresu edukaErgo Hestia Piotra M. Śliwickiego. – Jestem pod ogromnym
cji ekologicznej skierowanych nie tylko do mieszkańców
wrażeniem osiągnięć i dynamicznego rozwoju Uniejowa
naszej gminy, lecz także do społeczności innych polskich
na przestrzeni kilku ostatnich lat – podkreślił Prezes Grupy
uzdrowisk.
ERGO Hestia. W ich trakcie udało się z jednej strony komUrszula Urbaniak
pleksowo zagospodarować na potrzeby całej gminy potencjał wód termalnych, ale też z niezwykłą dbałością rozwiWykorzystano materiały pochodzące z oficjalnej strony
nąć program edukacji ekologicznej wśród najmłodszych
internetowej Gminy Uniejów www.uniejow.pl
mieszkańców. Idea zrównoważonego rozwoju, która przyświecała tym działaniom, jest
niezwykle bliska również Grupie
ERGO Hestia. Cieszę się, że ta nagroda zasłużenie trafia do miejscowości, która konsekwentnie
buduje swoją nową uzdrowiskową tożsamość w oparciu o rozwiązania przyjazne dla lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia
Jeszcze bardziej cieszy mnie Pańska deklaracja wykorzystania nagrody na program edukacji ekologicznej i ścieżek dydaktycznych na
zielonych terenach Uniejowa.
W dalszej kolejności przemówienia gratulacyjne wygłosili
pomysłodawca konkursu EKO
HESTIA SPA Wojciech Fułek
(Przedstawiciel Polski w Europejskim Związku Uzdrowisk, Członek Honorowy Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP) oraz Uroczysty moment przekazania czeku, dyplomu i statuetki. Od prawej: Leszek Dzierżewicz, Mikołaj Kunica i Józef
Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa (fot. Ryszard Troczyński)
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77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tamten Wrzesień …

pięknie wykonane przez naszą orkiestrę. Najbardziej widowiskowym elementem była salwa z karabinów w wykonaniu
żołnierzy z Leźnicy. Moi uczniowie nie mogli się jej doczekać,
a po uroczystości zbierali z zapałem łuski od nabojów.
To była piękna lekcja patriotyzmu, pełna skupienia i zadumy, ozdobiona wrześniowym słońcem.
Kolejna uroczystość będąca hołdem dla poległych w 1939 r.
odbyła się w dniu 9 września przy pomniku w Czekaju. Przybyli na nią mieszkańcy Czekaja i okolic oraz Uniejowa. W tej
małej wsi, z rąk żołnierzy niemieckich 8 września 1939roku
zginęli niewinni ludzie. Historię zbrodni przypomniał zebranym historyk Tomasz Wójcik. Przy pomniku ksiądz prałat
A. Ziemieśkiewicz odprawił Mszę Świętą. Następnie odczytano apel poległych, a po nim delegacje władz miasta, przedstawiciele wojska i organizacji złożyli kwiaty. Warto dodać,
że w Czekaju udział wzięli żołnierze z Reprezentacyjnego
Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Ułani od lat odwiedzają Uniejów przemierzając szlak wojenny swojej jednostki.
Spotkali się też tego samego dnia z uczniami Zespołu Szkół
w Uniejowie, gdzie pokazali niezwykły kunszt we władaniu
bronią, jeździe konnej i umiejętności ułańskie.
Czekaj i Uniejów łączą losy historyczne i bliskość terytorialna, jak również przekazywana kolejnym pokoleniem pamięć o bohaterach tamtego tragicznego września sprzed 77
lat.

w pamięci współczesnych
Za nami kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej.
W naszej Małej Ojczyźnie to dzień uroczysty i ważny. Dla
uczniów, oznaczał rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Ci
najmłodsi, wraz z rodzicami zaciekawieni i stremowani
zgromadzili się na placu przykościelnym. Tradycyjnie najpierw odbyła się Msza Święta w kolegiacie w intencji poległych na frontach II wojny oraz uczniów rozpoczynających
naukę. Liturgię celebrował ksiądz prałat Andrzej Ziemieśkiewicz. W uroczystości uczestniczyli żołnierze Wojskowej
Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej
wraz z Pocztem Sztandarowym i Poczty Sztandarowe Zespołu Szkół w Uniejowie, w tym także Poczet uniejowskich
kombatantów oraz harcerze. Obecni byli przedstawiciele
parlamentarzystów, władz miasta, cechów rzemieślniczych
i jednostek Straży Pożarnej. Po Mszy Świętej, uczestnicy uroczystości, w kolumnie marszowej, prowadzeni przez orkiestrę pod batutą Jakuba Pięgota, udali się na rynek pod pomnik Bohaterów Września 1939 roku. Tam przy dźwiękach
werbla odczytano apel poległych , a następnie poszczególne
delegacje samorządowe, duchowieństwa, zakładów pracy
oraz organizacji działających w naszym środowisku złożyły
wiązanki kwiatów. Usłyszeliśmy również melodie żołnierskie

Joanna Pawlak

1 września 2016 - rynek w Uniejowie. Salwę honorową oddaje Wojskowa Asysta Honorowa I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej (fot. Andrzej Zwoliński)

17 września 2016 roku na Placu Dębów Katyńskich, gdzie upamiętniono też wszystkie ofiary
9 września 2016. Kwiaty pod pomnikiem w Czekaju składa delegacja mieszkańców wsi. Od lewej: Ewa Czerwińska, II wojny światowej, zapłonęły znicze i powiewaAndrzej Zwoliński (sołtys) i Anna Fijałkowska (arch. Urzędu Miasta)
ły barwy biało-czerwone (fot. Urszula Urbaniak)
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II Wojna Światowa

łam super pamięci, fragmenty wspomnień, które mi zostały z różnych miejsc, jako dorosła osoba chciałam ułożyć
w całość. Zadawałam dużo pytań mamie, ważne było dla
mnie moje dzieciństwo, ojca nie znałam. Chciałam wiedzieć
wszystko o swoich bliskich.
II Wojna Światowa zniszczyła dużo rodzin, terror Stalina nienawidził ludzi wykształconych. To miał być kraj robotników i chłopów. Moja rodzina przestała istnieć. Dzięki
Bogu moja mama została w porę ostrzeżona, zdążyła uciec
z dziećmi z domu. Zgodnie z teorią filozofii – „żeby wiedzieć
dokąd zmierzam, trzeba wiedzieć kim jestem, skąd pochodzę”… Dlatego chciałam wiedzieć kim byli moi dziadkowie,
gdzie są moje korzenie. Jakie wykształcenie miał mój ojciec?
To wszystko mnie bardzo interesowało.
Na nowym terenie, w Polsce w nowej rzeczywistości trudno było mamie odnaleźć się, pomocna dłoń podał ks. Władysław Góra. Nie byłyśmy ochrzczone. W ZSSR nie było takiej
możliwości. Ks. Władysław Góra zorganizował nam chrzest,
został chrzestnym ojcem mojej starszej siostry Neli.

–- powroty Polaków z ZSSR
Artykuł „Moja mała ojczyzna” z numeru 57 zrobił duże
wrażenie na osobie wrażliwej na los dzieci. Zadała mi pytanie – „co się stało z dziećmi, sierotami po powrocie z ZSSR do
Polski?”. Po II Wojnie Światowej w Polsce znakomicie działał
Polski Czerwony Krzyż. W Warszawie do transportu dołączyły przedstawicielki PCK. Dla dzieci powracających z terenów
ZSSR na zachodzie Polski były przygotowane Domy Dziecka.
Zagospodarowano pustostany poniemieckie. Jednym z takich miast był Wrocław. Zaproponowano naszej mamie, aby
wraz ze swoimi dziećmi i sierotami pojechała do Wrocławia.

Janina Wyrzykowska – Boże Narodzenie 2005. Urodzona 1911, zm. luty 2006r.

Dostanie mieszkanie i pracę. Mama nie zgodziła się, wysiadłyśmy w Warszawie. Był rok 1946, pamiętam Warszawę
– szkielety domów. Mama bardzo chciała odnaleźć swoją
rodzinę. Pod znanymi jej adresami były tylko gruzy, babcia
i mama nie rezygnowały z poszukiwań. Następne miasto na
naszej trasie to Łódź. Na dworcu dla repatriantów były przygotowane baraki. Można było na czas poszukiwań krewnych
zatrzymać się. Na terenie ZSSR i w Polsce otrzymywaliśmy
pomoc – paczki żywnościowe z USA, tak zwana „Ciocia Unra”.
Bez pomocy i paczek z USA nie mogłaby przeżyć tak liczna
grupa ludzi.
Transport z Kraju Rad składał się z dużej ilości bydlęcych wagonów. Jechaliśmy długo, nie umiem powiedzieć ile
tygodni. Postoje były w pobliżu rzek, można było wykąpać
się i wyprać itd. Na każdym postoju odbywały się pogrzeby.
Głód i zarazy zabijały ludzi. Pragnieniem babci i mamy było
znaleźć stałe miejsce na Ziemi. Babcia bardzo chciała w poszukiwaniu rodziny dotrzeć do Uniejowa. Radość była wielka
– przywitał nas babci brat wujek Ludwik Tarczyński z rodziną. Okazało się, że w Uniejowie babcia ma zapisany spadek
po rodzicach, kawałek domu, kawałek ogrodu. Znaleźliśmy
własne miejsce w Polsce. Byliśmy szczęśliwi – skończyła się
nasza tułaczka. Nastąpił czas stabilizacji i spokoju.
Od innej osoby usłyszałam pytanie – „czy jako dziecko
miałam genialną pamięć, że tyle zapamiętałam?”. Nie mia-

Rodzice chrzestni Neli Gąsiorowicz z domu Wyrzykowskiej, Amelia Gawrońska
i ks. Władysław Góra (1946 r).

W Polsce po zmianie klimatu z tropikalnego na łagodny,
zachorowałam na malarię. Przywiozłam bakterie z Kaukazu
– odezwały się w Polsce, wilgotny klimat sprzyjał chorobie.
Brakowało lekarzy specjalistów chorób tropikalnych, nie
było leków. Mam woziła mnie do Warszawy. Ks. Władysław
Góra sobie znanymi metodami pomagał mi, trwało to długie
miesiące. Dzięki wspólnym działaniom ks. W. Góry i lekarzy
wyleczono mnie z malarii. Na zakończenie przytoczę słowa
Wiesławy Szymborskiej:
Klasa z pamięcią złą – umiera
Wierniejszą pamięć wybieramy:
- sama jak książka się otwiera
W miejscach najczęściej czytywanych
(Dlatego żyjemy - 1952)

Wanda Wyrzykowska-Wierzbowska, Łódź
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Historię, tę przez duże „H”, tworzą małe historie - historie zwykłych ludzi.
Napiszmy wspólnie drugi tom „Zapamiętanych z Brückstädt”
W roku 2014 wspólnie, uniejowskimi siłami, napisaliśmy bardzo ważną książkę pt. „Zapamiętane
z Brückstädt”, zawierającą wspomnienia wojenne mieszkańców ziemi uniejowskiej.
Nie ma w niej tekstów nieistotnych, każde wspomnienie jest cenne i potrzebne.
Na adres Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa napływają kolejne wspomnienia. Właśnie dlatego
chcemy przygotować, wspólnie z mieszkańcami miasta i ziemi uniejowskiej, drugi tom „Zapamiętanych
z Brückstädt”. Prosimy, aby Państwo je spisywali, nagrywali (niemal każdy telefon komórkowy ma obecnie funkcję
dyktafonu) lub przekazywali Towarzystwu Przyjaciół Uniejowa informacje o osobach, które chciałyby podzielić się
swoimi wspomnieniami. Poszukujemy także innych materiałów, listów, zdjęć, dokumentów, pamiątek. Planujemy,
że nowa książka obejmie okres od połowy lat 30. do połowy lat 50. XX wieku.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego przyszłej publikacji książkowej
Tomasz Wójcik
Przewodniczący Zespołu

Nadesłane wspomnienia
„Zapamiętane nie tylko z Brückstädt”- wspomnienia Jana Kaweckiego z Kobylnik, „Bez podejrzeń ze strony
komisarza pomagałem innym”- Stanisław Pięgot, „Moje dziecinne wspomnienia z lat 1933-45” - Edward Adamczyk, „Stracone dzieciństwo” Zenobia Jagieła, „Ze wspomnień moich rodziców”-Lech Rosiak, „Jan Walczyk - żołnierz września 1939 roku”- Grzegorz Janiak i Paweł Sowa, „Był kierowcą generała Andersa”- swojego ojca wspomina Eugeniusz Glinka, „Wspomnienia z II wojny światowej Elżbiety Brygier z d. Calak”- spisała Marta Pajor,
„Na granicach między życiem a śmiercią”- wspomnienia Białka z Dominikowic, „Wspomnienia wojenne Franciszka Pilarka”- spisała Adrianna Szafarz, „Uniejowianie na obczyźnie”- Wacław Szymański, „Wojna we wspomnieniach naszej matki Janiny Sroczyńskiej”- Synowie: Roman, Bogumił i Sławomir, „Wspomnienia Czesławy
Karnickiej” -spisał wnuk Mateusz Gutknecht, „Działalność konspiracyjna Józefa Ostrowskiego”- Wiesława Bukowska, „Zapiski Anny Bielawskiej z d. Kos”- przesłane przez Ewę Barnat, „Jan Andrzejewski - żołnierz września
1939 roku” - syn Jan Andrzejewski, „Tadeusz Woźniak - więzień Oświęcimia”- wnuczka Agnieszka Łuczak, „Tragiczne wspomnienia Heleny Kamińskiej z d. Kurzawa”- Barbara Zwolińska, „Moje wojenne przeżycia”- Irena Kmiecik,
„ Moje wojenne przeżycia w oczekiwaniu na powrót taty”- Teresa Marciniak, „Moje okaleczone dzieciństwo”- Marianna Szafarz, „Jak synowie komendanta Gestapo zostali kolegami polskich chłopców”- Jerzy Sobieraj, „Babcia
Lodzia z wnuczętami w czasie walk i okupacji niemieckiej”- Jerzy Sobieraj, „Jak odradzał się sport w Uniejowie po
zakończeniu wojny”- Jerzy Sobieraj, „Za świński łebek położysz swój łebek” – Halina Wójcik
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa dziękuje autorom wspomnień za udostępnione (a często i przekazane)
fotografie, dokumenty i różne pamiątki z domowych archiwów.

Feliks Figurski - żołnierz w armii Andersa
(ze zb. Jolanty i Marka Figurskich)

Dokument ze zb. Pawła Sowy. Fragment wspomnienia dotyczący Jana Walczyka: „(...)Pociągi z jeńcami ruszają w głąb radzieckiego kraju, docelowe miejsce - Smoleńsk.(...) Jednym z obowiązków dziadka
w czasie pobytu w tym miejscu było kopanie dołów-mogił oraz grzebanie zabitych i zmarłych żołnierzy - jeńców. W obozie smoleńskim przebywa 2 miesiące - do 10 listopada 1939 roku (...)”
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Z archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Kierownik Janina Binowska

Napisane we wrześniu
1985 roku
W 1945 roku naprzeciwko uniejowskiego cmentarza, po drugiej
stronie drogi był staw; dość głęboki, pławiono w nim konie i łowiono
ryby. Staw miał wysoki e brzegi z piasku zwartego, żółtego , ścinanego jak tort , bo brano piasek do budowy domów. Na jego brzegach
rosły żółte dziewanny. Pola za stawem żółciły się łubinami, które jaskrawo odbijały się swą barwą od białych pomników na cmentarzu
żydowskim.
Przed wojną na piaskach od strony szosy zbudowano strzelnicę
i obsadzono (dzięki inicjatywie Stanisława Sieczki-ówczesnego kierownika szkoły) młodymi sosenkami. Ten lasek sadzili ci, którzy
mają dziś około 50-60 lat życia (obecnie 80-90 lat -przyp. redakcji).
Od 1939 do 1945 roku lasek rósł, dziewanny kwitły, złociły się łubiny i wolniutko znikał kirchol- aż znikł zupełnie. Po 1945 roku nadal
pachniały łubiny lub złociły się liche żytka, czy kartofliska. Dziewanny zanikały, dół się powiększał, bo już maszynowo wydobywano
piasek. W stawie rechotały żaby, ryb było mniej i przybywało zielonej
rzęsy na wodzie.
Z drugiej strony stawu, naprzeciw dawnego kircholu, zaczęto wysypywać śmieci. Im więcej przybywało komfortowych domów i bloków, tym większe było wysypisko śmieci, gruzu, kafli, cegły, butelek,
żelastwa i tworzyw sztucznych.
Lasek rośnie, a na pustym polu ciągnącym się od szosy do dawnej posiadłości Hoffmajstrów (obecnie Dom Kultury-przyp. redakcji) i tzw. „koszar” powstaje parterowy budynek przedszkola. Są to
lata 60. Budynek wznoszą za kierownictwa Janiny Binowskiej. Jest on
oryginalny i jak przeszklone pudełko leży na pustym polu.
Kierowniczka Binowska uroczyście otwiera rok szkolny w nowym
przedszkolu otoczonym piaskami. Roztacza przed rodzicami obraz
przedszkola, które zatonie w zieleni, jeśli oni-rodzice, przyłączą się
do pracy. Kierowniczka osobiście z gronem nauczycielek i wielką pasją rozpoczyna urządzanie wnętrz przy wydatnej pomocy ówczesnej
inspektorki p. Marii Malewicz. Wszyscy z radością urządzają przedszkole, jak dom rodzinny. Wkrótce otoczone jest ono mnóstwem cieniutkich, wiotkich, chwiejnych drzewek, które mają być w przyszłości wspaniałym ogrodem przedszkola. Z każdym rokiem drzewkom
przybywa gałązek, liści a każde dziecko wie, które drzewko posadziło z mamą lub tatą.
Wokół przedszkola jest zielono i kwieciście. Kiedy w 1973 roku Janina Binowska odchodzi na tzw. zasłużony odpoczynek wie, że o losy
tej zieleni może być spokojna. Zadbają o to jej następczynie.
Emerytowana kierowniczka z pasją działa w Radzie Narodowej. Doceniono
jej pracę , przyznając przed
dwoma laty Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski. Ona nie poprzestaje
na pracy w Radzie Narodowej. Włącza się w działalność Koła Związku Emerytów i Rencistów, gdzie
pełni funkcję przewodniczącej.
Kiedy w słoneczny dzień,
30 sierpnia 1985 roku, kondukt pogrzebowy szedł na
cmentarz, widoczny z dala
budynek przedszkola tonął w zieleni, a na dawniej
8

Nie tylko rodzice, ale również przedszkolaki miały swój udział w zadrzewianiu i ukwiecaniu terenu wokół przedszkola (arch. Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa)

pustym polu czerwieniły się piętrowe budynki nowego
osiedla Uniejowa. Lasek wycinany przez nieznanych
sprawców rzednie. Po dawnej strzelnicy prawie nie ma
śladu. Dziewanny nad stawem nie kwitną.
Tylko żółty piasek głucho opadał na trumnę nagle
zmarłej Janiny Binowskiej.
Od redakcji: Autorką wspomnienia jest Maria
Malewska (zm. 10 stycznia 2013 roku w wieku 94 lat) wychowawczyni w uniejowskim przedszkolu w latach
1953-1975.
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Uzupełnienie do wspomnień
Pani Marii Malewskiej, nauczycielki
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
Od wydarzeń, o których wspominała Pani Maria Malewska, upłynęło wiele czasu i nastąpiło szereg zmian. Budynek przedszkola w latach siedemdziesiątych powiększył się
o dwie kolejne sale, które powstały w wyniku zabudowania
tarasów. Powstało pięciooddziałowe przedszkole. Później, ze
względu na potrzeby społeczności lokalnej, podczas kadencji
Dyrektor Henryki Jagieła Miejskie Przedszkole liczyło już 6
oddziałów.
Rok szkolny 2016/17 w ośmiu grupach rozpoczęło 191
przedszkolaków. Takiej liczby dzieci budynek przedszkola
nie był w stanie pomieścić. Korzystamy więc z gościnności
Zespołu Szkół w Uniejowie, który użyczył nam dwie sale.
Wszystkie więc dzieci zgłoszone przez rodziców zostały objęte wychowaniem przedszkolnym.
Nieubłagany czas zmienił także ogród przedszkolny. Cieniutkie drzewka sadzone przez rodziców, o których wspominała Pani Malewska, rozrosły się w potężne drzewa. Uzupełniono ogród w przepiękne kompozycje drzew i krzewów
ozdobnych, tworzących obecnie mini park przedszkolny,
który w gorące dni zaprasza przedszkolaków do zabawy
w ich cieniu, a zimą, ustrojony w karmniki, staje się stołówką
dla ptaków.
W ubiegłym roku, część zachodnio-północna placu przedszkolnego, dzięki środkom z WFOŚiGW w Łodzi oraz Urzędu
Miasta w Uniejowie, przekształcona została w ogród dydaktyczny pn. „Czarodziejski ogród przedszkolaków”. Dzieci
aktywnie spędzają tu czas. Sadzą, sieją i pielęgnują rośliny
ozdobne, warzywne i sadownicze. Wyposażone w lupy i mikroskopy obserwują mikro przyrodę. Strzeliste topole wokół
ogrodzenia przedszkolnego, o których swego czasu śpiewały dzieci w hymnie przedszkola, musiały zostać usunięte ze
względu na swój ogrom i system korzeniowy niszczący sieć
melioracyjną osiedla.
Upływowi czasu poddało się również otoczenie przedszkola. Nie ma już złocistych pól i wysypiska śmieci nad stawem.
Sam staw powoli przestaje istnieć, zniknął lasek i strzelnica.

Na placu zabaw i w ogródku przedszkolnym (arch. Przedszkola w Uniejowie)

Przedszkole - lata 70. XX wieku. Pierwotny wygląd budynku z tarasami między
salami (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)
Wejście na teren przedszkola od ul. Wiśniowej
(arch. Przedszkola w Uniejowie)

Za to, ze wszystkich czterech stron, piętrzą się budynki osiedla domów jednorodzinnych, które rozrasta się z roku na rok,
tak jak i całe nasze miasto.
Jednak liczne fotografie i notatki
umieszczone w naszej kronice nie pozwolą zapomnieć jak powstawało pierwsze przedszkole w Uniejowie i jak się ono
zmieniało na przestrzeni ponad 50 lat
swojego istnienia.

Romana Kozińska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego
w Uniejowie
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Z HISTORII PAR AFII W UNIEJOWIE

Ks. WOJCIECH KRZYWAŃSKI

(Proboszcz w latach 1993-1999)

Ks. Wojciech Krzywański (arch. TPU)

Ks. Wojciech Krzywański urodził się w Zygrach (25 km
od Uniejowa). W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę powszechną. Naukę w zakresie szkoły średniej rozpoczął w Niższym Seminarium we Włocławku. W 1957 roku w Toruniu,
jako eksternista, uzyskał świadectwo dojrzałości. Po święceniach kapłańskich (1962 rok) do roku 1977 był wikariuszem
w parafiach na terenie diecezji włocławskiej. W międzyczasie
ukończył dwuletnie studia stacjonarne na Akademii Teologii
Katolickiej.

I Komunia w Uniejowie - 1998 rok (ze zb. Lilianny Lewandowskiej)

W 1977 roku, już jako magister teologii, otrzymał samodzielne stanowisko proboszcza w Spycimierzu, sąsiadującym z uniejowską parafią. Tu w pełni wykorzystał zdobytą
na studiach wiedzę w zakresie sztuki kościelnej. Zaczął od
starannej konserwacji drewnianego kościoła, a potem wybudował nową świątynię, której piękne wnętrze zwraca uwagę
każdego, kto przekroczy jej próg.
W 1993 roku, po śmierci ks. prałata Stanisława Smolarskiego, na wniosek Kapituły Uniejowskiej został powołany na
stanowisko proboszcza w Uniejowie.
Tu ze szczególną troską zabiegał o nagłośnienie
postaci Bł. Bogumiła. Na jego temat zorganizował
sympozjum we Włocławku, w co zaangażowało się
również Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, przygotowując tematyczną wystawę. Ks. kanonik Wojciech Krzywański miał również swój udział w podobnym sympozjum w Kole.
Zgodnie z wymogami konserwatorskimi dokonał wymiany pokrycia dachowego na kolegiacie, konserwując i wzmacniając więźbę dachową,
przebudowując przy tym baszty (wieżyczki). Należy podkreślić, że w ówczesnym okresie zdobycie
miedzianej blachy nie było łatwe. Na dzwonnicy
i na kościele założył instalację odgromową, a we
wnętrzu świątyni dokonał konserwacji i uzupełnień w instalacji elektrycznej oraz nagłaśniającej.
Konserwacji poddał też relikwiarz bł. Bogumiła
(hermę), a renowacji obrazy: Zwiastowanie NMP.
Św. Wawrzyńca i św. Barbary.
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Jego staraniem założono dalszych 11 witraży w/g projektów artystów plastyków- Anny Wadowskiej z Torunia i Jerzego Pasternaka z Krakowa. Kontynuując dzieło swojego
poprzednika, zadbał również o kaplicę w Bronowie. Dokonano tam konserwacji okien, drzwi, malowania- białkowania
kaplicy, pojawił się obraz Miłosierdzia.
Wszystkie wymienione prace, które dotyczyły kolegiaty,
były poprzedzane przygotowaniem opinii, ekspertyz i kosztorysów przez odpowiednich fachowców, a całą dokumentację w tej sprawie gromadzono z niezwykłą starannością.
Sympozjum we Włocławku na temat bł. Bogumiła - 1995r. W polowym „studio” Radio Maryja Zbigniew Wierzbowski fotograf, który wykonał serię zdjęć
poświęconych kultowi bł. Bogumiła opowiada o wystawie. Po prawej stronie
audycji na żywo przysłuchuje się ks. Krzywanski.

w Uniejowie - nr 67 (2016)

Ksiądz kanonik Wojciech Krzywański działał dalekowzrocznie. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie
w zakresie sztuki kościelnej, zaplanował również remont
we wnętrzu kolegiaty. Prace miały polegać na odtworzeniu sztukaterii na sklepieniach i gzymsach, na konserwacji
polichromii. W swoich planach miał też osuszenie obiektu,
zewnętrzną konserwację murów wraz z zaprawieniem tynków.
W 1998 roku rozpoczęto prace konserwatorskie w kaplicy południowej, gdzie odkryto obecność trzech warstw
polichromii. Wykonano transfer malowidła przedstawiającego bł. Bogumiła, który już jego następca - ks. Stanisław
Janik przeniósł do kaplicy poświęconej temu błogosławionemu.
Planowany remont wnętrza kolegiaty był ogromnym,
kosztownym przedsięwzięciem. O wszystkich poczynaniach i zamierzeniach parafianie byli informowani. Rodziny zostały opodatkowane i „trójki” współpracujące
z proboszczem zaczęły zbierać pieniądze na pokrywanie
Rok 1995. Ks. Wojciech Krzywański wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie
kosztów szeroko zakrojonych prac remontowych. Narzucowystawiających przedstawienie jasełkowe (arch. TPU)
ne rodzinom kwoty nie uwzględniały jednak zróżnicowanego statusu finansowego rodzin. Wzbudziło to ogromną niechęć pewnej grupy parafian. Ich przedstawiciele domagali się
u biskupa odejścia ks. proboszcza.
Tak też się stało. W czerwcu 1999 roku ks. kanonik Wojciech Krzywański został przeniesiony na stanowisko proboszcza
i dziekana do Sompolna. Tam od razu podjął się niezwykle trudnego i kosztownego remontu świątyni, zakończonego sukcesem. Odchodząc stamtąd na zasłużoną emeryturę, zabrał z sobą ogromną wdzięczność tamtejszych parafian, pozostawiając
dzieło odbudowy jako pamiątkę po sobie.
Na podstawie propozycji suplementu do monografii „Uniejów-dzieje miasta” autorstwa śp. ks. kanonika Lucjana Cerskiego

opracowała Urszula Urbaniak

Od Redakcji:

W numerze 54. kwartalnika „W Uniejowie” rozpoczęliśmy cykl „Z historii naszej parafii”,
w którym prezentowaliśmy sylwetki kolejnych proboszczów Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie. Wspomnienie
o ks. Wojciechu Krzywańskim jest ostatnią prezentacją w tym cyklu.

Proboszczowie w latach 1821-1873
1821-24 - przy kościele kolegiackim w Uniejowie był

Proboszczowie od 1873 roku - do chwili obecnej
Ks. Tomasz Bukowski - (1873- 1893)

wakat na stanowisku prepozyta, a duszpasterstwo parafialne sprawowali dotychczasowi wikariusze oraz rezydujący na miejscu kanonicy byłej kolegiaty (status kolegiaty
świątynia straciła w roku 1819).
1825-47 stanowisko prepozyta, a ściśle mówiąc proboszcza, piastował dotychczasowy wikariusz kolegiacki
ks. Bogumił Dobrowolski.
1847-48 - proboszczem ( po zmarłym księdzu Dobrowolskim) został wikariusz z Warty ks. Rafał Gustowski ,
przeniesiony po roku do Brzeźnia k. Sieradza.
1848-62 - po odejściu ks. Gustowskiego proboszczem
został drugi uniejowski wikariusz (obsługujący jednocześnie kościół w Spycimierzu, ks. Jan Chryzostom Marczewski. Pełnił urząd proboszcza do śmierci, która nastąpiła 23 sierpnia 1862 roku.
1863-73 - stanowisko uniejowskiego proboszcza zajmował kaliski kanonik honorowy ks. Ignacy Papieski.
Zmarł w Uniejowie 20 czerwca 1873 roku.

Ks. Zygmunt Jabłkowski - (1893-1899)
Ks. Tomasz Bukowski - (1899- 1911) - ponownie na prośbę
parafian
Ks. Aleksander Jędrychowski - (1911-1924)
Ks. Jan Cyranowski - (1924-1930)
Ks. Józef Jędrychowski - (1930-1932)
Ks. Leonard Stawicki - (1932-1941)
Ks. Jan Kwiatkowski - (1945- kilka dni)
Ks. Władysław Góra - (1945- 1958)
Ks. Jan Nowak - (1958-1972)
Ks. Stanisław Smolarski - (1972- 1993)
Ks. Wojciech Krzywański - (1993-1999 )
Ks. Stanisław Janik - (1999-2014)
Ks. Andrzej Ziemieśkiewicz - (2014-obecnie)

Proboszczowie Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie spoczywający na uniejowskim cmentarzu: ks. Tomasz Bukowski,
ks. Zygmunt Jabłkowski, ks. Aleksander Jędrychowski, ks. Jan Cyranowski, ks. Władysław Góra, ks. Stanisław Smolarski.

w Uniejowie - nr 67 (2016)
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NA PLACU CHRYSTUSA KRÓLA
F igura Chrystusa Króla, została postawiona w 1933 roku przez ks. Leonarda Stawickiego z racji Jubileuszu Odkupienia. Usytuowano ją na placu między końcem ulicy Kilińskiego a ulicą bł. Bogumiła. Plac, należący wówczas do miasta,
został uchwałą ówczesnej Rady Miejskiej przekazany na rzecz parafii. Figura Chrystusa (wielkości mężczyzny) wykonana
z piaskowca została umieszczona na cokole (również z piaskowca) wysokości około 2,5 m.
W czasie okupacji (1941) żandarmii przyprowadzili kilkunastu Żydów, kazali założyć długie liny opasujące pomnik
i ciągnąć. Żydzi niechętnie wykonywali to polecenie, więc Niemcy użyli batów (knutów). Figura zachwiała się i spadła
na ziemię, rozbijając się na cztery części. Żydów odprowadzono do getta na ul. Kilińskiego. Cokół z piaskowca wywieziono
w nieznanym kierunku, a rozbita figura leżała tak do wieczora. Wieczorem Stanisław Józefowicz podjechał wozem konnym i przy pomocy swojego syna Józefa oraz jego kolegów (Z. Pełczyńskiego i M. Trzuskowskiego) figurę przewieziono
do kościoła i złożono w kaplicy chrzcielnej, gdzie przeleżała całą wojnę.
Po wojnie staraniem ks. Władysława Góry sklejona wróciła na dawne miejsce. Ustawiono ją na ceglanym postumencie i na przestrzeni kilkudziesięciu lat kilkakrotnie malowano. Czas dokonywał powolnych zniszczeń, więc mieszkańcy postulowali o wymianę figury na nową.
Dobrze się stało, że proboszcz parafii ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz nie spełnił tej prośby, ale figurę poddał renowacji. Usunięto już z niej kilka warstw farby - dalsze prace trwają.
Urszula Urbaniak

Stan obecny; trwają prace remontowo-konserwatorskie (fot. Andrzej Zwoliński)

Stan figury - pomnika z 1937 roku ( zb. Macieja Kwaszewskiego)

Od Redakcji: Teren, na którym króluje figura Chrystusa Króla, zwany jest przez mieszkańców Placem Chrystusa Króla.
W 2006 roku z inicjatywy Samorządu Uniejowa usytuowano tam również dwa pomniki: papieża Jana Pawła II i Błogosławionego Bogumiła - patrona miasta.
Plac Chrystusa Króla to dawne miejsce kościoła św. Mikołaja. Jan Długosz podaje, że świątynia ta została ufundowana
przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego, prawdopodobnie latach 1360-1365. Była częściowa murowana i częściowo z drewna. W 1770 roku uległa spaleniu i nie została odbudowana.
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KAPLICA BOXA-RADOSZEWSKICH
OTWORZY SWOJE DRZWI
Kaplica grobowa rodu Boxa Radoszewskich, która od lat
70. XIX wieku góruje nad grobami na uniejowskiej nekropolii,
od zawsze budziła zainteresowanie odwiedzających cmentarz. W roku 2001 została odrestaurowana. Pamiętają o tym
miejscu potomkowie spoczywających w krypcie. W dniu 16
lipca br. drzwi kaplicy (nie po raz pierwszy) były otwarte
i wielu mogło zaspokoić swoją ciekawość, zaglądając do środka.
Tego dnia w jej wnętrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli rodu Boxa Radoszewskich, w którym uczestniczył
ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz - proboszcz uniejowskiej
parafii i Urszula Urbaniak - prezes Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa. Potomkowie fundatorów kaplicy i innych przodków spoczywających w jej krypcie rozmawiali o współpracy
między Parafią Rzymskokatolicką w Uniejowie, Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa i Rodziną Boxa Radoszewskich.
Kaplica będzie udostępniania w wyznaczonych terminach,
by mieszkańcy mogli poznać historię tego szlacheckiego
Rodu z okolic Uniejowa, pomodlić się przy tamtejszym ołtarzu z wizerunkiem Św. Franciszka i Matki Bożej Bolejącej.
Po spotkaniu na cmentarzu goście przemieścili się do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, gdzie zapoznali się
z jego działalnością, pozostawiając na pamiątkę swoje drzewo genealogiczne - takie samo jak w kaplicy.

Andrzej Boxa Radoszewski i Bożenna Antoszczyk, autorka
prezentowanego drzewa genealogicznego.

Tekst i foto: Urszula Urbaniak
Od Redakcji: Historia Rodu Boxa-Radoszewskich została
opublikowana w naszym kwartalniku w cyklu: Rody szlacheckie
wokół Uniejowa („W Uniejowie” nr 65-s. 8-10 i nr 66-s.11-14).

Od lewej: Ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, Andrzej
Boxa Radoszewski i jego żona Halina.

Fragment krypty grobowej
Przed kaplicą grobową trzy pokolenia rodu Boxa
Radoszewskich. Wśród nich Bożenna Antoszczyk
(przyjaciel rodziny) oraz proboszcz uniejowskiej
parafii.
POCHOWANI W KRYPCIE
Fundator kaplicy Józefat Boxa Radoszewski i jego żona Teofila z Szeliskich Józefatowa Radoszewska
Roch Boxa Radoszewski l. - właściciel Krępy, Dominikowic i Śmiechowa,
Henryk Boxa Radoszewski - zamieszkiwał w Dominikowicach (samotny),
Henryk (Henryś) Boxa Radoszewski - syn Józefata i Teofili (zmarł jako dziecko),
Józef Boxa Radoszewski z Dominikowic (samotny),
Antoni Szumowski - rezydent w Krępie

w Uniejowie - nr 67 (2016)
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Myśląc o dziewięciu wiekach historii Uniejowa w pierwszej kolejności widzimy zabytki, zwłaszcza zaś kolegiatę i zamek,
także leśną cerkiewkę. Więcej problemów wywołuje próba opisania ludzi, tworzących te dzieje. Jedną z rodzin, która odcisnęła
swoje wyraźne piętno na historii Uniejowa, są Tollowie.

Karol Toll (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Ród ten swe korzenie wywodził z Holandii, z okolicy Lejdy (Leiden). Interesująca nas gałąź rodu określana jest jako
Arroküll od nazwy majątku w Estonii, gdzie ta gałąź osiadła.
Protoplastą tej części rodu był Konrad Fryderyk, urodzony
w 1745 roku, a zmarły w 1821 r.
Jego jedynym synem był
Karol Wilhelm, który na świat przyszedł w 1777 r. To właśnie
generał Karol Toll. Karol, jak możemy przypuszczać, został
przewidziany przez ojca do kariery w armii rosyjskiej, śladem innym członków rodziny, m.in. stryja. Karol ukończył
korpus kadetów w Petersburgu i w stopniu kapitana sztabu
generalnego brał udział w wojnach napoleońskich (np. w bitwie pod Austerlitz). Szybko awansował, pełniąc funkcje
sztabowe. W 1829 r. towarzyszył gen. Iwanowi I. Dybiczowi
w kampanii tureckiej, będąc szefem sztabu jego armii. Sukces wojny w Turcją car Mikołaj I wynagrodził K. Tollowi
stopniem hrabiowskim. Będąc bliskim współpracownikiem
awansowanego na stopień feldmarszałka I. Dybicza K. Toll
wziął udział w wojnie polsko – rosyjskiej, w jaką z początkiem lutego 1831 r. zamieniło się powstanie listopadowe.
Karol Toll był sztabowcem w czasie bitwy pod Ostrołęką 26
maja 1831 r., a po śmierci chorego na cholerę feldmarszałka I.
Dybicza dowodził jego armią do czasu przybycia gen. Iwana
F. Paskiewicza. Pod jego dowództwem wziął udział w szturmie Warszawy, oznaczającym militarną klęskę polskiego powstania. Pułkownik Karol Toll był na służbie armii rosyjskiej
i z punktu widzenia caratu swą służbę spełniał znakomicie.

Zupełnie inaczej wygląda działalność wojskowa K. Tolla
z polskiego punktu widzenia, płk Toll służył zaborcy najlepiej jak potrafił i w historii Polski zapisał się źle. Ze służby
odszedł w stopniu generalskim w roku 1833, być może ze
względu na pogorszający się stan zdrowia. Car Mikołaj I jeszcze wielokrotnie okazywał wdzięczność wiernemu oficerowi.
Dostatnie cywilne życie gwarantowała posada prawdopodobnie w ministerstwie transportu, być może nawet szefostwo resortu. W nowej roli K. Toll poświęcił się rozwojowi
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kolei, przedstawiając carowi „Memorandum hrabiego Tolla
o kolejach”. Rzeczywiście w tym czasie nastąpiła budowa linii
kolejowych w Rosji, m.in. na Uralu (1833), czy okolicach Petersburga (linia do Carskiego Sioła 1836).
Cywilna służba K. Tolla także zyskała uznanie cara, który
najpierw w 1835 r. odznaczył generała brylantowym orderem
św. Andreja Pierozwannogo, a rok później, czyli 14 grudnia 1836
r. dekretem nadał mu zamek i majorat, obejmujący 5 folwarków: Kościelnica, Ubysław, Wielenin, Zielenin i Orzeszków.
W tradycji rodzinnej to wyróżnienie łączono z pracą Karola
na rzecz kolei, wydaje się jednak, że w pierwszej kolejności
car wynagrodził oficera, a nie urzędnika. Bezsporne jest także to, że światlejsi uniejowianie mieli świadomość, że majątek ziemski otrzymał oficer, który walczył przeciw Polakom
(kiedy w 1918 r. na opustoszały zamek wdarli się mieszkańcy
Uniejowa, ktoś pociął nożem portret Karola, krzycząc „To za
powstanie”). I właśnie ta świadomość wryła się w tradycję historyczną Uniejowa w postaci skrótu myślowego „Toll otrzymał Uniejów za stłumienie powstania”.
Karol Toll prawie na pewno nigdy w Uniejowie nie był, stan
zdrowia nie pozwalał mu na wyjazdy poza Estonię. Zmarł
w Arroküll 23 kwietnia 1842 r. Karol z małżeństwa z Olgą von
Strandman doczekał się czterech synów: najstarszy to Aleksander (ur. 1816, jego ojcem chrzestnym był sam car Aleksander Pierwszy), o rok młodszy Konstanty, Mikołaj (1819) i Karol
Wilhelm jr (1834). Aleksander swe losy związał z Uniejowem,
najmłodszy z braci mieszkał w Kopenhadze, natomiast Konstanty i Mikołaj pozostali w Estonii.
Aleksandrowi (jako że jego syn i wnuk nosili to samo imię
oznaczmy ich numerami, syn Karola będzie miał numer I)
Uniejów przypadł do gustu. Rozpoczął remont zamku, otoczył go urokliwym parkiem. Tutaj z małżeństwa z Anną von
Loeben urodził się w 1841 r. jedyny syn Aleksander (II). Należy stwierdzić, że zainteresowanie Aleksandra (I) samym
miastem było małe. Pod pojęciem Uniejów rozumiał on raczej swój majorat i zabytkowy zamek, niż mocno podupadłą
mieścinę. Urodzony i wychowany w Uniejowie Aleksander (II)
czuł się z Uniejowem związany mocno. Żonaty był z katoliczką, Anną Sommer i usposobienie miał ekumeniczne, m.in.
podarował parafii ziemię na cmentarz. Podobno w kościele
wisiał herb Tollów, co
wskazuje na zrośnięcie
się rodu z tą ziemią.
W gościnie na zamku Tollów w Uniejowie
bywała
warszawska
śmietanka towarzyska, bawiono się tutaj,
ucztowano i polowano. Tollów odwiedzali
także przejeżdżający
przez Uniejów Rosjanie i przedstawiciele
innych narodowości,
pozostający na służbie
carskiej. Wspomnijmy
m.in. Carla Gustafa
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Aleksander Toll (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

TO L LOW I E

toni Latoszek, zginął zamordowany przez hitlerowców w czasie powstania warszawskiego.
Żona Eugeniusza, Ludmiła wywiozła z okupowanej Warszawy dwoje młodszych dzieci, Tatianę i George’a. Tatiana Toll w Niemczech, we
francuskiej strefie okupacyjnej, poznała Rosjanina Jurija Yarigina, swego przyszłego męża.
Trójka rodzeństwa: Helena, Tatiana i George
zamieszkała w Stanach Zjednoczonych.
Tollowie wrośli w historię Uniejowa w sposób mocny. Początkowo bezdyskusyjnie byli to
zaborcy, w kolejnych pokoleniach nauczyli się
żyć w zgodzie z miejscową ludnością, by wreszcie dzielić z Polakami ich narodowe tragedie.
Niektórzy z nich na tej ziemi pozostali na zawsze.

Dwór w Stemplewiwe - 1914 rok (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,
ze zb. Antoniego Sukiennickiego)

Tomasz Wójcik

Mannerheima, późniejszego prezydenta Finlandii, służącego
ok. 1889 r. w Kaliszu. Jeden z apartamentów zamku w Uniejowie nosi dziś jego imię.
Kiedy w 1892 r. zmarł Aleksander (I) pochowany został
w Uniejowie, co interesujące nie na terenie zamku, ale
w specjalnie zbudowanej świątyni na planie greckiego
krzyża, czyli cerkiewce. Pogrzeb stał się ważnym wydarzeniem dla mieszkańców ówczesnej osady. Obok Aleksandra (I) w cerkwi spoczęła także jego żona Anna z von
Loeben Tollowa oraz pierwsza żona ich wnuka Sergiusza
Wanda. Aleksander (II) w małżeństwie z Anną Sommer
doczekał się pięciorga dzieci: Anny (ur. w 1876), Aleksandra (III, ur. 1877), Eugeniusza (1880) i Sergiusza (1893) oraz
Zinaidy (daty urodzenia nie udało się ustalić).
Tollowie mieszkali w Uniejowie do czasu I wojny
światowej. Schronieniem w tych niełatwych czasach był
majątek Anny Sommer–Toll w Stemplewie. Tam w 1920
r. urodziła się Tatiana, córka Ludmiły z baronów Tisenhausen i Eugeniusza Tollów. Dzieci Aleksandra (II) swe
życie związały z Polską. Najbliżej Uniejowa pozostawał
Sergiusz, który w 1924 r. ożenił się powtórnie z Józefiną Hofmajster, córka Józefa i Wacławy Hofmajstrów,
właścicieli dworku (dziś budynek MGOK). Potomkowie
Sergiusza i Józefiny
do dziś mieszkają
w Katowicach. Sam
Sergiusz,
zmarły
w 1961 r., znany był
jako entomolog –
badacz motyli. Nie
ma
wątpliwości,
że pierwsze okazy łapał nad Wartą
w Uniejowie. Zinaida zmarła w Bydgoszczy, jej brat
Aleksander (III) po
wywiezieniu z tego
samego miasta do
obozu koncentracyjnego został zamordowany. Anna
wyjechała do Londynu.
Eugeniusz
Toll zmarł w Warszawie w październiku 1939 roku. Mąż
jego
najstarszej
córki Heleny, An-
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Tollowie - stoją od lewej: Sergiusz, Aleksander, Eugeniusz i Anna.
Siedzą: Adelajda (z lewej) i Zinajda (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)
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Hrabia Aleksander Toll z rodziną i przyjaciółmi - początek XX
wieku (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, ze zb. Antoniego
Sukiennickiego)

„Nie ma na starość lepszego leku
niż Uniwersytet Trzeciego Wieku”

-Helena Fryś

Anna Mroczek
- dyrektor RCPS
w Łodzi: Widząc
ogromną
aktywność seniorów, Samorząd
Województwa i
Regionalne Centrum
Polityki
Społecznej dążą
do tego, by każde środowisko
seniorów miało swoją reprezentację na szczeblu
województwa. Uniejowski UTW jest szczególnie
aktywny- gratuluję, życzę wytrwałości w realizacji
Waszych pomysłów.

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął czwarty rok działalności. Uroczysta inauguracja odbyła się w Sali Rycerskiej zamku, a poprowadził
ją Robert Palka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Nowy rok
akademicki rozpoczęło 166 Słuchaczy - 32 z nich po raz pierwszy.
Wśród gości zasiedli m. in. Anna Mroczek- dyrektor Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, Piotr Majer- wiceburmistrz Uniejowa, Aleksandra
Tarnowska - prezes łaskiego UTW, dr n. med. Marek Rożniecki, dyrektorzy szkół,
w których odbywają się cotygodniowe zajęcia naszego UTW, wykładowcy i instruktorzy.
Piotr Majer wiceburmistrz
Po wysłuchaniu hymnu Gaudeamus Igitur i krótkiej części informacyjnej głos
Uniejowa: Bycie
zabrała Urszula Urbaniak prezes zarządu UTW. Nowym Słuchaczom, którzy rozsłuchaczem uniepoczęli przygodę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku życzyła, by szybko odnaleźli
jowskiego
UTW
swoje miejsce i przekonali się, że dokonali właściwego wyboru. Dotychczasoto dobry wybór.
wym Słuchaczom pogratulowała wytrwałości, życząc integracji oraz szerokiego
Życzę szerokich
perspektyw, norozwijania skrzydeł. Gościom podziękowała za okazywaną pomoc i poprosiła
wych sił, nowych
o dalszą współpracę, która przynosi wiele wzajemnej satysfakcji. Ciepłe słowa
pomysłów.
Sado Słuchaczy skierowali również: dyrektor RCPS w Łodzi, wiceburmistrz Uniejomorząd
Gminy
wa i prezes UTW z Łasku.
będzie wspierał
Po części oficjalnej z wykładem inauguracyjnym wystąpił dr n. med. Marek wdrażanie w życie nowych inicjatyw wychodzących
Rożniecki -lekarz, dla którego opera jest wielką pasją. Wykład pt. „Opera - moja od słuchaczy
miłość” pozwolił na przeniesienie się do sal koncertowych i wysłuchania arii
Marek Rożniecw wykonaniu światowej sławy artystów.
ki - lekarz uroW nowym roku akademickim, poza sprawdzonymi już formami działalności
log podzielił się
(komputer, angielski, pływanie, aerobic, nordic walking, gimnastyka z elementajedną ze swoich
mi tańca, plastyka, koło teatralne) skierowano do Słuchaczy nowe propozycje.
pozazawodowych
Należą do nich m.in. kręgle, dyskusyjny klub filmowy, malarstwo, rękodzieło,
pasji,
wygłaszając
wykład
dyskusyjny klub książki i inne. Program I semestru obejmuje też spotkania inteinauguracyjny
gracyjne, warsztaty z psychologiem, wieczory literackie, wyjazdy do kin, teatrów
pt. „Opera-moja
i na koncerty, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Otwieramy się rówmiłość”.
nież na inne nowe propozycje wychodzące od Słuchaczy.
Kolejne wykłady, jakie zaplanowano w I semestrze to: Aloes w profilaktyce
zdrowia i urody (Wanda Zięba- propagatorka zdrowego stylu życia), Stefan Kisielewski- niestrudzony opozycjonista w mowie i piśmie (Dariusz Pawlicki-literat), „Ostatnia Wieczerza” w świetle malarstwa Leonardo da Vinci (prof. Ryszard
Hunger). Każdemu wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.
Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty z psychologiem w zakresie wpływu pozytywnego myślenia na jakość życia
oraz spotkanie z prawnikiem. Skorzystamy również z bezpłatnej oferty Instytutu Zdrowia Człowieka - Uzdrowisko Uniejów Park, dotyczącej analizy składu ciała z pomiarem składników antropometrycznych.
Od czterech lat uniejowscy seniorzy pokazują, że potrafią zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. Rozsiewają pozytywną energię, od nowa poznają swoje możliwości, inspirują się wzajemnie. Wierzę, że tegoroczny program zajęć na naszym
Uniwersytecie wychodzi na przeciw ich potrzebom i pozwoli na bycie aktywnym - fizycznie i intelektualnie.
Urszula Urbaniak
Słuchacze i goście uczestniczący w inauguracji (fot. Ryszard Troczyński)
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Jesienny Park Zamkowy w obiektywie Małgorzaty Charuby
- październik 2016

Park zamkowy w Uniejowie został założony w latach 1860-1870 przez ówczesnego właściciela zamku
– Aleksandra Tolla. Zajmuje ponad 30 ha powierzchni na lewym brzegu Warty. Na podstawie zachowanego do obecnych czasów drzewostanu trudno jednak określić przestrzenną kompozycję parku z okresu
hrabiego Tolla.
Wokół zamku znajduje się jego część ozdobna, natomiast północny fragment ma charakter naturalny
(leśny).Po dawnym założeniu parkowym pozostała część alei okrężnej składającej się z 220 drzew (lipa
drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, grab pospolity, buk zwyczajny).
Od strony zachodniej parku, zachowała się też zabytkowa aleja grabowa licząca prawie 500 drzew,
która prowadzi do Uzdrowiska Uniejów-Park.
Do cennych gatunków chronionych należą m.in.: goździk kropkowany, grążel żółty, konwalia majowa, zawilec gajowy. Interesującymi roślinami są okazy egzotyczne: cypryśnik błotny, jarząb szwedzki.
Na terenie parku rosną 3 pomniki przyrody: kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy i buk zwyczajny.
Od 2010 roku park przechodzi wiele zabiegów pielęgnacyjnych w ramach rewaloryzacji całego Zespołu
Parkowo- Zamkowego. Zwiększeniu uległa liczba gatunków krzewów i drzew.
W 2013 roku park otoczono mobilnym systemem ochrony przeciwpowodziowej.

w Uniejowie - nr 67 (2016)
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Wybrane kartki z kalendarza imprez 2016
Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian

Około tysiąca indianistów uczestniczyło w 40. Zlocie
Polskiego Ruchu Przyjaciół Uniejów, który po raz siódmy
odbywał się w Uniejowie. Piękne nadwarciańskie tereny
w dniach od23 lipca do 31 lipca stały się miejscem wioski indiańskiej- kręgu tipi. Można było tam zapoznać się
z tradycjami plemion indiańskich, tajnikami ich sztuki rękodzielniczej, ale również uczestniczyć w otwartych pokazach tańców innych atrakcjach. Letnie zloty to nie jedyne
nad Wartą imprezy z udziałem indianistów. W gościnnym
Uniejowie corocznie organizowany jest Wiosenny festiwal Pow Wow oraz Święto Alei im. Sat-Okha.
Wszystkie te wydarzenia dzieją się z inicjatywy Ranoresa - Zdzisława Wszołka, propagatora kultury indiańskiej, który od kilkunastu lat wraz z rodziną zamieszkuje
w Uniejowie.

XI Jarmark Średniowieczny

W dniach 6-7 sierpnia uniejowski Zamek Arcybiskupów
Gnieźnieńskich opanowali rycerze i damy dworu. Podczas
dwudniowej imprezy odbywały się walki rycerzy pieszych
z okresu Bitwy pod Grunwaldem oraz konnych z czasów
krucjat i wczesnego średniowiecza. Niezwykle efektownie
zaprezentowały się też amazonki.
Były pokazy sokolnicze, interaktywne miasteczko, gra
terenowa z cennymi nagrodami, widowisko jarmarczne
oraz wieczorna inscenizacja na podzamczu, nawiązująca
do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Było też wspólne gotowanie przy termach z uniejowianinem Adamem Kozaneckim
w roli głównej.
Relację z tych dni przedstawiała stacja TVN w programie „Dzień Dobry wakacje”, prowadzonym na żywo przez
Urszulę Chincz i Marcina Prokopa.

W wiosce indiańskiej podczas Zlotu (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Dożynki gminne w Spycimierzu

Święto plonów w gminie Uniejów odbyło się 4 września w Spycimierzu. Podczas uroczystej Mszy polowej
zaprezentowano wieńce dożynkowe, przygotowane przez:
sołectwa w Człopach, Spycimierzu, Lekaszynie, Wieleninie
oraz przez KGW Rożniatowianki i uczniów spycimierskiej
szkoły. Na ołtarzu złożono chleb dożynkowy wniesiony
przez delegacje miejscowości należących do parafii Spycimierz.
Chlebem z tegorocznych zbiorów częstowali starostowie dożynek: Anna Grzelak, - sołtys wsi Zieleń oraz
Zbigniew Kos - sołtys wsi Lekaszyn.
W części obrzędowej wystąpił Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina oraz chór „Kantylena” z Uniejowa.
Artystyczną oprawę uroczystości zapewniła też Orkiestra OSP Spycimierz i kabaret Sakreble. Była też zabawa
taneczna przy rytmach zespołu Lider Dance.

Amazonki po pokazie (fot. Urszula Urbaniak)

Wieniec dożynkowy przygotowany przez KGW Rożniatowianki (fot. arch. Urzędu
Miasta w Uniejowie)

Zawodnicy ulicą bł. Bogumiła zbliżają sie do ronda, a dalej przebiegną po moście
na rzece Warcie...(fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
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X Bieg do „Gorących Źródeł”

W niedzielę, 16 października, po tradycyjnym wystrzale ze średniowiecznej armaty 1147 zawodników wyruszyło
z Rynku na trasę 10 km, wiodącą przez atrakcyjne tereny
turystyczne Uniejowa.
Bieg ukończyło 1134 uczestników. Wśród mężczyzn
triumfował Sergii Okseniuk z Ukrainy, a z kobiet pierwsza
metę przekroczyła łodzianka Monika Kaczmarek.
Na mecie biegacze otrzymywali pamiątkowy medal, a
dekoracja zwycięzców i wręczenie pucharów odbyło się w
szkolnej hali sportowej.
Klub Biegacza „Geotermii Uniejów” reprezentowało 27
zawodników, a spośród nich pierwsi przybiegli: Izabela
Augustowska i Łukasz Kubiak.
Bieg miał międzynarodową obsadę. Oprócz zawodników
z Polski i Ukrainy wystartowali biegacze z Rosji i Włoch.

w Uniejowie - nr 67 (2016)

Wybrane kartki z kalendarza imprez 2016
Przebojowe Lato Radia Zet i Polsatu

W niedzielę 24 lipca na terenie przy basenach termalnych wielotysięczna publiczność oklaskiwała występy
największych gwiazd polskiej sceny muzycznej: Varius
Manx, Kombii, Feel, Sydney Polak, Blue Cafe, Big Day,
Sami, KOMBII, Rafała Brzozowskiego, Formacji Nieżywych Koncert poprowadzili: wokalistka Natalia Szroeder,
gospodarz programu „Uważam Zet” Damian Michałowski
i prezenter Polsatu Maciej Dowbor.

Hity Teleexspresu w Uzdrowisku Uniejów

Po przebojach Radia Zet i Polsatu kolejnym muzycznym
show tego lata było przypomnienie hitów Teleexpresu.
Koncert poprowadzili: Beata Chmielowska-Olech i Maciej
Orłoś. Koncert w Uniejowie był transmitowany na żywo
na antenie TVP1. Na scenie zobaczyliśmy m.in.: Patrycję
Markowską, zespół Lady Pank, Grzegorza Markowskiego
i Darka Kozakiewicza, Andrzeja Piasecznego, Jacka Stachursky’ego, Halinę Frąckowiak, Andrzeja Piasecznego,
formację Włodek Pawlik trio i Michała Szpaka. Koncert
w Uniejowie zakończył widowiskowy pokaz sztucznych
ogni.

Zespół Big Day - Anna Zalewska i Marcin Ciurapiński w przeboju
„Dzień gorącego lata” (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
Artyści spotkali się z aplauzem wielotysięcznej widowni (fot. arch. Urzędu
Miasta w Uniejowie)

Musicalowe podróże dookoła świata

W dniu 20 sierpnia koncert „Z misicalem przez świat”
zakończył cykl spotkań pod wspólną nazwą „Muzyka
w murach zamku”, organizowanych na dziedzińcu zamkowym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
i Akademię Muzyczną w Łodzi. Spotkania muzyczne odbywały się w czerwcu, lipcu i sierpniu. Na scenie występowali studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej, a słowem
o muzyce czarował w niezwykle ciekawy sposób Robert
Palka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie

X Koncert Organowo-Kameralny

Od baroku po współczesność. Pod takim tytułem, już
po raz dziesiąty, w dniu 14 sierpnia odbył się letni koncert organowo-kameralny. Przed liczną publicznością wystąpił Krzysztof Urbaniak (organy) i Tomasz Maciaszczyk
(trąbka). Do Krzysztofa Urbaniaka należało również słowo
o muzyce.
Przyjazna, pełna entuzjazmu reakcja publiczności i jej
gromkie brawa pokazują, że w Uniejowie rośnie zainteresowanie stylowym wykonawstwem muzyki minionych
epok, a głos królewskiego instrumentu - organów brzmi
w naszej kolegiacie wyjątkowo.

Zespół Mazel Tov Clarinet Quartet w składzie: Maciej Pietrzak, Stanisław
Kochaniec, Kamil Leszczyński i Wojciech Sokołowski - 23 lipca
(fot. Ryszard Troczyński)

Na podstawie informacji zawartych
na uniejow.pl
opracowała Urszula Urbaniak
w Uniejowie - nr 67 (2016)

Przy organach Krzysztof Urbaniak i Tomasz Maciaszczyk - trąbka
(fot. Małgorzata Charuba)
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Gmina Uniejów polskim centrum kwiatowej sztuki ulotnej - 2016
Wielenin - lipiec 2016
W dniach 24-25 lipca mieszkańcy Wielenina i goście mogli po raz pierwszy podziwiać tu pracę członków włoskiego Stowarzyszenia „Infioritalia”. Pierwszego dnia
do późnych godzin wieczornych przed kościołem pw. św. Jakuba Apostoła i św. Doroty pracowano nad wierną kopią obrazu
św. Jakuba tworząc ją z pyłu kwiatowego
i ciętych kwiatów.

Drugiego dnia wykonany przez Włochów obraz został poświęcony podczas sumy odpustowej.
W programie tego kwiatowego wydarzenia znalazła się również prezentacja twórczości dzieci,
biorących udział w warsztatach zorganizowanych
w ramach cyklu „Spycimierskie Boże Ciało 2016”.

Wilamów - sierpień 2016
Wilamów był pierwszą miejscowością na terenie gminy Uniejów,
w której artyści z Włoch zachwycili
kwietnymi obrazami. W ubiegłym
roku był to wizerunek Matki Boskiej
Pocieszenia, a w dniach 27-28 sierpnia
br. wizerunek św. Wojciecha.

Podobnie, jak w Wieleninie, poświęcenie obrazu stanowiło kulminacyjny punkt wilamowskich uroczystości odpustowych.
Obydwa wydarzenia (Wilamów - Wielenin) zakończyły niezwykły projekt pod nazwą
„Spycimierskie Boże Ciało” , o którym szerzej napisaliśmy w numerze 66. (czyt. s.3).

Gmina Uniejów bez wątpienia staje się
polskim centrum kwiatowej sztuki
ulotnej.
Fot: arch. Urzędu Miasta w Uniejowie
Tekst: Urszula Urbaniak
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Światowe Dni Młodzieży
Śladami wyjątkowych przeżyć Kraków 2016
Za nami XXXI Światowe Dni Młodzieży. Młodzi katolicy przeżywali je
w Krakowie, w dniach 25 – 31 lipca
bieżącego roku. Wielu spośród uniejowskich parafian aktywnie i bezpośrednio uczestniczyło w tym Święcie
Wiary i Radości, które w Polsce odbyły sie po raz drugi.
Warto przypomnieć, że pierwsze
w naszej Ojczyźnie, a szóste z kolei spotkanie młodych miało miejsce w Częstochowie od dn.10 do 15 sierpnia 1991r.
Na te wyjątkowe uroczystości młodzi
ludzie z Polski zmierzali do Sanktuarium Jasnogórskiego w licznych pieszych pielgrzymkach.
Z I Konińską Pielgrzymką do Czarnej Madonny w tamtym
czasie z Uniejowa podążała również całkiem spora grupa
osób. W pielgrzymim trudzie towarzyszył im ówczesny wikariusz ksiądz Ryszard Kokoszka.
Na Jasnej Górze z Ojcem Świętym młodzież świata
spotkała się dn.14 sierpnia. Jan Paweł II rozpoczął wtedy swoją IV Podróż Apostolską do Ojczyzny. Następnego
dnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Ojciec Święty celebrował Mszę Św. Hymnem ŚDM w Częstochowie w 1991 r. była pieśń „Abba Ojcze”. Słowa napisał Jan Góra OP a muzykę Jacek Sykulski .
Na XXXI Światowe Dni Młodzieży w ogóle, a drugie
w Polsce pielgrzymi przyjechali do Krakowa. W tygodniu
poprzedzającym krakowskie spotkanie młodych odbywały
się Dni we wszystkich Diecezjach kraju.
Na podkreślenie zasługują uroczystości, jakie odbyły
się w ramach Dni w Diecezji Włocławskiej (przeżywane
pod hasłem Misericordia). W dn. 22.07.2016r., do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich w Dekanacie Uniejowskim dotarło około
2,5 tysiąca pielgrzymów ŚDM z diecezji włocławskiej oraz
Uniejów, 22 lipca 2016 - grupa młodzieży z Korei i Kazachstanu poznaje Uniejów
pod opieką ks. prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza (arch. Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie)

z zagranicy. Byli wśród
nich goszczący w naszej
diecezji młodzi z Korei,
Kazachstanu, Mongolii,
Papua Nowej Gwinei,
Argentyny, Chile, Hongkongu, Peru, z Meksyku,
Kanady, Stanów Zjednoczonych, a także z Francji,
Włoch, Łotwy czy Ukrainy. Wśród pątników spotkać można było księdza
Krzysztofa
Kaczmarka
z uniejowską grupą wolontariuszy. Byli tam też
inni parafianie.
Modlitewnemu
spotkaniu przewodniczył ordynariusz włocławski bp Wiesław Alojzy Mering. Byli
również bp pomocniczy włocławski Stanisław Gębicki,
abp Tomasz Peta z archidiecezji w Astanie w Kazachstanie,
bp Mark Davies z diecezji Shrewsbury w Anglii, bp Jean-Philippe Nault z francuskiej diecezji Digne oraz duchowieństwo diecezji włocławskiej (w tym dziekan dekanatu
uniejowskiego-ksiądz prałat Andrzej Ziemieśkiewicz).
Po zakończonych uroczystościach religijnych w Świnicach Warckich do Uniejowa przybyła grupa młodzieży
z Korei a także z Kazachstanu. Dzięki uprzejmości pana
burmistrza Józefa Kaczmarka, pana prezesa Term Uniejów
- Marcina Pamfila oraz proboszcza ks. prałata Andrzeja
Ziemieśkiewicza skorzystała w naszym mieście z atrakcji
basenów termalnych.
Potem był już tylko czas na Kraków. W dn. 27 lipca br.
na spotkanie z młodymi świata przybył długo wyczekiwany Papież Franciszek. W naszej Ojczyźnie przebywał do
dn.31 lipca br. W dn. 28 lipca, w Częstochowie, celebrował
Mszę Świętą dziękczynną w 1050 rocznicę Chrztu Polski.
Jak podało Radio Watykańskie i inne agencje, w uroczystościach na Jasnej Górze wówczas wzięło udział około
400 tysięcy wiernych.
W dniu 29 lipca br., do Krakowa, na uroczystości Światowych Dni Młodzieży, z Uniejowa, pod opieką (nie tylko
duchową) księdza Krzysztofa Kaczmarka również wyruszyła grupa kilkudziesięciu osób. Wszyscy spośród nich
przywieźli ze sobą bardzo osobiste i głębokie przeżycia religijne.
Do podzielenia się nimi zaprosiliśmy dwie osoby. Są to reprezentanci różnych pokoleń - Pani
Małgorzata Kornacka (również
uczestniczka
Światowych Dni
Młodzieży - Częstochowa 1991
i - Kraków 2016, jak się okazało
również innych – Paryż 1997 oraz
Madryt 2011) oraz Marcin Dopieralski - wolontariusz, który, by być
w Krakowie, pokonał samego siebie.
Dziękujemy za odwagę w dzieleniu się świadectwami, a czytelników zapraszamy do lektury.

Małgorzata Charuba
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Doświadczanie Nieba na Ziemi
Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga Niedzieli
Palmowej 1984 roku, kiedy w Kościele odbył się Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Tydzień później, 22 kwietnia,
Jan Paweł II podczas spotkania przekazał młodzieży Krzyż
Roku Świętego (jest symbolem ŚDM). Znak jaki Papież
przekazał wtedy młodym to drewniany krzyż na którym
zostały wyryte słowa Papieża w czterech językach: „Nieście go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do
całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.

Rok 1991. Na pątniczym szlaku I Konińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
na VI ŚDM. Od lewej: Joanna Pawlak z d. Krzesłowska, Małgorzata Charuba, ks.
Ryszard Kokoszka, ks. NN, Małgorzata Kornacka i Agnieszka Krzesłowska (zb.
Małgorzaty Charuby)

W czasie Wielkanocy 1985 roku papież kolejny raz spotkał się z młodzieżą; do Rzymu przybyło wówczas 350 000
młodych z całego świata. Oficjalnie datę 20 grudnia 1985
uznaje się za dzień ustanowienia ŚDM. Wtedy właśnie Jan
Paweł II na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by
Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie co roku
w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa
lub trzy lata w wyznaczonym prze niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbył się w Niedzielę Męki Pańskiej 1986 roku
pod hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która
jest w was” (1P 3, 15). Do tej pory odbyło się 12 międzynarodowych spotkań młodych katolików z całego świata.
Obchodzone są każdego roku w diecezjach, a co dwa lub
trzy lata pod przewodnictwem
Ojca Świętego w wyznaczonym
przez Niego miejscu na świecie.
Tematyka corocznych spotkań
wyznaczana jest przez Papieża.
Ojciec Święty kieruje do młodych orędzie, którego treści
są rozwijane podczas spotkań
w parafiach.
Od 2003 r. symbolem ŚDM
jest również ikona Matki Bożej
Salus Populi Romani, co jest
ściśle związane z obchodzonym
wtedy rokiem Różańca oraz
słowami jakie Papież skierował
do młodych w swoim orędziu.
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Mottem tego orędzia było: Oto Matka Twoja (J 19,27). Oba
znaki przekazane przez Ojca Świętego krążą po świecie
gromadząc na modlitwie wiele osób. Krzyż wraz z Ikoną są
za każdym razem przekazywane do kraju w którym odbywać się będą kolejne dni młodzieży.
W 1991 roku ŚDM odbyły się w Częstochowie; były
szczególnie ważne ze względu na podłoże historyczne. Po
raz pierwszy spotkała się z papieżem młodzież z podzielonej po II wojnie światowej Europy Wschodniej. Szacowano, że na Jasną Górę przybyło ponad milion młodych,
w tym z republik Związku Radzieckiego. Hasłem ŚDM
w Częstochowie były słowa „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Wielu młodych Polaków przybyło
wtedy na Jasną Górę z pielgrzymką do Matki Bożej Jasnogórskiej. Trud pielgrzymowania
prysnął już podczas wieczornego
spotkania i czuwania z papieżem
Janem Pawłem II, śpiewów pieśni i radosnych okrzyków w dialogu z Ojcem Świętym.
Radość i entuzjazm, serdeczność i życzliwość to wspólny mianownik spotkań młodych
ludzi podczas ŚDM. Ja nazywam
te dni, tak zupełnie prywatnie,
doświadczaniem Nieba na Ziemi.
Po 25 latach, gdy po raz pierwszy było mi dane uczestniczyć
w Światowych Dniach Młodzieży, przeżycie tego czasu jest tak
samo wyjątkowe i trudne do opisania. W międzyczasie był jeszcze Paryż (1997) i Madryt (2011)
a w tym roku Kraków, jednak wyjątkowość i niezwykłość spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem pozostała niezmienna mimo upływającego czasu
i różnych miejsc.
W 2013 roku Ojciec Święty Franciszek w Rio de Janeiro podkreślił, że Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla
niektórych. Świadectwa głoszone przez uczestników, wyznania wiary czy pytania o Boga dowodzą, że Bóg wybrał
człowieka zanim on wybrał Jezusa. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, tak jak 25 lat wcześniej na Jasnej Górze i w innych miejscach świata, zgromadziły młodych bez
względu na wiek, kolor skóry, przynależność do Kościoła
lub jej brak.

Małgorzata Kornacka

Podczas tegorocznych ŚDM uniejowska grupa poruszała się z flagą miasta i banerem informacyjnym. Od lewej: Martyna Pawełek, Małgorzata Zimnowłocka,
Adrian Zimnowłocki, Szymon Zimnowłocki, Marta Pajor, Patrycja Grzelewska
(fot. Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie)
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O mega przeżyciach
i pokonywaniu siebie
samego – rozmowa
z Marcinem Dopieralskim

Osoby, które Cię bliżej znają wiedzą, że
rok temu uległeś bardzo poważnemu wypadkowi. Lekarze walczyli wówczas o Twoje życie a potem zdrowie. Później była
żmudna rehabilitacja, trwa ona nadal. Po
tych bardzo dramatycznych doświadczeniach nie zrezygnowałeś z bycia członkiem
uniejowskiej grupy wolontariuszy pracujących na rzecz Światowych Dni Młodzieży.
Można Cię było spotkać na Dniu Miłosierdzia u św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich. Znalazłeś się również
w Krakowie na spotkaniu młodych z różnych stron świata z Papieżem Franciszkiem.
Przeżycia na pewno były wyjątkowe i było ich wiele.
Którymi z nich chciałbyś się podzielić? Powiedz, co dla
Ciebie znaczyło aktywne uczestniczenie w tym wielkim
Święcie Manifestowania Wiary i radości z przeżywania
wyjątkowej w tym czasie wspólnoty?
Nie ukrywam, było to dla mnie bardzo duże wyzwanie
. Do ostatnich dni nie wiedziałem, czy pojadę do Krakowa.
Borykałem się jeszcze wtedy z raną na stopie i codziennie musiałem mieć zmieniany opatrunek. Były duże obawy czy taki wyjazd nie zaszkodzi mojej nodze. Poza tym,
wiedząc co działo się w zachodniej Europie (myślę o zamachach terrorystycznych, do jakich dochodziło w czasie
poprzedzającym Spotkanie Młodych całego świata), dodatkowo przestraszyłem się, że w Krakowie może nas też
coś takiego spotkać. Jednak ksiądz Krzysztof Kaczmarek
(założyciel naszej parafialnej grupy, przygotowującej się
do Światowych Dni Młodzieży) przekonał mnie do wyjazdu. Zrozumiałem, że przecież to może być jedyna taka
okazja w życiu. Czekaliśmy na to wielkie wydarzenie, przygotowując się do niego trzy lata. Nie ma przecież pewności,
czy jeszcze kiedyś Światowe Dni Młodzieży po raz kolejny odbędą się w Polsce . Przestałem mieć wątpliwości
i podjąłem decyzję o uczestniczeniu w tym wielkim religijnym wydarzeniu. Bardzo szybko okazało się, nie żałowałem. Wiem, że bardzo żałowałbym, gdyby mnie wówczas
w Krakowie nie było.
Marcin Dopieralski (z prawej w okularach) pośród włoskich pielgrzymów
(zb. Marcina Dopieralskiego)
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Świnice Warckie, 22 lipca 2016. Od lewej: ks. Krzysztof Kaczmarek, Joanna
Pawlak, Małgorzata Charuba, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz oraz wolontariusze - Anna Brygier i Marcin Dopieralski (fot. parafii w Uniejowie)

Udział w Światowych Dniach Młodzieży był dla mnie
mega przeżyciem! Z uwagi na moje zdrowie miałem wiele
obaw, często myślałem o tym, jaki wszystko będzie miało
przebieg. Gdy już dotarliśmy na miejsce, troszeczkę odetchnąłem z ulgą i nadzieją, że jakoś wszystko się uda. Już
wtedy mówiłem i mówię do tej pory, że udało się.
Pobyt w Krakowie był dla mnie wielką przyjemnością.
Można tam było zobaczyć bardzo wielu uśmiechniętych
i wspaniałych młodych ludzi. Trudno było uwierzyć, że
dzieje się to naprawdę. Począwszy od piątku do niedzieli
można było dostrzec młodych z całego świata, przepełnionych pozytywną energią i życzliwością wobec wszystkich.
Ich serca wypełniała wiara, widać to było na każdym
kroku. Naprawdę nigdy jeszcze nie spotkałem się z tak
mocnym przeżywaniem przez młode osoby jakiegokolwiek
wydarzenia, a szczególnie religijnego. W czasie tych trzech
dni wszyscy doświadczali niesamowitej wspólnoty i bliskości. Nie obowiązywały bariery językowe. Można było
na różne sposoby wzajemnie się porozumieć. Niezmiernie
ważne było przeżycie z Papieżem Franciszkiem wspólnego
manifestowania wiary i Miłosierdzia Bożego, szczególnie
wywyższanego i podkreślanego w tym roku.
Niestety nie zobaczyłem Papieża na żywo, z bliska. Nie
było to jednak dla mnie najważniejsze! Wówczas liczyło się
coś innego, coś, co trudno opisać słowami. Najważniejsza
była możliwość wyznawania wiary wspólnie z młodymi
ludźmi, w tym z moimi rówieśnikami.
Na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa chciałem pojechać, żeby szczególnie podziękować Panu Bogu za życie,
za to że przeżyłem wypadek i jestem w miarę samodzielny,
nie straciłem żadnej kończyny. Ryzyko było bardzo duże.
Obecnie mam nadzieję, że przede mną jeszcze lepsza i udana przyszłość.
Pobyt na Krakowskich Błoniach oraz na Campus Misericordiae w Brzegach oznaczał dla Ciebie podjęcie wyzwania oraz zmaganie się z ograniczeniami fizycznymi. Wiem,
że były z Tobą kule oraz wózek inwalidzki. Pokonałeś samego siebie, na pewno nie pierwszy raz, z tym, że wówczas - w innym wymiarze. Jakimi refleksjami, przemyśleniami chciałbyś się podzielić ze swoimi rówieśnikami?

Co wtedy było dla Ciebie bardzo ważne?
Nie jestem do końca w pełni sprawny. Na pewno poruszanie się po Krakowie i jazda wózkiem inwalidzkim stanowiły w tych dniach bardzo duży problem.
Komunikacja miejska była przepełniona. Poza tym
co chwila też trzeba było się przesiadać. Wiązało się to
z ciągłym składaniem i przenoszeniem mojego wózka . Na
szczęście moi koledzy i koleżanki z uniejowskiej grupy bardzo mi pomagali. Zawsze mogłem na nich liczyć, zarówno
w czasie upału, jak i niespodziewanego ulewnego deszczu,
co zdarzyło się co najmniej dwa razy. Sam na pewno nie
dałbym rady tam dotrzeć. Ktoś zawsze musiał mnie niestety pchać na wózku inwalidzkim. Każdemu z nich jestem za
to bardzo wdzięczny.
Nie obyło się też bez problemów, albo jak kto woli –
przygód! W sobotę próbowaliśmy dostać się na nocne czuwanie na Campus Misericordiae w Brzegach. Piesze przemieszczenie się na niewielkiej odległości, jak się okazało,
zajęło ponad 4 godziny.
Ksiądz Krzysztof zaproponował, bym zamiast z naszą
uniejowska grupą iść na pieszo ponad 10 km, zabrał się
autokarem z grupą niepełnosprawnych, który przywiezie
te osoby pod sam nasz sektor.
Niestety ogromne rzesze pielgrzymów zmierzających
pieszo do Brzegów uniemożliwiły przejazd autokaru. Droga tym sposobem została zablokowana. Jedyne co w takiej
sytuacji mogliśmy zrobić, to wysiąść z autokaru w odległości ok. 1,5 km od naszego sektora. W pierwszej chwili byłem przerażony. Nie miałem przecież ze sobą wózka,
no i nigdy jeszcze nie szedłem o kulach tak daleko. Jak się
w tamtym momencie okazało, był ze mną Pan Bóg, dał mi
siłę, abym przeszedł tę odległość. Dałem radę. Wycieńczony i spocony dotarłem do miejsca, gdzie czekała na mnie
koleżanka z moim wózkiem. Stamtąd już łatwo było przedostać się do sektora.
Potem było czuwanie z Ojcem Świętym oraz niesamowita noc na otwartej przestrzeni. Gdy ktoś zgłodniał, mógł
sięgnąć po przyniesiony ze sobą suchy prowiant. Jednocześnie było mnóstwo śpiewania i cudowny klimat, zwłaszcza, że koło nas rozłożyli się pielgrzymi z Włoch.
Po chłodnej nocy, przespanej w śpiworach pod gołym
niebem nadszedł poranek. Dzień powoli robił się bardzo
gorący. Upał coraz bardziej dawał się we znaki, ciężko

było wytrzymać. Mimo tego każdy myślał wtedy – co to
dla nas?. Po Eucharystii Posłania, odpowiednio ubrani i zaopatrzeni w wodę rozpoczęliśmy powrót na nasz nocleg –
a była nim jedna z podkrakowskich szkół podstawowych.
Przy upalnej aurze bardzo miłym i „chłodnym” zaskoczeniem w czasie wędrówki było polewanie przechodzących
wodą z ogrodowych lub strażackich węży. Robili to mieszkańcy miejscowości, które mijaliśmy po drodze. Jakże zbawienna dla wszystkich była wtedy ta ochłoda.
Oczywiście i tym razem po drodze ponownie zaskoczyła
nas pogoda. Wielka ulewa zmusiła nas do postoju w gospodarstwie. W końcu po 3 godzinach wędrówki w upale
i deszczu dotarliśmy do naszej szkoły. Zostaliśmy tam do
poniedziałkowego poranku. Do Uniejowa na spokjnie powróciliśmy w godzinach popołudniowych.
Po tym, jakże szczególnym wyjeździe, przekonałem się,
że dla człowieka o kulach nie ma rzeczy niemożliwych, że
nawet ludzie niepełnosprawni mogą przenosić góry.
Podczas pobytu na krakowskich Błoniach i Brzegach
bardzo ważna była dla mnie wspólna modlitwa. Zaraźliwe
było skupienie i duchowe łączenie się z Papieżem Franciszkiem. W Światowych Dniach Młodzieży uczestniczyłem
po raz pierwszy w życiu, teraz myślę i mam nadzieję, że
nie po raz ostatni!!!
Wszystkie świadectwa, o których była mowa w czasie trwających od trzech lat spotkań uniejowskiej grupy
wolontariuszy, przygotowujących się do przeżycia tego
Święta Młodych, stały się dla mnie na nowo prawdziwe.
Teraz można je było dogłębnie zrozumieć i bezpośrednio
doświadczyć. Mam nadzieję, że za cztery lata wyleczę się
już do końca i będę mógł zdrowy pojechać do Panamy!!!
Jak widać, nie warto siedzieć tylko w domu. Gdy się czegoś
bardzo chce, to wszystko jest do zrealizowania. Trzeba tylko wierzyć i zaufać Bogu. Jak to mówią - wiara czyni cuda.
Teraz wierzę, że wszystko będzie dobrze.
Życzę więc zdrowia i szybkiego powrotu do pełnej
sprawności oraz realizacji zamierzeń. Już dziś zapraszam
do kolejnego wywiadu, jaki mam nadzieję przeprowadzić
z Tobą za cztery lata. Zdradzę, że będę Cię pytała o wrażenia i przeżycia duchowe związane z panamskimi Światowymi Dniami Młodzieży.
Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Charuba

Światowe Dni
Młodzieży Kraków 2016
Niedziela, 31 lipca 2016 roku
na Campus Misericordiae
w Brzegach z pielgrzymami
z Kolumbii. Od góry z lewej
strony: Marta Pajor, Tomasz Urbankiewicz, Martyna
Pawełek, Hubert Warych,
Kacper Jaśkiewicz, Karolina Klimczak, za nimi Adrian
Zimnowłocki, Krzysztof Zimnowłocki, II rząd od góry z
lewej strony: Justyna Dopierała,Patrycja Gralka, Anna
Brygier, Patrycja Grzelewska, Marta Stempel
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Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Dworzanie”
Wszystko zaczęło się od spotkania dzieci z Bractwem

Rycerskim „Signum Temporis”, działającym na zamku królewskim w Łęczycy. Miało to miejsce na sali gimnastycznej
szkoły podstawowej. Wkrótce po spotkaniu, podczas ferii
zimowych w roku szkolnym 2004/05, powstała Szkółka
Rycerska, prowadzona przez Ewelinę Koper i Wojciecha
Jakubowskiego- opiekunem uczniów został Rafał Wincenciak. Na zajęciach uczniowie zdobywali wiedzę na temat
średniowiecza. Uczyli się średniowiecznych tańców, strzelania z łuku, rzucania włócznią, poznawali średniowieczne
gry i zabawy.
Z czasem Szkółka Rycerska przekształciła się w stowarzyszenie. Na wniosek członków zespołu i rodziców
10.03.2008 roku zarejestrowano działalność zespołu jako
Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie”.
Pomysłodawczynią jego założenia była Ewelina Kopera- pierwszy prezes zarządu. W skład zarządu wchodziła
również kanclerz Beata Kwiatosińska i skarbnik Grażyna
Kałużna.
Od 01.07.2009 roku nastąpiła zmiana prezesa - została
nią p. Elżbieta Bartnik. Obecni członkowie zespołu w tym
czasie to: Bartnik Adrianna, Bugaj Michał, Bugajak Karolina, Czyżewska Monika, Gamalczyk Julia, Kałużna Weronika, Kwiatosiński Błażej, Olbrzymek Adrian, Pajor Artur,
Pawlak Michał, Pietrucha Emil, Pietrucha Krystian, Rybak
Serafina, Stasiak Anna, Stasiak Sylwia, Edyta Serafińska,
Szymczak Artur, Wojciechowski Jakub. Czynnie działający
w tym okresie dorośli członkowie stowarzyszenia to panie: Beata Kwiatosińska, Grażyna Kałużna, Małgorzata
Rybak, Elżbieta Pietrucha. Z biegiem czasu powstała grupa tancerzy ognia „Lux Tenebris” licząca 7 osób: Adrianna
Bartnik, Weronika Kałużna, Julia Gamalczyk, Adrian Olbrzymek, Emil Pietrucha, Michał Pawlak i Błażej Kwiatosiński – obecnie są to osoby dorosłe.
Od 2010 roku nastąpiły zmiany w składzie zespołu.

Chrzest najmłodszego
dworzanina w naszej kolegiacie

Tak, jak sugeruje tytuł można zinterpretować to, co wydarzyło się w uniejowskiej kolegiacie 14 sierpnia A.D. 2016
roku . Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca odbywają
się chrzty dzieci, wydawać się może cóż w tym dziwnego,
że należy o tym napisać? Właśnie tu rozpoczyna się ta wyjątkowość, rok 2016 to 1050 rocznica przyjęcia chrztu przez
naszego historycznego władcę Mieszka I, początek historii
państwa i narodu, można śmiało powiedzieć początek naszych, polskich czasów.
Obchody tego wydarzenia zainspirowały rodziców
małego Juliana, oboje są członkami bractw rekonstrukcji historycznej, do podjęcia inicjatywy
upamiętnienia tego ważnego dla każdego Polaka wydarzenia i nadania mu charakteru łącznika
między współczesnością a przeszłością i ukazania,
że czas jaki minął od chrztu Mieszka to zaledwie
chwila, która w obliczu tego sakramentu, jego
symbolice zanurzenia, to zanurzenie się w wiarę
i historię. (z greki chrzest to baptismos zanurzenie,
symboliczne wyjście z niewoli)
Uczestniczący we mszy i sakramencie chrztu
-Julian jego rodzice, ojciec chrzestny oraz wielu
wiernych, którzy zasiedli w kolegiackich stallach
przywdziała historyczne stroje. Liturgia w części
sprawowana była, jak przystało na takie wydarzenie, w „matce” języków europejskich czyli po
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Pozostali w nim: Bartnik Adrianna, Batorowicz Dariusz,
Bugajak Karolina, Kałużna Weronika, Kwiatosiński Błażej, Olbrzymek Adrian, Pajor Artur, Pawlak Michał, Pietrucha Emil, Pietrucha Krystian, Rybak Serafina, Stasiak
Sylwia, Edyta Serafińska, Szymczak Artur, Wojciechowski
Jakub. Dołączyli do nich: Klaudia Grzelewska, Patrycja
Grzelewska, Edyta Żurawska.
Od lutego 2014r. utworzono nową grupę „Dworzanie
juniorzy” , liczącą 14 członków: Doruch Monika, Górka Weronika, Górniak Eryk, Górniak Amelia, Graczyk Maria, Graczyk Paweł, Majda Łucja, Majda Wiktor, Majchrzak Jakub,
Miśkiewicz Patrycja, Obraniak Oliwia, Raźniewska Oliwia,
Zimnowłocki Szymon i najmłodszy w tej grupie-Julian Peciak. Obecnie stowarzyszenie liczy 32 członków.
Stowarzyszenie zajmuje się historią i nauką tańca głównie z okresu średniowiecza, ale także z wczesnego renesansu. W oparciu o źródła historyczne próbujemy w sposób
twórczy nawiązywać do ówczesnych tańców. Oprócz tańca
staramy się poznawać tradycję, kulturę i zwyczaje późnego
średniowiecza. Występujemy w strojach, które są odpowiednikiem ubrań noszonych w tamtych czasach.
Promując miasto Uniejów braliśmy udział w wielu
imprezach i uroczystościach organizowanych przez Gminę Uniejów. Występujemy na każdym Wielkim Turnieju
Rycerskiem. Podczas Jarmarku Średniowiecznego sprzedawaliśmy własne wyroby rękodzielnicze, a od 2014 roku w
namiocie interaktywnym pokazujemy wyrabianie papieru
czerpanego.
Poszerzając wiedzę historyczną byliśmy w wielu ciekawych miejscach związanych z historią średniowiecza oraz
na inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.
Dziękuję wszystkim osobom wspierającym nasze stowarzyszenie, a w szczególności p. dyrektor szkoły Małgorzacie Komajdzie oraz Burmistrzowi Miasta Uniejów
Józefowi Kaczmarkowi za docenienie naszej pasji, ciężkiej
pracy oraz wysiłku włożonego w poznawanie oraz krzewienie historii Europy na terenie naszego miasta Uniejów.

Prezes Stowarzyszenia
Elżbieta Bartnik
łacinie. Przypomniano też tradycję, gdzie po akcie chrztu
kapłan bądź ojciec chrzestny unosił dziecko w górę, prezentując nowego chrześcijanina wiernym, co spotkało się
z nieoczekiwaną reakcją, kolegiata wypełniła się burzą
oklasków dla nowego współwyznawcy i jak stanowi tradycja przeznaczenia go do określonego stanu. Jako, że ojciec chrzestny Juliana jest pasowanym rycerzem został on
przeznaczony do pełnienia służby „defensor Deo et Patrie”.

Elżbieta Bartnik
W sakramencie chrztu w strojach rekonstrukcyjnych uczestniczyli: Julian
Robert Peciak, Adrianna Bartnik, Robert Jan Peciak, Jacek Mariusz Ulwański,
Iwona Bartnik, członkowie uniejowskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie”. Fot. Julian Robert Peciak

Cezary Krzyżaniak - uniejowianin urodzony w Łęczycy w roku 1961. Absolwent policealnego studium
architektonicznego we Wrocławiu. Jako majster budowlany rozpoczął w tym mieście pierwszą pracę
zawodową. Późniejszy inspektor d/s komunikacji
w Urzędzie Miasta i Gminy w Uniejowie. Dziś opowiada nam o łucznictwie - swojej drugiej (po malarstwie) pasji.

Człowiek z łukiem
Ł uk towarzyszy ludzkości od początków cywilizacji.
Pierwszy łuk datowany jest na 10000-9000 lat p.n.e. Potwierdzają to także rysunki łuczników w jaskiniach hiszpańskich. Stworzony prawdopodobnie przez przypadek,
łuk walczy o należne mu miejsce w znaczeniu dla rozwoju
ludzkości z odkryciem ognia i wynalezieniem koła. Dziś
stanowi formę nowoczesnego sportu, choć nie tylko. Jak
to było w Twoim przypadku, jak zaczęła się Twoja przygoda z łukiem?
Moja przygoda z łucznictwem zaczęła się w trudnych dla
mnie chwilach. Spadłem z rusztowania, i po prostu „ręce mi
wyrwało”, więc lekarze zalecili mi łucznictwo, jako jedyny
sport, który mógłbym uprawiać. Początkowo była to forma
rehabilitacji. W łuku przede wszystkim pracują barki. Barki – nic więcej. Trudno mi było zgromadzić jakieś środki do
kupienia pierwszego łuku. W końcu pożyczyłem – nie pamiętam już ile, i jakie to były pieniądze – w każdym razie
kupiłem go we Wrocławiu od późniejszego Mistrza Polski.
Na początku nikt mi nie wytłumaczył, jak tym celować.
To było takie strzelanie na „czuja”. Dopiero po kilku latach
zacząłem osiągać jakieś wyniki. Zacząłem się liczyć w gronie łuczników, kiedy zacząłem jeździć na zawody, czyli od
2014 roku.
Łuk przez tysiąclecia wykorzystywany był przez człowieka do zdobywania pożywienia oraz jako broń podczas

Cezary Krzyżaniak podczas jednego z treningów
(fot. Urszula Urbaniak)
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działań wojennych. Ślady łucznictwa znajdowano na całym świecie. W jakim miejscu Ty doskonalisz swoje łucznicze rzemiosło?
Ze ś.p. księdzem Janikiem ustaliłem, że mogę korzystać
w tym miejscu, tu gdzie rozmawiamy- za Placem Dębów
Katyńskich. Trenuję tu od 2008 roku. Kiedy strzelam, oznaczam pole czerwonymi chorągiewkami, obserwuję wszystko w lewo, w prawo. Przestrzegam podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
Od momentu wejścia do użycia broni
palnej, czyli od XIV
wieku,
łucznictwo
powoli zaczęło tracić
swoje znaczenie, aż
zostało prawie zapomniane. Na szczęście
odrodziło się w początkach dwudziestego
wieku jako dyscyplina sportowa. Czy jako
łucznik jesteś zrzeszony w jakimś klubie
sportowym?
Miałem licencję łuczniczą w klubie Boruta
Zgierz. Tam się okazało,
że są jakieś
przepychanki, jak to wiadomo
w różnych zrzeszeniach,
żeby mieć jak najwięcej
zawodników. Płaciłem
składki tylko dlatego,
że byłem członkiem.
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Więc ja zrezygnowałem, bo po co miałem jeździć dwa razy
w tygodniu na treningi, które mogłem równie dobrze odbyć
tu na miejscu. Obecnie występuję jako niezrzeszony.
Poznałem wielu ludzi, wielu przyjaciół. Szanujemy się.
Jeśli ktoś nie trafi, nikt się z tego nie śmieje. Trudno, zdarzyło
się-następny strzał będzie lepszy...
W Polsce łucznictwo ma piękną i bogatą tradycję sięgającą lat międzywojennych. W 1927 roku powołano Polski Związek Łuczniczy, zaczęto organizować zawody łucznicze. Czy możesz przybliżyć naszym czytelnikom zasady
tej dyscypliny?
Zawody rozgrywane są w trzech kategoriach. Pierwsza
z nich to strzelanie z łuku bloczkowego na 50 metrów do tarczy. Chodzi o to, żeby trafić jak najwięcej dziesiątek. Kolejna
konkurencja to tzw. „field”. Zależnie od odległości tarcze tu
są większe lub mniejsze. W tej rywalizacji łuk trzeba ustawić na „czuja”, bo nie można mieć dalmierza. Są trzy strzały
do tarczy, która cała jest czarna, a w środku żółta. Następna
konkurencja to 3D, w której strzela się do figur zwierząt.
Czy na każdych zawodach rozgrywane są te wszystkie
konkurencje?
Zawody odbywają się w określonych konkurencjach.
Wygrywa się większą liczbą trafień. Są też zawody tzw. masters, czyli dla takich dziadków powyżej 55 lat, do których
ja się też zaliczam.
Łucznictwo to dyscyplina wymagająca sporych nakładów na sprzęt. Jaką kwotą trzeba dysponować, żeby być
łucznikiem?
Ten łuk, który mam w tej chwili przy sobie, jest łukiem już
wysokiej klasy. Kosztuje około 2 tys. złotych. Do niego trzeba dokupić celownik, lipko, podstawkę pod strzałę, strzały.
Komplet (12 sztuk) strzał używanych kosztuje około 800 zł.
Na początku wymaga więc to sporych nakładów. Potem
to daje radość. Samo przebywanie w takim towarzystwie,
w którym się różnie ludziom układa – lepiej, gorzej - daje
dużo pozytywnej energii. Dzięki tej swojej pasji poznałem
wielu przyjaciół. Szanujemy się. Kiedy ktoś nie trafi, nikt się
z tego nie śmieje. Trudno, zdarzyło się. Następny strzał będzie lepszy...
Jak często bierzesz udział w zawodach?
Różnie-latem częściej. Niestety brak funduszy (wpisowe na zawody to 40 do 80 złotych) i odległość, która mnie
dzieli np. od Krakowa czy Zamościa ogranicza moje możliwości. Największe zawody są na Słowacji. Tam można fizycznie polować
z łukiem, w Polsce jest to zabronione.
Oczywiście nie chodzi o to, żeby tam
polować, tylko jak najbliżej dziesiątki
strzelić.
Mało kto chyba wie, że Polska ma
ogromne zasługi dla rozwoju światowego łucznictwa. W 1931 roku we
Lwowie powołano do życia Międzynarodową Federację Łuczniczą
(FITA). Na jej czele stanął kpt. Mieczysław Fularski. Kto zajmuje się
organizacją zawodów łuczniczych
w których bierzesz udział?
Ja najczęściej startuję w zawodach
organizowanych przez Warmińską
Grupę Łuczniczą.
To prężnie działająca organizacja.
A czy taka impreza mogłaby się na
raz przenieść do Uniejowa, na wzór
zlotu Indian, który organizuje Zdzi-
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sław Wszołek -Ranores? Być może Uniejów stałby się
sławny także z łucznictwa?
Mogłaby, tylko potrzebne są; środki finansowe, bezpieczny teren i ludzie do celów organizacyjnych.
Trudno samemu ogarnąć coś takiego. Mógłbym prowadzić szkółkę, bo mam uprawnienia trenera łuczniczego, ale
to bardzo odpowiedzialne. To przecież broń! Robiłbym to
nawet społecznie, ale nie stać mnie na zakup sprzętu.
Czy chwaliłeś się komuś tą swoją pasją?
Ludzie mnie znają, ale nie doceniają tego, co sobą reprezentuję w tej dziedzinie. Ktoś powie: strzelił sobie, udało mu
się. A naprawdę strzelić z pięćdziesięciu metrów w środek
tarczy, to nie jest prosta sprawa. Mam tu drugi łuk, który
jest łukiem do 3D. Jego nie wolno w ogóle przestawiać na
zawodach. Po prostu się go naciąga i strzela bez jakichkolwiek poprawek- ma trafić w to miejsce, gdzie powinien. Kilka razy mi się trafiło, że był niedopracowany.
Mam jeszcze łuk do fielda, ale obecnie jest u kolegi, który
go ustawia. Wymaga to dużej precyzji, bo wahnięcia rzędu
milimetra, dają potem na tarczy odchylenia kilku centymetrów.
Polscy łucznicy wielokrotnie zdobywali najwyższe
laury. W I-szych Łuczniczych Mistrzostwach Świata mistrzowski tytuł zdobył Michał Sawicki. Janina Kurowska
Spychajowa w latach 1933, 1934, 1936, 1939, 1947 pięciokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium mistrzostw świata w konkurencji kobiet. Jaki jest Twój największy sukces w zawodach?
Wicemistrzostwo Polski w fieldzie w 2015 roku. Dostałem
za to od burmistrza kartę VIP na basen. Ja przepływam żabką kilometr w czasie około osiemnastu minut, więc wystarcza mi to na przepłynięcie trzech kilometrów.
Gdyby mnie było stać, gdybym miał pieniądze to
chciałbym?
Chciałbym mieć kbks (karabinek sportowy), bo trenuję
też takie strzelanie w jednym z Kół Strzeleckich. Ale to są
tylko marzenia...znam ograniczenia fizyczno-prawne w naszym kraju i swoje możliwości finansowe.

Rozmawiał Andrzej Zwoliński
Na pierwszym planie z prawej Cezary Krzyżaniak - przed zawodami
(ze zb. Cezarego Krzyżaniaka)

Kronika policyjna

cjanci zauważyli małego chłopca idącego chodnikiem, którego rysopis odpowiadał zaginionego 8-latka. Okazało się,
że to właśnie poszukiwany chłopiec. Na szczęście dziecku
nic się nie stało. Cały i zdrowy wrócił pod opiekę rodziny.

Pijany uszkodził dwa samochody
i uciekł

17 lipca 2016 roku o godzinie 5.10 dyżurny poddębickiej komendy otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu dwóch
pojazdów, które stały prawidłowo zaparkowane na jednym z parkingów przy dyskotece w Uniejowie. Policjanci,
którzy przybyli na miejsce wstępnie ustalili, że kierujący
samochodem osobowym marki Hyundai Coupe, wyjeżdżając z parkingu, uszkodził zaparkowane tam prawidłowo dwa samochody a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Natychmiast podjęto poszukiwania sprawcy i chwilę
później na ulicy Kościelnickiej w Uniejowie zatrzymano
19-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego. Okazało się,
że mężczyzna był pijany -ponad promil alkoholu w organizmie. Sprawcy zatrzymano prawo jazdy, za jazdę w stanie
nietrzeźwym grozi mu kara do 2 lat więzienia. Dodatkowo
sprawca poniesie koszty szkód, które wyrządził.

Motocyklista sprawcą wypadku

18 sierpnia 2016 roku o godzinie 19.10 w Uniejowie na
ulicy Sienkiewicza doszło do wypadku drogowego. Policjanci, którzy przybyli na miejsce wstępnie ustalili, że
38-letni motocyklista uderzył w tym peugeota, którego
kierująca 62-letnia mieszkanka Danii wykonywała w tym
czasie manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia kierujący yamahą doznał licznych obrażeń i został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym do szpitala w Łodzi.
Kierująca peugeotem była trzeźwa i nie doznała żadnych
obrażeń. Okoliczności wypadku bada poddębicka policja.

Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu

22 sierpnia 2016 roku o godzinie 13.50 w Uniejowie przy
ulicy Wschodniej doszło do wypadku drogowego. Policjanci wstępnie ustalili, że kierująca samochodem osobowym
marki Skoda Fabia 25-letnia mieszkanka powiatu piotrkowskiego, podczas wyjeżdżania z terenu posesji na drogę publiczną nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 22-latkowi, który kierował audi. W wyniku zdarzenia obrażeń
ciała doznały kierująca skodą oraz jej 26-letnia pasażerka.
Obydwie poszkodowane zostały przewiezione do szpitala
w Poddębicach. Kierujący audi bez obrażeń. Wszyscy byli
trzeźwi.

Na rzecz niepełnosprawnych

30 września 2016 roku Powiatowym Środowiskowym
Domu Samopomocy w Czepowie odbyła się prelekcja dla
podopiecznych placówki z udziałem funkcjonariuszy poddębickiej policji. Podczas spotkania, policjantka przekazała
zagadnienia dotyczące prawidłowych zachowań na drodze,
podczas jazdy rowerem, autobusem a także w czasie pobytu na terenie placówki jak i poza nią. Przedstawiono też
scenki z udziałem samych pensjonariuszy, gdzie główną
uwagę skupiono na zagadnieniach dotyczących prawidłowych reakcji podczas pobytu w domu a  w szczególności
w kontaktach z osobami obcymi. Omówiono również zagadnienia dotyczące spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie placówki a także ich negatywnych
skutkach. Grupa podopiecznych zapoznała się z numerami alarmowymi wszystkich służb ratowniczych a także
uczestniczyła w scenkach poglądowych w przypadku konieczności ich powiadamiania.

Nowy pies patrolowo-tropiący w szeregach poddębickiej Policji

W szeregi poddębickiej jednostki policji wstąpił „nowy
funkcjonariusz”. Nowy nabytek to prawie 3-letni owczarek
niemiecki, który wabi się XAMBO. Teraz będzie wraz ze
swoim opiekunem służył lokalnej społeczności.
Przewodnikiem psa został sierż. szt. Rafał Rosiak. Funkcjonariusz w ostatnich miesiącach wraz ze swym pupilem
przeszedł specjalistyczne szkolenie w Zakładzie Kynologii
Policji w Sułkowicach, gdzie zapoznał się z teorią, metodami tresury oraz sposobem pielęgnacji zwierząt. Podczas
zajęć praktycznych przewodnik ćwiczył wraz ze swoim
czworonożnym podopiecznym elementy posłuszeństwa,
pokonywania przeszkód, obrony przewodnika, pościgów,
przeszukania terenu i pomieszczeń oraz tropienia śladów
ludzkich. Zakup psa możliwy był dzięki środkom finansowym z KWP w Łodzi. Teraz głównym zadaniem XAMBO będzie czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców
powiatu poddębickiego, gdzie będzie on wykorzystywany
m.in. do czynności patrolowo–interwencyjnych oraz do
tropienia śladów.

Wypadek śmiertelny w Człopach

29 sierpnia 2016 roku o godzinie 16.35 w miejscowości
Człopy w gminie Uniejów, kierujący vw passatem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu
i uderzył w betonowy przepust na drodze. Śmierć na miejscu poniósł 19-letni pasażer, a kierujący w stanie ciężkim
został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym do
szpitala w Łodzi.

Poszukiwania 8-latka zakończone sukcesem

3 września 2016 roku o godzinie 16.25 dyżurny poddębickiej komendy otrzymał zgłoszenie od matki 8-letniego
chłopca, który około godziny 14.00 wyszedł z domu do
pobliskiego sklepu i nie powrócił do miejsca zamieszkania.
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast podjęli
poszukiwania za chłopcem. Do działań włączyli się także
strażacy, wykorzystano również psy tropiące. Sprawdzono
pobliskie place zabaw, skwery, rozpytano mieszkańców.
Około godziny 19.00 w Uniejowie przy ulicy Dąbskiej poli-
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Owczarek XAMBO z opiekunem - sierż. szt. Rafałem Rosiakiem
(fot. KPP w Poddębicach)
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Wdrażanie „Mapy zagrożeń” i projektu „Dzielnicowy bliżej nas”

Od 1 września 2016 roku na terenie powiatu poddębickiego ruszył proces wdrażania „Map zagrożeń” oraz Programu
„Dzielnicowy bliżej nas”.
W ramach tego przedsięwzięcia zainicjowano spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego, radnymi,
sołtysami oraz mieszkańcami powiatu. Pierwsze tego
typu spotkanie odbyło się 22 sierpnia 2016 roku w OSP
w Uniejowie, gdzie wszystkim uczestnikom przedstawiono
ideę projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji
działań tworzenia wspólnych „Map zagrożeń”. Przybliżono
również sylwetki dzielnicowych realizujących swoje zadania na podległym terenie, zakresy ich obowiązków jak
również aspekty związane z platformą wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a dzielnicowymi. Tutaj główną uwagę skupiono na możliwości przekazywania bieżących informacji o potencjalnych zagrożeniach, problemach
a także sugestiach mieszkańców w celu ich systematycznego eliminowania.
Nawiązano w tym zakresie współpracę z parafią. Po
zakończeniu każdej z Mszy Świętej, rozdawano ulotki tematyczne wszystkim wiernym a stworzony na te potrzeby

plakat informacyjny został umieszczony w gablocie ogłoszeniowej uniejowskiej parafii.

Służby ponadnormatywne w Uniejowie

26 września 2016 roku w Urzędzie Miasta Uniejów
Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach mł. insp.
Krzysztof Kotkowski wraz z Burmistrzem Miasta Uniejów
Józefem Kaczmarkiem podpisali porozumienie w sprawie
służb ponadnormatywnych.
W ramach tego porozumienia przez kilka miesięcy
mieszkańcy miasta i gminy będą mieli więcej patroli policyjnych.
Na ten cel gmina przekazała kwotę 5 tys. zł. Umowa będzie obowiązywać do końca 2016 roku. Służby ponadnormatywne od lat stanowią duże wparcie na rzecz poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z porozumieniem
policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą skierowane w najbardziej zagrożone miejsca.

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

SUKCES SKO W SP WIELENIN
Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa
umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Taką możliwość daje Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Szkole
Podstawowej w Wieleninie. Głównymi jej celami są: upowszechnianie idei systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania
pieniędzmi, propagowanie wśród uczniów członkostwa
w SKO, popularyzacja wiedzy bankowej, pomysłowość i
przedsiębiorczość w organizowaniu źródeł dochodów oraz
pozyskiwanie uczniów jako przyszłych klientów Banków
Spółdzielczych.
Opiekunem SKO w Szkole Podstawowej w Wieleninie
jest Daniela Kwiatosińska. W sprawnym działaniu Szkolnej Kasy Oszczędności pomaga nam Bank Spółdzielczy w
Poddębicach z Prezesem Romanem Janiszewskim i p. Cecylią Józefiak Dyrektor Oddziału B. S. w Uniejowie na czele.
Co roku szkoła uczestniczy w ogólnopolskim konkursie
,, Dziś oszczędzam w SKO- jutro w Banku Spółdzielczym’’,
,,Talenty dodajemy’’ w ramach PROGRAMU TALENTOWISKO. Podczas konkursu uczniowie wraz z opiekunką
organizują akcje propagujące oszczędzanie i wykonują
zadania związane z konkursem, które są opisane i udokumentowane w kronice SKO. Jednocześnie prowadzimy
blog naszej szkoły dzięki programowi „Talentowisko”,
gdzie również możemy pochwalić się sukcesami naszych
uczniów i opisywać, wraz ze zdjęciami, życie w naszej placówce w ciągu roku szkolnego. W konkursie tym szkoły
otrzymują nagrody pieniężne za I i II miejsce.
Tegoroczna edycja konkursu zakończyła się sukcesem
dla naszej szkoły. Po raz drugi zdobyliśmy I miejsce na
szczeblu regionalnym konkursu „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, który został ogłoszony w
ramach Programu TalentowiSKO. W nagrodę, szkoła z rąk
w Uniejowie - nr 67 (2016)
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleninie Elżbieta Goszczyk (z lewej) i opiekunka SKO Daniela Kwiatosińska (arch. SP w Wieleninie)

p. Wiceprezes Banku Spółdzielczego Joanny Filip otrzymała czek na 2000zł. Ten sukces nie miałby miejsca gdyby nie
to, że bardzo dobrze układa się nam współpraca z Bankiem
Spółdzielczym w Poddębicach, a szczególnie z p. prezesem
Romanem Janiszewskim, p. Cecylią Józefiak - dyrektor
oddziału BS w Uniejowie, p. Anną Kozą oraz całym jego
personelem. Naszą działalność wspiera też p. dyrektor Elżbieta Goszczyk, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
w Wieleninie i przede wszystkim rodzice. Wszystkim tym,
którzy przyczynili się do naszego sukcesu serdecznie dziękujemy. W naszej szkole SKO cieszy się dużą popularnością. Uczniowie chętnie wpłacają pieniądze na książeczki,
marząc o realizacji swoich zamierzeń. Pamiętają o tym, że:
,,Kto oszczędza, ten z łatwością, dzięki drobnym oszczędnościom każdy cel osiągnąć zdoła.’’

Daniela Kwiatosińska

O tradycjach, obrzędach, obyczajach...

Dawniej i dziś wobec majestatu
śmierci - część II
Krótkie nawiązanie…

Po przerwie, jak się okazało, dłuższej niż zapowiadano
w 63. numerze naszego kwartalnika, powracamy do tematu
związanego ze śmiercią i grzebaniem zmarłych.
W I części uzasadnialiśmy potrzebę zajęcia się w/w tematem, zatrzymaliśmy się przy momencie przejścia na drugą stronę życia, opisywaliśmy, co działo się tuż po śmierci
i jak wyglądało powiadamianie o niej bliskich i innych osób.
Przedstawialiśmy również czuwanie przy zmarłym. Pisaliśmy o wieńcach i wiązankach pogrzebowych, jak również
o przygotowywaniu zmarłego do pogrzebu.
W niniejszym tekście przyszła pora na opisanie kolejnych
etapów pochówku.
Zanim trumna z nieboszczykiem wyruszyła w ostatnią
drogę…
Pogrzeb odbywał się niegdyś najczęściej w trzeci dzień po
śmierci. Zanim to następowało, w przeddzień wieczorem do
domu zmarłego przybywał ksiądz.
Wraz z najbliższą rodziną, sąsiadami i znajomymi nieboszczyka przy trumnie odmawiał za jego duszę modlitwę
różańcową. Obecnie również taka praktyka religijna ma
miejsce, z tym, że odbywa się ona w zakładzie pogrzebowym
(tam wkrótce po śmierci trafia zmarły). Jednocześnie grupa
modlących się w tym miejscu ogranicza się przede wszystkim do najbliższej rodziny.
W dniu pogrzebu ponownie miało miejsce czuwanie przy
zmarłym. Odpowiednio wcześniej do domu nieboszczyka
schodzili się - rodzina, sąsiedzi i znajomi.
Modlono się i śpiewano żałobne pieśni. Były chwile ciszy.
Wspominano też zmarłego.
Obecnie, z uwagi na rzadko występujące sytuacje wychodzenia pogrzebu z domu rodzinnego nieboszczyka, rytuał
ten nie ma już miejsca.
Dziś krótkie czuwanie przy zmarłym odbywa się tylko
w kościele, bezpośrednio przed Mszą Świętą pogrzebową.
W dniu pochówku, o ustalonej godzinie do domu nieboszczyka przybywał również ksiądz. Towarzyszył mu kościelny
i organista. Rozpoczynała się modlitwa i pożegnanie, po którym kropiono ciało zmarłego wodą święconą i przykrywano
trumnę wiekiem. Trumnę zamykały osoby spoza rodziny, by
zmarły nie zabrał ze sobą kogoś z bliskich. Następnie wynoszono ją skierowaną nogami w stronę wyjścia.
Przyjęło się, że z domu wynosili ją obcy ludzie, przeważnie
mężczyźni. Z czasem bywały też sytuacje, że trumnę z ojcem
lub matką wynosili synowie (jeżeli w rodzinie było ich kilku)
albo zięciowie (jeżeli synów w niej nie było).
Wyjątek w stanowił wynoszenie trumny ze zmarłym małym dzieckiem.
Niosły ją z domu do kościoła, a następnie na cmentarz kilkunastoletnie dziewczęta, ubrane na biało. Taka praktyka
w naszej okolicy i w Uniejowie miała jeszcze miejsce w latach
sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych ubiegłego
wieku, dobrze pamiętają ją osoby z grupy 50+.
Wychodzący z trumną zatrzymywali się w drzwiach, stukając nią trzykrotnie o próg (robili to tymi częściami, gdzie
spoczywają nogi, środek ciała i głowa). Był to znak pożegnania zmarłego z domem. W jego imieniu prowadzący kondukt
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pogrzebowy wypowiadał słowa „Pokój temu domowi” lub
„zostańcie z Bogiem”.
Opracowania etnograficzne podają, iż ostatnie chwile
w domu niegdyś także obfitowały w różnego rodzaju przesądy. Był to również czas na odpędzanie śmierci i złych duchów. Bramy wyjściowej nie można było wtedy zamykać rękami (trzeba było użyć do tego nóg lub pośladków, najlepiej
tych z lewej strony ciała). W czasie wyprowadzania trumny
drzwi domu oraz innych pomieszczeń w obejściu musiały być
otwarte. Przed wyjściem ciała z domu trzeba było poprzewracać krzesła, na których stała trumna.
Każde z tych rytualnych zachowań miało swoje określone
znaczenie, odpowiednio – uniemożliwiało śmierci ponowne wejście do domostwa, pozwalało zmarłemu na zabranie
wszystkiego, czego potrzebował, odczarowywało krzesła, by
nie były już potrzebne w tym celu i zapewniało, że zmarły nie
będzie już przychodził do tego domu.
Warto odnotować, że niekiedy trumnę z nieboszczykiem
ponownie ustawiano przed domem. Działo się tak, by fotograf (specjalnie w tym celu zamawiany) lub ktoś z uczestników pogrzebu dysponujący aparatem fotograficznym (a posiadanie takiego sprzętu było wówczas rzadkością) mógł
zrobić rodzinie zebranej przy otwartej trumnie pamiątkowe
zdjęcie. Praktyka ta nie była jednak powszechna, stąd w archiwach domowych niewiele jest takich fotografii.
W drodze do kościoła…
Przed domem zmarłego formował się w określonym porządku kondukt żałobny – najpierw mężczyźni niosący krzyż
i żałobna chorągiew, dalej niosący kwiaty, wieńce, następnie
ksiądz z kościelnym i organistą, za nimi - trumna. Za nią
ustawiała się najbliższa rodzina i przyjaciele i inni uczestnicy pogrzebu.
Po wyprowadzeniu z domu jakiś odcinek drogi trumna
była niesiona przez mężczyzn (czy to z rodziny, czy przyjaciół
bądź przez strażaków). Bywało też, że porządek ten zachowywano też przy wyprowadzaniu zmarłego z kościoła.

Kondukt pogrzebowy zmierzający do kościoła na Mszę Św. Prowadzi go ks.
Proboszcz Stanisław Smolarski (pierwszy z prawej). Towarzyszy mu ks. Lesław
Witczk. Trumnę ze zmarłym niosą uniejowscy strażacy (zb. Bożeny Nowak)

W Orzeszkowie takim miejscem, do którego donoszono
zmarłego była kapliczka i stojąca nieopodal remiza strażacka. Zatrzymywano się tam na chwilę na symboliczne pożegnanie zmarłego. Druhów strażaków żegnano dźwiękiem
syreny, co dodatkowo potęgowało rozpacz rodziny a i obcym
też w oczach kręciły się łzy.
Zapewne każda wieś miała takie własne, typowe tylko dla
niej miejsce, w którym następowało ostatnie pożegnanie
nieboszczyka.
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Kondukty pogrzebowe drogę do kościoła przemierzały
głownie pieszo (działo się tak jeszcze pod koniec lat siedemdziesiątych).
Trumnę, w zależności od odległości, niesiono na ramionach albo wieziono na wozie zaprzęgniętym w konie (wówczas miał on żelazne, z czasem gumowe koła).Wozu z trumną
nie mogły ciągnąć klacze, by zmarły nie zabrał im płodności
a woźnica nie używał bata, żeby nie uderzyć duszy.
Przy dużej odległości od kościoła, bywało, że uczestnicy
pogrzebu korzystali z furmanek i podążali na nich do świątyni.
Najstarsi pamiętają czasy, kiedy to przed II wojna światową status społeczny zmarłego decydował o sposobie transportu trumny do Kościoła i na cmentarz. Biednego całą drogę
wieziono wozem a bogatego niesiono na ramionach.
Z czasem różnice te coraz bardziej zacierały się.
W czasie drogi do świątyni ludzie śpiewali pieśni intonowane przez organistę albo śpiewaka i, jeśli odprowadzanie
ciała trwało długo, odmawiali różaniec.
Z upływem lat nowym środkiem transportu trumny
w kondukcie pogrzebowym stawały się konne karawany.
W parafii Uniejów pierwszy z nich pojawił się ok. 1978 roku.
Zakupił go ŚP. ks. prałat Stanisław Smolarski (ówczesny proboszcz). Koni do niego użyczali odpowiednio Panowie - Eugeniusz Skolasa i Józef Miśkiewicz.

Karawany były używane do ok. 1995 roku. Po tym czasie
odeszły w niepamięć, a dowody ich obecności pozostały jedynie we wspomnieniach i na starych fotografiach.
Ich funkcję powoli przejmowała ciągnięta przez traktor
przyczepa, odpowiednio udekorowana na okoliczność pogrzebu.
Wraz ze zmianami związanymi z transportem zmarłego
do kościoła zmieniały się również zwyczaje związane z docieraniem żałobników do świątyni.
By nadążyć za tempem jadącego traktora wsiadano do
samochodów osobowych (a tych było coraz więcej) bądź do
wynajętego przez rodzinę autokaru. W ten sposób znacznie
szybciej niż niegdyś docierano do Uniejowa.
W mieście, w przyjętych zwyczajowo miejscach nowo formował się kondukt pogrzebowy, trumnę brano na ramiona
i tak przy dźwiękach bijącego dzwonu docierano do kościoła.

Karawan z trumną w drodze na cmentarz (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Delegacje z kwiatami i orkiestra strażacka w kondukcie pogrzebowym w drodze
do kolegiaty (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Dwa lata później Pan Skolasa zakupił swój karawan i również świadczył nim usługi pogrzebowe.

Karawan Pana Skolasy oczekujący przed uniejowskim kościołem na żałobników
(fot. Zbigniew Wierzbowski)

Zaprzęgi składały się najczęściej z dwóch koni ale bywało, że ciągnęły je cztery. Konie były różnej maści (kare, białe
czy kasztanowe). Zdarzało się, że w reakcji na dźwięk dzwonów oraz na widok dużej grupy osób stroszyły się. Była wtedy
obawa, by nie zerwały się i nie zrzuciły trumny.
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Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia
trumny coraz częściej były wożone przez samochody spełniające funkcję karawanów. Najpierw były to przystosowane
do swojej roli polonezy, teraz są to piękne mercedesy czy samochody innych marek (również wyposażone w odtwarzacze audio z muzyką żałobną, co w wielu przypadkach zastępowało orkiestrę).
Od wielu już lat opisywane przejście konduktu żałobnego
z domu zmarłego do kościoła już się prawie nie zdarza. Obecnie żałobnicy gromadzą się w świątyni bezpośrednio przed
Mszą Świętą pogrzebową.
Należy odnotować, że na określonych etapach drogi zmarłego do kościoła zawsze był obecny kapłan.
Do przełomu lat 60 – i 70 - tych XX wieku, jak pamiętają
najstarsi, ksiądz w kondukcie pogrzebowym szedł z żałobnikami od samego domu. Potem przyszły zmiany w tym względzie.
Duchowny po kondukt pogrzebowy wychodził jedynie
w określone miejsca naszego miasta. Na żałobników idących
od strony Dąbia czekał koło kowala Paprzyckiego (na ulicy
Dąbskiej). Po pogrzeb idący od strony Poddębic wychodził
do młyna, na ul. Bł. Bogumiła, od strony Ostrowska - na wysokość budynku niegdysiejszej Gromadzkiej Rady Narodowej
(ul. Kościelnicka – obecnie budynek Geotermii). Kondukt
zmierzający do kościoła od strony Skotnik i Małego Orzeszkowa – spotykał się z księdzem przy koszarach (obecnie ul

Targowa) Nieprzypadkowo pozwalam sobie na przytoczenie
potocznych określeń w/w miejsc, gdyż bardziej oddaje to
tamten czas i klimat
Później przyszedł czas, że kapłan wychodził po kondukt
pogrzebowy tylko do dzwonnicy. Obecnie oczekuje na niego
w kościele.
Dla porządku pozwolę sobie wspomnieć (chociaż dziś aż
trudno w to uwierzyć, że takie sytuacje miały miejsce), iż
przed wojną, jak pamiętają najstarsi, wyjście księdza do
trumny uzależnione było od statusu zmarłego. Biednego nie
wprowadzono do kościoła, był tylko przy dzwonnicy pokropiony przez kapłana wodą święconą, po czym żałobnicy odprowadzili go bezpośrednio na cmentarz.
Analizując z perspektywy czasu zachodzące zmiany, nie
wyklucza się, że na przestrzeni lat zbiegały się one z obejmowaniem uniejowskiej parafii przez kolejnych proboszczów.
Żałobna Msza Święta….
Po przybyciu do kościoła trumnę ustawiano w głównej
nawie na katafalku. Odprawiana była Msza św. żałobna. Na
przestrzeni lat nic się w tym względzie nie zmieniło.
Najbliższa rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi zamawiają za duszę zmarłego Msze Święte, osobiście w zakrystii bądź czynią to wrzucając na tacę oznakowane koperty
z ofiarą.
Gdy po raz ostatni zmarłemu biją kościelne dzwony…
Po Mszy św. przy akompaniamencie dzwonów kościelnych
i ewentualnie orkiestry dętej (o czym wspomniano wyżej)
zmarłego odprowadza się na cmentarz.
Przy wychodzeniu ze świątyni, jak mówi przesąd, osobom
z najbliższej rodziny zmarłego nie wolno brać i przenosić
wieńców oraz wiązanek kwiatów (takie sytuacje mają jeszcze
miejsce, trudno wytłumaczyć dlaczego niektórzy uważają, że
jest to takie ważne).
Kondukt pogrzebowy ma taki sam porządek, w jakim docierał do kościoła.
W ostatniej drodze nierzadko zmarłemu towarzyszyła orkiestra dęta ze swoim pogrzebowym repertuarem. Element
ten utrzymuje się również do dziś. Idzie ona z pogrzebem
głównie z kościoła na cmentarz. Jej obecność często wynika z wypełniania ostatniej woli zmarłego, bądź wiąże się
z upodobaniami rodziny.
Orkiestry, w tym strażackie, czy harcerskie zawsze
uczestniczą w pogrzebach swoich członków bądź członków
ich rodzin. Stanowi to wyraz solidarności i poczucia wspólnoty z nimi.

Typowy dla lat 1978 – 1995 kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz. Zmarłego, oprócz kapłanów i rodziny, odprowadzają na cmentarz orkiestra oraz
druhowie strażacy (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)
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Często bywa, że w konduktach pogrzebowych również idą
sztandary Cechów zrzeszonych przy uniejowskiej kolegiacie.
Jest to stałą praktyką na pogrzebach członków cechów bądź
ich rodzin. Sztandary można też zobaczyć na pogrzebach
osób, które nie są związane z Cechami. Bywa, że jeżeli ktoś
chce podnieść rangę pogrzebu członka swojej rodziny, prosi
o obecność asystę sztandarów cechowych.

Uczestnicząca w pogrzebie liczna grupa członków Cechów ze sztandarami (zb.
Bożeny Nowak)

Na przestrzeni czasu zmieniała się trasa przejścia konduktu na cmentarz. Jeszcze tuż po 2000 roku przebiegała
cały czas ul. Dąbską. Ze względu na wzmagający się z czasem ruch samochodowy i otwarcie dojazdu do autostrady A2
zmieniono trasę tegoż przejścia. Kondukt przemieszczał się
ul. Targową i Wiśniową do Dąbskiej, a od pewnego czasu ul. Dąbską, Orzechową, Wiśniową, by ponownie wejść na ul.
Dąbską a potem na cmentarz.
Już nad grobem…
Obrzędy na cmentarzu przebiegają w sposób podobny do
ogólnie spotykanego. Do niewielkich różnic można zaliczyć
otwieranie trumny przed złożeniem jej do grobu, żeby najbliżsi mogli po raz ostatni pożegnać się ze zmarłym. Obecnie
zwyczaj ten już prawie nie występuje.
Nad mogiłą ksiądz odprawia modlitwy i odczytuje tekst
pożegnania zmarłego, przygotowany przez rodzinę. W jej
imieniu dziękuje za towarzyszenie w jego ostatniej drodze.
Nową tradycją stają się krótkie mowy pogrzebowe, wygłaszane przy mogile przez kogoś z najbliższych bądź przez inną
osobę.
Ciało chowano niegdyś
zawsze głową w kierunku na
wschód aktualnie, ze względu na różne usytuowanie
grobów najczęściej nie jest to
możliwe.
Po odpowiednich modlitwach kapłana i złożeniu
trumny do grobu, praktykowany do dziś jest zwyczaj
trzykrotnego rzucania na
nią garść ziemi. Czynią tak
uczestnicy pogrzebu (aby nie
ciążyła ona zmarłemu) i wypowiadają przy tym słowa „spoczywaj w spokoju” lub „niech ci ziemia lekką będzie”. Orkiestra w tym czasie (jeżeli uczestniczyła w pogrzebie) grała
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Ks. proboszcz Stanisław Smolarski w czasie modlitwy żałobnej nad mogiłą.
W zadumie pozostają uczestnicy pogrzebu (zb. Bożeny Nowak)

żałobne pieśni. Coraz częściej zdarza się, że zamiast niej przy
grobie słyszy się trębacza, który gra melodię „ciszy”.
Po usypaniu przez grabarza mogiły składane są na nią
wieńce i wiązanki kwiatów, uczestnicy pogrzebu powoli rozchodzą się. Najbliższa rodzina zapala przy grobie znicze, …
z czasem odchodzi. Zostaje ból po stracie…
O miejscach na cmentarzu kiedyś naznaczonych piętnem…
Każda inna nienaturalna, niespodziewana i gwałtowna
śmierć budziła obawę i przerażenie. Najwięcej emocji budziły
zawsze samobójstwa.
Samobójca, człowiek zmarły z brzemieniem ciężkiego grzechu, niegdyś uważany był za niegodnego pochówku
w poświęconej ziemi cmentarnej (tak było jeszcze po II wojnie
światowej). Chowano ich w trumnach zbitych z nieheblowanych desek, bez udziału księdza i na obrzeżach cmentarza. Na uniejowskiej nekropolii takim
miejscem była skrajna, północno – wschodnia jej
część. Dorośli często pokazywali to miejsce małym
dzieciom (chyba ku przestrodze).
Współcześnie inne jest zrozumienie dla dramatu osób targających się na własne życie. Daje się
im prawo do godnego i katolickiego pogrzebu. Ich
pochówek odbywa się z udziałem księdza . Obecnie
grzebani są oni w dowolnie wybranych przez rodzinę miejscach cmentarza.
Co ważne, tamta część cmentarza od jakiegoś
już czasu (całkiem sporego) nie ma już takiego wydźwięku. Bez skojarzeń z tamtymi podziałami od
dawna już chowane są na wyżej wspomnianej części
cmentarza różne osoby, zmarłe w naturalny sposób.
Dla porządku wspomnę również o innym „wy-

dzielonym ”miejscu na uniejowskim
cmentarzu. Przeznaczone ono było
dla noworodków czy maleńkich dzieci, których przed śmiercią rodzice
nie zdążyli ochrzcić. Ich pogrzeby odbywały się bez udziału księdza
a ciała grzebano w części środkowo
– wschodniej naszej nekropolii, idąc
od głównego wejścia, po lewej stronie
kaplicy rodziny Boxa-Radoszewskich.
Pobyt w tym miejscu dziś robi
ogromne wrażenie, widok licznych
małych grobków wzrusza, wyzwala smutek, również przeraża. Wiele
z nich jest zadbanych. Ślady innych intensywnie zaciera czas.
Wyznacza tym samym nowe miejsca na bieżące grzebanie
tam zmarłych, teraz już w od dawna poświęconej ziemi.
Z uwagi na obszerność tematu do kolejnych jego wątków
wrócimy w następnym jesiennym numerze kwartalnika.

Małgorzata Charuba
Ponownie bardzo dziękuję mojej mamie - Halinie Charuba,
Państwu Marii i Tadeuszowi Pogorzelskim oraz Paniom Teresie
Zając i Helenie Moks z Orzeszkowa, za podzielenie się informacjami niezbędnymi do napisania niniejszego tekstu.
Rok 1993 - z pogrzebu ks. prałata Stanisława Smolarskiego
(arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

W dniu 10 października 2016 roku w wieku 69 lat odszedł na zawsze

Śp. Marian Pecyna
Członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
Pracownik m.in. Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych w Poddębicach, Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Uniejowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Uniejowie,
„Energopolu-3” w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejonowego Zakładu Budownictwa Wiejskiego
w Uniejowie oraz Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku.
Trwałe ślady jego działalności na terenie gminy Uniejów pozostały w postaci różnych obiektów
budowlanych użyteczności publicznej, wznoszonych pod jego kierownictwem.
W pamięci mieszkańców pozostanie jako człowiek pogodny, z poczuciem humoru, cieszący się życiem,
ciekawy świata, uczestniczący w bieżącym życiu społecznym miasta.
Dla Rodziny pozostanie jako Niezwykły Człowiek ze zwykłymi zasadami.
Na miejsce wiecznego spoczynku w dniu 14 października, poza najbliższą rodziną odprowadzali
go liczni znajomi, sąsiedzi i przyjaciele w asyście Orkiestry Górniczej z Turku.
Wyrazy głębokiego współczucia Żonie Danucie, Córce Beacie, Synowi Pawłowi i ich Rodzinom

składają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział XLVIV)
Było w tym miejscu od tak dawna, że już chyba nikt nie
wyobrażał sobie, że może być gdzieś indziej. Każdy chyba
choć raz miał okazję na nim być. Dla wielu było to miejsce
cotygodniowych zakupów, dla innych zaś pewnego rodzaju
rytuał i towarzysząca mu okazja do towarzyskich spotkań.
Trudno powiedzieć, co w każdy czwartek tak przyciągało
na nie rzesze ludzi? Może świeże warzywa i owoce, choć
niektóre tylko takie udawały, albo atrakcyjne ceny, choć
nierzadko wyższe niż w sklepach. Mowa oczywiście o targowisku przy ulicy - a jakże - Targowej. Stało się jednak
inaczej i przy rozpaczy jednych, a i pewnemu zadowoleniu
innych, na początku września targowisko przeniesiono. I to
od razu na dwa nowe miejsca.
• Nas wynieśli pod cmentarz, a tamtych pod most. - Żaliła
się głośno sprzedawczyni dorodnych jabłek.
• Kto to wymyślił, żeby dwa targi robić w jeden dzień? Wtórowała jej kobieta ze stoiska z pomidorami. Ludzie
się rozbili, a ja na chleb nie zarobię.
• Podobno za mostem mają być stoiska z odzieżą, a tu
warzywa i owoce.
• A ja słyszałam, że tu ma być targ dla miejscowych kupców, a tam dla tych spoza powiatu.
• Pani, a kto tam za most pójdzie? - Włączył się do dyskusji stały bywalec targowiska.
• Podobno Ci z bloków to się cieszą. Mówią, że teraz to
porządek będą mieć. - Odezwała się Pani kupująca dojrzałe pomidory na przecier.
• Jak się parę razy przejdą za most, to inaczej będą śpiewać.
• Może burmistrz pomyśli o jakimś tramwaju czy miejskim autobusie?
• A te altanki to po co postawili, skoro puste stoją? - Zapytał Pan oglądający zgrabne ogórki.
• Komuś je przydzielili, ale taki dziś bałagan, że nikt nie
wie gdzie ma handlować.
• Na pewno jakoś się wszystko ułoży. - Uspokajał gorącą
dyskusję jeden z kupujących. - Potrzeba tylko trochę czasu, żeby wszyscy się przyzwyczaili do zmian.
Jak to zwykle bywa, wszystko co nowe wywołuje niepokój i emocje. Trzeba jednak umieć patrzeć w przyszłość.
Miasto się rozwija i potrzebuje nowych mieszkań. Skoro
więc istnieje potrzeba budowy kolejnych bloków, to miejsce po „starym” targowisku, z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, wydaje się być oczywiste.
*

Ciągnący się już drugi rok remont drogi dojazdowej
do autostrady, coraz bardziej irytował wielu kierowców.
Nie mogąc doczekać się zakończenia robót pomstowali na
ślimacze, ich zdaniem, tempo prac. Choć właściwie droga
była gotowa, wciąż jednak obowiązywały ograniczenia
dotyczące możliwości korzystania z jej dobrodziejstwa.
Wyjątkiem były jedynie dojazdy do posesji. Bardziej niecierpliwi i chcący sobie skrócić drogę, decydowali się czasami na przejazd wbrew zakazowi, stając się nierzadko łatwym łupem dla patroli Policji. Nieszczęśnik, który wpadł
w sidła mundurowych, musiał rozstać się z kwotą dwustu
złotych, inkasując przy tym cztery punkty karne. Nie była
to więc tania podróż.
• Jechałem wczoraj tą nową drogą do Dąbia. - Powiedział
Mirek przecierając reflektory w swoim samochodzie.
• I jak Ci się jechało? - Zapytał Jurek, nie kryjąc ciekawości.
• Miałem szczęście, bo nie było Policji, ale za to o mały
włos wylądowałbym w rowie.
• Dlaczego? Przecież jak Cię znam, ty zawsze jeździsz
ostrożnie.
• Wyobraź sobie, że przy wjazdach na teren zabudowa-
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ny zrobili na tej drodze takie małe wysepki, które mają
ograniczać prędkość.
• To chyba dobrze. Wiesz, jak niektórzy potrafią szaleć.
• Dobrze, dobrze. Tylko, że one są tak ciasne, że trudno je
objechać małym samochodem. A co będzie, kiedy pojadą tam ciężarówki, albo będzie ślisko?
• Może ktoś to wymyślił, żeby wziąć kasę za wniosek racjonalizatorski?
• Pewnie tak, jak ostatnio z tym apelem poległych. Też
ktoś wymyślił nową wersję bez nazwisk naszych miejscowych bohaterów.
• Za ten pomysł, autorzy dostaną od nas zapłatę przy
urnach wyborczych.
Zakończenie remontu drogi zapowiedziano na koniec
października. Czasu zostało więc niewiele. Wydaje się,
że wszystkie prace zostały już wykonane, ale póki co, nie
było jednak oficjalnego otwarcia. Pozostaje mieć nadzieję,
że długo oczekiwana droga niebawem ułatwi życie kierowcom. Skorzystają też na tym mieszkańcy wielu miejscowości, przez które prowadziły objazdy na czas jej remontu.

*

Ledwie rozpoczęła się budowa dwóch nowych bloków
mieszkalnych na miejscu niedawnego targowiska, a już
szykuje się kolejna inwestycja mieszkaniowa w Uniejowie.
Tym razem chodzi o osiedle termalne domków jednorodzinnych. Rozpoczęły się nawet zapisy chętnych. Patrząc
na to, jakim zainteresowaniem cieszyły się nowe bloki,
z duża dozą prawdopodobieństwa można założyć, że i tym
razem będzie podobnie. Budując nowoczesne oblicze, Uniejów nie zapomina jednak o historii. Zuzia, która właśnie
wróciła do domu, natychmiast podzieliła się swoim nowym odkryciem.
• Wybrałyśmy się razem z Olą na rowerach, na małą przejażdżkę i trafiłyśmy do cerkwi w lesie za miastem. - Relacjonowała w pośpiechu.
• No i co? Czy coś się stało? - Zapytała zaniepokojona
Ania.
• No tak. Zobaczyłyśmy, że cerkiew jest w remoncie.
• To chyba dobrze, że ktoś o tym pomyślał. Słyszałem, że
trwają tam jakieś prace.- Odezwał się Paweł.
• Rozmawiałyśmy z Panem, który tam pilnuje i powiedział nam, że cerkiew będzie całkowicie odnowiona. Ma
być też do droga, oświetlenie, a nawet monitoring, żeby
odstraszyć wandali.
Kolejne miejsce w Uniejowie zyska nowe oblicze. To dobrze, bo to przecież część bogatej historii miasta. Przyniszczony zabytek może być w przyszłości jedną z jego atrakcji.
Tymczasem na cmentarzu trwają ostatnie porządki. To
czas zadumy nad przemijaniem, którego wszyscy doświadczamy. Kochajmy więc tych, którzy są obok nas, bo - jak
powiedział poeta - tak szybko odchodzą.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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