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Domy u wylotu ulicy Dąbskiej i Targowej - 8 lutego 1942 roku (zb. Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku)
i stan obecny- grudzień 2016 (fot. Andrzej Zwoliński)

Tak było - Tak jest

Pokazujemy zmiany, jakie zaszły w Uniejowie i okolicach
Zachęcamy do nadsyłania zestawu zdjęć, przedstawiających to samo miejsce: jedna fotografia powinna być historyczna (odległa w czasie), a druga wykonana obecnie z tego samego
miejsca. Za zgodą autora (nieodpłatnie) nadesłane fotografie będziemy publikować na
stronach kwartalnika “W Uniejowie”.
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W Numerze
Czy nasza kolegiata może wyglądać inaczej? Czy obecne malowidła mogą zostać zastąpione nowymi?

Zdecydowana większość czytelników „W Uniejowie” nigdy nie widziała na własne oczy innego wnętrza
swojego kościoła parafialnego. Tylko taką kolegiatę znają, taką kiedyś pokochali, do takiej się przyzwyczaili. Ale nadchodzą konieczne zmiany. Warto przeczytać artykuł na ten temat, by zrozumieć i zaakceptować planowane przeobrażenia. Intryguje, że nowe malowidła tak naprawdę będą… starymi, które znikły
za horyzontem pamięci przykryte warstwą tynku. Wizualizacje zapierają dech.
Tradycyjnie poprosiliśmy gospodarza gminy, burmistrza Józefa Kaczmarka, o podsumowanie minionego roku i przedstawienie planów samorządu na kolejne 12 miesięcy. Nie zdradzając szczegółów, możemy
napisać, że cieszą dalsze zmiany. Dobrze, że nasi samorządowcy chcą pomyślną passę rozwoju Uniejowa
kontynuować.
Jak zwykle na łamach „W Uniejowie” sporo tekstów historycznych, o różnorodnej tematyce. Przypominamy sylwetkę Władysława Tarczyńskiego, rodem z Uniejowa, urodzonego w połowie XIX w., znanego w Łowiczu, a u nas zapomnianego. Nie ma chyba w Uniejowie dorosłego mężczyzny, który nigdy nie strzygł się
w zakładzie fryzjerskim panów Bonieckich. Warto przeczytać artykuł o historii tego wyjątkowego zakładu
usługowego. „Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać” – słowa filmowej piosenki
zaskakująco dobrze opisują powojenny sposób uprawiania sportu. Opisał go dokładniej w arcyciekawy
sposób Jerzy Sobieraj
„Trzeba wierzyć, że jest się do czegoś zdolnym...” – to słowa Marii Skłodowskiej – Curie, patronki Szkoły
Podstawowej w Wilamowie, obchodzącej swój jubileusz. Całej społeczności szkolnej spieszymy z gratulacjami.
Zapraszamy do lektury!

WYCIECZKA PO MEDALE ZAWODNIKÓW UNIEJOWSKIEGO KLUBU KARATE
Niezapomniany tydzień za zawodnikami, trenerami i sędziami karate. 50-osobowa Reprezentacja naszego kraju spę-

dziła listopadowy weekend na Pucharze Europy w Karate Shotokan NSKF w miasteczku Erquy we Francji. Do rozgrywek
18-19 listopada karatecy z Uniejowskiego Klubu Karate Bassai przygotowywali się cały ostatni rok. Ostatecznie dziewięć
zawodniczek zakwalifikowało się do Kadry, by z orzełkiem na piersi powalczyć o medale. Z „wycieczki” przywiozły 12
medali! Dwa złote medale wywalczyła Weronika Kujawa (jeden indywidualnie, w kata, drugi wraz z koleżankami: Julią
Krokosz i Patrycją Kowalczyk) dwa krążki w srebrnym kolorze zapewniły sobie: Magdalena Durys oraz Iza Antosik, jeden
srebrny: Patrycja Kowalczyk i drużynowo: Maja Matusiak, Oliwia Staniak oraz Aleksandra Bierzyńska. Brązowe medale
mamy 4 dzięki Patrycji Kowalczyk, Julii Krokosz, Weronice Kujawie oraz Mai Matusiak. Na zawodach wystartowała
również Wiktoria Szymczak. Po skończonych zawodach cała reprezentacja udała się na zwiedzanie Paryża i zasłużony
odpoczynek.

Maja Ostrowska

Redakcja
Sekcja Bassai Uniejów podczas treningu

Pokaz w wykonaniu (od lewej): Julii Krokosz, Patrycji Kowalczyk i Weroniki
Kujawa

Gratulacje od wiceburmistrza Uniejowa Piotra Majera odbiera Weronika Kujawa

Z bukietem kwiatów trenerka Bassai Uniejów, Maja Ostrowska-Gralka

„(...) Niechaj Ziemię rozśpiewa kolęda. Każdy dom i każdego z nas.
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim betlejemski blask”.
(E. Waśniewska)

Niech zbliżające się Święta będą dla wszystkich niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy, aby upłynęły w spokoju i radości, wśród rodziny i przyjaciół, a Nowy Rok niech
przyniesie zdrowie, szczęście, wszelką pomyślność i realizację osobistych zamierzeń.
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fotoreportaż Ryszard Troczyński

Bassai Uniejów. W górnym rzędzie medalistki Pucharu Europy i trenerka (z prawej) Maja Ostrowska-Gralka
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przyznawaną
po
raz pierwszy w historii było zwycięstwo w pierwszej edycji konkursu EKO HESTIA SPA. Ogłoszenie laureata odbyło
się podczas obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. W ścisłym finale konkursu dla najbardziej pro-ekologicznych polskich uzdrowisk rywalizowaliśmy z tak
doświadczonymi uzdrowiskami jak: Busko-Zdrój, Nałęczów
czy Sopot. W kwalifikacji konkursowej uwzględniane były
inwestycje i działania proekologiczne oraz projekty i programy m. in. z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody, aktywizujące społeczność lokalną, zrealizowane przez
uczestników w latach 2010-2015. Zgłoszone do konkursu
przedsięwzięcie pt. „Uzdrowisko Termalne Uniejów – w przyjaźni z przyrodą” okazało się najlepszym spośród zgłoszonych
projektów. Nagrodą w konkursie jest nie tylko tytuł laureata,
ale także nagroda w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem
na inwestycje ekologiczne. Myślę, że te środki przeznaczymy
na projekt ścieżki dydaktycznej oraz szereg działań z zakresu
edukacji ekologicznej. Zwycięstwo w konkursie dowiodło, że
w Uniejowie drzemie ogromny potencjał, jeśli chodzi o ekologię – powinniśmy zatem na bieżąco wspierać działania
w tym zakresie.

Pracujemy nad 70 projektami

Wywiad z Panem Józefem Kaczmarkiem,
Burmistrzem Uniejowa
1. Kończy się rok 2016. Jaki to był rok dla miasta i gminy
Uniejów?
Jeżeli spojrzymy na rok 2016 z perspektywy finansów gminy, na pewno ważną informacją będzie to, że przez ostatnie
12 miesięcy nie wzięliśmy żadnego kredytu, a z tych, które
zaciągnęliśmy w latach poprzednich udało się spłacić ponad 4
miliony złotych. Przy nowych okolicznościach, które zastały
nas tego roku, jak chociażby realizacja programu 500+, której
organizacyjny ciężar spadł ostatecznie na samorządy, w wielu gminach powstał chaos w budżetach – nam za to udało się
zrealizować sporo inwestycji i przygotować grunt pod kolejne
zadania.Z tych najważniejszych należy wymienić między innymi zakup wozu strażackiego dla jednostki straży pożarnej
z Wilamowa. Volvo FL, które służy strażakom z Wilamowa
to trzeci tego typu pojazd zakupiony od 2010 roku przez Samorząd. Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz
z niezbędnym wyposażeniem to łączny koszt aż 750 tys.
zł. Ponad połowę tej sumy pokryło dofinansowanie: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, który przekazał na ten cel 250 tys. zł, od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 100 tys.
zł, tyle samo dołożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji z budżetu Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Pozostałe 300 tys. zł wyłożyła gmina. Wydatek – choć dla budżetu niewielkiej gminy na pewno dotkliwy,
był w pełni uzasadniony. Jednostka z bardzo aktywnie dba
o bezpieczeństwo mieszkańców. W ubiegłym roku druhowie
z Wilamowa byli na drugim miejscu pod względem wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych, zaraz po uniejowskiej
jednostce OSP.
Na początku roku, dzięki porozumieniu z Parafią oraz Diecezją Włocławską przeprowadziliśmy badania konserwatorskie w Kolegiacie. Ich wyniki przedstawiono parafianom
kilka dni temu, podczas niedzielnej mszy. Dzięki badaniom
odkryto cenną polichromię sprzed ponad stu lat. Być może,
w przyszłości – jeśli uda się pozyskać na to środki – przeprowadzone teraz analizy przyczynią się do przywrócenia Kolegiacie dawnego wyglądu. Jeśli chodzi o renowację zabytków, to warta zauważenia jest także częściowa rewitalizacja
cerkiewki. Stan techniczny grobowca rodziny Tollów, który
liczy sobie ponad 130 lat był w fatalnym stanie, zwłaszcza
dach budynku. Remont, który zakończył się niecały miesiąc
temu, zabezpieczy obiekt przed utratą wartości zabytkowych
na długo.Inwestycja kosztowała blisko 193 tys. zł, ale część
tej kwoty (43 tys. zł) pokryło dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Ponadto, też nie tak dawno, zakończyliśmy przebudowę
dwóch dróg gminnych – w Hipolitowie oraz w Uniejowie.
Inwestycje były wsparte środkami z województwa. Chociaż
bilans może nie jest „powalający”, to już teraz możemy pochwalić się dobrymi wieściami odnośnie dróg – pozyskaliśmy
dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na drogi w Kozankach Wielkich i w Zaborowie.
Chociaż ten rok nie upłynął pod hasłem strategicznych
inwestycji, to należy zaznaczyć, że ogrom pracy i środków
został włożony w przygotowanie dokumentacji projektowej.
Mamy gotowe, bądź pracujemy nad 70 projektami. Decyzji
o uwolnieniu środków unijnych czy rządowych nie możemy
przyspieszyć, za to jesteśmy już przygotowani na moment,
w którym ruszą konkursy. Dzięki tej przezorności mamy
dużo większe szanse na sporządzenie dobrego wniosku i uzyskanie wysokiego dofinansowania, jak chociażby w przypadku projektu promocji gospodarczej regionu. Na początku roku
w drodze konkursu wniosków rozstrzygnięto, które podmio-
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2. Podczas grudniowej sesji mówił Pan o dwóch wyjątkowych, mikołajkowych prezentach dla Uniejowa. Jakie to
prezenty?
Zgadza się, podczas sesji wspomniałem o budowie infrastruktury turystycznej nad rzeką, chodzi mi oczywiście o bulwary. Dzięki pracom, które rozpoczną się już wiosną przyszłego roku, okolice Warty diametralnie zmienią swoje oblicze.
W ramach inwestycji wzdłuż brzegu powstanie grono atrakcji – nie tylko dla turystów. Sądzę, że w dużej mierze będą
to miejsca często odwiedzane przez mieszkańców. Będziemy
mieli dostępne przez cały sezon kino letnie, dla aktywnych
ciągi spacerowe, w tym Szlak rekreacyjny „Bose stopy”,
przystań kajakową place zabaw, siłownię terenową fontanny, tryskacze z wodą termalną, schody terenowe, pomosty
widowiskowo-odpoczynkowe, tarasy, skarpy z siedziskami
oraz – po raz kolejny coś unikatowego w skali kraju, a może
nawet Europy – ławki ze stali nierdzewnej, które będą grzać
siedzących nawet zimą – dzięki wodzie termalnej krążącej
wewnątrz konstrukcji.
Zgodnie z założeniem, w ramach projektu wyremontujemy
także kładkę. Przejście z miasta do zamku będzie na pewno
poszerzone, doświetlone i wzbogacone o tzw. wiosła, czyli
wyjścia w rzekę – pomosty pozwalające turystom na podziwianie widoków czy zrobienie sobie zdjęcia z zamkiem w tle,
bez blokowania przy tym swobodnego ruchu na kładce. Całość ma kosztować 18 mln złotych, ale aż 11 milionów na ten
cel udało się pozyskać z unijnej kasy.
Z kolei blisko milion złotych unijnej dotacji pozwoli na realizację drugiego projektu, który dotyczy zagospodarowania
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starej plebanii. W obiekcie, który na ten moment stoi pusty
znajdzie się siedziba biblioteki miejskiej, która ma już dość
duże problemy z pomieszczeniem się w obecnej, ciasnej dla
tak obszernego zbioru lokalizacji. W niszczejącym budynku
znajdzie się też miejsce na potrzeby wspólnoty wiernych
oraz zajęcia prowadzone przez gminny ośrodek kultury. Po
gruntownej renowacji obiekt sąsiadujący z Kolegiatą zyska
zupełnie nowy wizerunek i zamiast straszyć, doda okolicy historycznego charakteru. Z praktycznego punktu widzenia, biblioteka będzie w nowym budynku w całości przystosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych – dotąd niestety było to
znacznie utrudnione. Pieniędzy z dotacji starczy również na
zagospodarowanie części parafialnego ogrodu i wyznaczenie
tam kilku miejsc parkingowych – będzie na pewno wygodniej!

Celem stowarzyszenia jest aktywne podtrzymywanie tradycji układania dywanów kwiatowych a także rozwijanie jej
w postaci wydarzeń tzw. sztuki ulotnej, czyli trwającej krótki
czas. W tym rodzaju sztuki oprócz kwiatów wykorzystywane
są też inne materiały: sól, kawa, trociny czy pył wulkaniczny. W Europie najbardziej spektakularne wydarzenia związanym z układaniem kwiatowych dywanów odbywają się we
Włoszech (Infiorate), a także w Hiszpanii czy Flandrii. Poza
naszym kontynentem dywany układane są w Ameryce Środkowej i Południowej, w Azji Środkowo-Wschodniej i Tybecie. W kwietniu odbył się pierwszy w Polsce Międzynarodowy Kongres poświęcony artystycznemu układaniu obrazów
kwiatowych, o których mowa powyżej. Do Uniejowa przyjechało prawie 50 delegatów z różnych zakątków świata, by
rozmawiać na temat obecnej kondycji kwiatowych obrzędów,
a także działaniach zaplanowanych na najbliższą przyszłość.
Dzięki wsparciu PGK Termy Uniejów i Samorządu, Stowarzyszenie po raz pierwszy mogło pokazać na tak szeroką skalę
swoje osiągnięcia w tej dziedzinie.
Ale, jak już wspominałem wcześniej, na cały rok zaplanowano nie tylko to, a kilka wydarzeń, nad przebiegiem których
czuwało stowarzyszenie. Imprezy, z udziałem naszych Przyjaciół z Włoch, odbyły się pod wspólną marką „Spycimierskie
Boże Ciało”. Cykl aż sześciu wydarzeń (nie wliczając Kongresu) to kolejno: „Tulipany dla Jana Pawła II” na przełomie
kwietnia i maja w Spycimierzu, układanie obrazu błogosławionego Bogumiła w Kolegiacie podczas Dni Uniejowa, Boże
Ciało w Spycimierzu, które tego roku przypadło w maju, VI
Festiwal „Królestwo Lilii” na początku lipca, obraz św. Jakuba ułożony z pyłu w dniu wspomnienia tego patrona parafii w Wieleninie 24 i 25 lipca oraz św. Wojciecha – również
z pyłu – przed kościołem w Wilamowie w odpust ku czci
Matki Bożej Pocieszenia, wieńczący zarówno cykl, jak i wakacje. W przyszłym roku planujemy wszystkie te obrazy połączyć w jedno wielkie wydarzenie, które pomoże wypromować Spycimierskie Boże Ciało w Polsce. Najprawdopodobniej
miejscem, w którym razem z Włochami stworzymy ogromne
dzieło sztuki ulotnej będzie Kraków, ale rozważamy także
inne lokalizacje – jeszcze ostatecznie nie zdecydowaliśmy.
Teraz, u schyłku roku, stowarzyszenie wydało niezwykły
kalendarz na rok 2017, prezentujący dzieła sztuki ulotnej wykonane w parafiach gminy Uniejów przez zaprzyjaźnionych
artystów z Włoch. Całkowity zysk ze sprzedaży kalendarza
zostanie przekazany na wsparcie ofiar trzęsienia ziemi we
Włoszech, w sierpniu tego roku. Kalendarz jest nadal dostępny, można go nabyć w parafiach na terenie naszej gminy.
Zachęcam do zakupu, bo to zarazem piękna pamiątka tegorocznych wydarzeń sztuki ulotnej oraz gest wsparcia wobec
naszych Przyjaciół.

3. Warto zwrócić uwagę na powołanie stowarzyszenia
Spycmierskie Boże Ciało. Dlaczego je powołano i jakie są
dotychczasowe osiągnięcia tego stowarzyszenia?
Spycimierz od ponad 200 lat kultywuje tradycję układania
kwietnych dywanów na trasie procesji Bożego Ciała. Projektantami dekoracji trasy na długości 2 km oraz wykonawcami
są parafianie.Kiedy dowiedzieliśmy się, że bogata tradycja
układania kwietnych obrazów we włoskich miastach jest
tak samo jak u nas elementem bogatej tradycji historycznej,
nawiązaliśmy kontakt z tamtejszym Stowarzyszeniem Artystycznego Układania Kwiatów INFIORITALIA. Początki
współpracy sięgają przełomu lat 2014 i 2015. W 2015 na nasze zaproszenie do Uniejowa przyjechała grupa członków stowarzyszenia, by uchylić rąbka swojej interpretacji kwiatowej
sztuki przed mieszkańcami gminy oraz turystami. Okazało się
wtedy, że tradycja kwietnych dywanów jest we Włoszech
bardzo różnorodna. W zależności od regionu, tzw. „infioraty”
odbiegają od siebie techniką wykonania, rodzajem użytych
materiałów, a także podejmowaną przez układających obrazy tematyką. Na terenie naszej gminy do tej pory mieliśmy
do czynienia z dwoma rodzajami kwietnych traktów: licząca
sobie ponad 200 lat trasa Bożego Ciała w Spycimierzu oraz
nieco młodszy, malowany szlak w Wilamowie. Włosi pokazali nam kolejną technikę - również w Wilamowie. Podczas
uroczystości ku czci Matki Bożej Pocieszenia, przed kościołem powstał prawie 8-metrowy, monumentalny obraz Matki Boskiej z paskiem - w całości odtworzony przy pomocy
kwiatowego pyłu. Efekt był niesamowity, dlatego chcieliśmy
go powtórzyć w 2016 roku we wszystkich parafiach gminy.
To postanowienie jeszcze bardziej zbliżyło nas z Przyjaciółmi
z Włoch i dało początek zawiązaniu u nas „instytucji”, która
na bazie 200-letniej tradycji wcieli projekt Spycimierskiego
Bożego Ciała w życie.
Parafialne Stowarzyszenie o tej samej nazwie –„Spycimierskie Boże Ciało” formalnie powstało na początku 2016, ale
początki faktycznej działalności miało już za sobą. Wydarzenia z udziałem artystów z Włoch, które miały się tego roku
odbyć we wszystkich kościołach parafialnych w Spycimierzu,
Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie widniały już w gminnym kalendarzu imprez. Mimo to, do zrobienia wtedy było
jeszcze wiele. Prezesem stowarzyszenia została Pani Maria
Pełka, która była szczególnie zaangażowana w dotychczasowe działania parafii, brała też udział w układaniu naszych
polskich dywanów podczas świąt w Hiszpanii i we Włoszech.
Wiceprezesem, zgodnie ze statutem stowarzyszenia jest proboszcz parafii, ks. Wojciech Kaźmierczak.

Korzystając z okazji, chciałbym na najbliższe dni życzyć
wszystkim Czytelnikom błogosławionych, pełnych rodzinnego ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2017 Roku nadziei zmieniającej codzienność, mądrości w działaniu i samych sukcesów!

Za rozmowę dziękuje
Tomasz Wójcik
Wizualizacje bulwarów (Z archiwum Urzędu Miasta w Uniejowie)
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Aby przywrócić blask
uniejowskiej kolegiacie
W wiosennym, 65 numerze naszego kwartalnika, pisaliśmy o podjętych przez toruńską Pracownię Konserwacji
Architektury, Malarstwa i Rzeźby „Restauro” pracach konserwatorskich w kolegiacie w Uniejowie, odsłaniających
dawne oblicze świątyni. Po kilku miesiącach prac na miejscu oraz w pracowniach konserwatorskich można pokusić
się o wnioski i wskazówki co do dalszych działań. W dn. 4
grudnia, podczas mszy świętej, przedstawiła je pani Małgorzata Dobrzyńska-Musiela, prezes zarządu toruńskiej firmy konserwatorskiej.
Wynik prac badawczych (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Ziemieśkiewicz, proboszcz uniejowskiej parafii. Dzięki porozumieniu parafii i samorządu prace mogą być realizowane w odpowiednim czasie i tempie.
Czytelnik zainteresowany krótkim opisem dziejów kolegiaty, jej kilkakrotnych rozbudów i zmian, zaspokoi
swoją ciekawość po lekturze przywołanego już numeru
65 „W Uniejowie”, nie będziemy więc ich teraz ponownie
przedstawiać, koncentrując się na wnioskach badawczych.
Stan murów świątyni nie jest niestety dobry. Są one
zawilgocone, w bardzo wielu miejscach uszkodzone, nadgryzione zębem czasu, choć z pewnością najcięższe skutki
przyniosły zniszczenia kościoła w czasie II wojny światowej (najpierw pożar, później zawalenie szczytów i sklepienia), opisane przez ks. Lucjana Cerskiego (zob. Tegoż, Moje
przeżycia wojenne w latach 1939-1945, [w:] Zapamiętane
z Brückstädt. Wspomnienia wojenne mieszkańców ziemi
uniejowskiej, pod red. T. Wójcika, Uniejów 2014, s. 91-93).
Powojenna odbudowa nie była w stanie zapobiec dalszej
powolnej destrukcji elementów ścian z prozaicznych powodów: braku środków i atmosfery politycznej niesprzyjającej kościołowi i zabytkom sakralnym. Nawiasem mówiąc,
ks. Władysławowi Górze i ówczesnym parafianom, należy
się ogromna wdzięczność i szacunek za podjęte dzieło odbudowy kolegiaty.
Przeprowadzone wewnątrz budynku badania wykazały m.in. istnienie pod obecnymi tynkami dobrze zachowanych fresków z roku 1904, autorstwa zespołu Leona
Zdziarskiego, uznanego malarza wnętrz sakralnych. Użyte
zostały wówczas barwy ciepłe, gł. różne odcienie brązu.
Pod nimi, w niektórych miejscach (m.in. na łuku tęczowym, oddzielającym nawę od prezbiterium) zachowały się
ślady starszych malowideł, być może pochodzących z XVII
w., na których mógł wzorować się Zdziarski.
W tej sytuacji możliwych jest kilka rozwiązań:
1. odnowienie obecnego wystroju
2. próba przywrócenia malowideł z XVII w.
3. stworzenie zupełnie nowego wystroju
4. odtworzenie wystroju z początku XX wieku, czyli
dzieła pracowni L. Zdziarskiego.
Pierwsze rozwiązanie, czyli odnowienie obecnego, powojennego wystroju, oznaczałoby zachowanie niezbyt
udanych malowideł z lat 50., a zarazem utratę wcześniejszych, bardziej cennych artystycznie. Rozwiązanie drugie
niesie ze sobą potencjalne niebezpieczeństwo jedynie fragmentarycznego zachowania malowideł sprzed ponad 300
lat, poza tym odkryte już malowidła w kaplicy południowej, choć niewątpliwie bardzo ciekawe ze względów historycznych, artystycznie są raczej niskich lotów. Nie mamy

Małgorzata Dobrzyńska-Musiela przedstawiająca wyniki prac badawczych
w uniejowskiej kolegiacie (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Zakres przeprowadzonych badań był bardzo szeroki. We
wnętrzu wykonano badania: stratygraficzne nawarstwień
ścian i sklepień dla wszystkich pomieszczeń oraz wybranych elementów wyposażenia (badania stratygraficzne
zabytku mają na celu ustalenie i określenie kolejności powstania i czasu występujących warstw technologicznych
i nawarstwień historycznych, takich jak podstawowy
budulec, zaprawy, podkłady i warstwy malarskie); stanu
zachowania ścian poprzez ustalenie stopnia zawilgocenia
i zasolenia; stanu zachowania wyposażenia poprzez ustalenie m.in. stopnia zagrożenia mikrobiologicznego; architektoniczne w zakresie przekształceń kolegiaty oraz archeologiczne w obrębie zapadniętej posadzki. Dla zewnętrznej
elewacji kościoła wykonano badania właściwości materiałów budowlanych oraz stanu zachowania murów poprzez ustalenie stopnia zawilgocenia i zasolenia.
Koszt wszystkich prac wyniósł 150 tys. złotych, ale
był to wydatek konieczny, bowiem ogromna wartość historyczna świątyni wymusza wielką ostrożność w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w wyglądzie czy architekturze wnętrz. Prace badawcze zostały sfinansowane
dzięki wsparciu ze strony samorządu Uniejowa. Burmistrz
Józef Kaczmarek wielokrotnie podkreślał, że kolegiata p.w.
Wniebowzięcia NMP w Uniejowie ma istotne dla społeczności miasta i gminy znaczenie nie tylko jako obiekt
religijny, ale także jako pierwszorzędny zabytek i element
tożsamości Uniejowa. Z tych względów samorząd ma prawo i obowiązek, by w porozumieniu z parafią zrealizować
niezwykłe kosztowne działania, mające na celu odnowienie kolegiaty i przywrócenie jej dawnego blasku. Pełną
współpracę w tym zakresie deklaruje ks. prałat Andrzej
w Uniejowie - nr 68 (2016)
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żadnej pewności, że umiejscowione w innych
miejscach malowidła z czasów
baroku byłyby
lepsze.
Rozwiązanie trzecie
w
zabytkowej
kolegiacie byłoby wręcz naganne, oznaczałoby
zaprzeczenie historii świątyni.
W tej sytuacji
najlepszym rozwiązaniem jest
odtworzenie
Wynik prac badawczych (fot. arch. Urzędu Miasta
malowideł
L.
w Uniejowie)
Zdziarskiego, nie
tylko cennych artystycznie, ale także stanowiących przemyślaną całość, nawiązującą bezpośrednio do dziejów
Uniejowa i osoby świętego patrona miasta, bł. Bogumiła.
Taki jest też generalny wniosek konserwatorów z „Restauro”. Brzmi on następująco: celem projektu konserwacji i restauracji wnętrza kolegiaty Wniebowzięcia NMP
w Uniejowie powinno być przywrócenie świątyni walorów
funkcjonalno-użytkowych oraz estetyczno-artystycznych
poprzez odtworzenie wystroju wnętrza z roku ok. 1904 r.
Co to oznacza? Jakie prace należy przeprowadzić?
Aby przywrócić kolegiacie walory funkcjonalno-użytkowe oraz estetyczno-artystyczne, poprzez odtworzenie wystroju wnętrza z roku ok. 1904, trzeba:
1. odsłonić, zakonserwować oraz uzupełnić polichromię L. Zdziarskiego,
2. odtworzyć dekorację sztukatorską i malarską sklepienia,
3. zaprojektować i wykonać aranżację kaplicy bł. Bogumiła – odtworzyć wystrój malarski, relokować
sarkofag oraz odtworzyć konfesję nad nim,
4. uporządkować okładziny posadzkowe w poszczególnych przestrzeniach wnętrza,

5.

przeprowadzić konserwację i restaurację kluczowych elementów wyposażenia tj. ołtarzy, ambony, prospektu organowego, zabytkowych stolarek
drzwiowych.
Zwróćmy uwagę na plany dotyczące całkowitej zmiany wyglądu kaplicy bł. Bogumiła, oznaczającej odejście od
obecnego, dość ascetycznego wyglądu. Najbardziej cieszy
pomysł odtworzenia konfesji („baldachimu”) nad sarkofagiem. Przewidywana relokacja, czyli przesunięcie, miałaby
stosunkowo niewielki charakter, idzie bowiem o przesunięcie sarkofagu bliżej środka kaplicy i jego wyeksponowanie. Zmiany w liturgii, odejście od rytu trydenckiego
mszy św., wyklucza natomiast przesunięcie sarkofagu na
jego pierwotne miejsce, we wschodniej części nawy głównej, przy prezbiterium. Ustawiony tam sarkofag, opatrzony
konfesją, skutecznie bowiem przesłaniałby widok ołtarza
i kapłana, sprawującego Ofiarę mszy św.
Dla zdecydowanej większości parafian uniejowskich
obecny żółto – szaro – niebieski wystrój kolegiaty jest jedynym znanym, ci którzy pamiętają dawny dziś dobiegają
dziewięćdziesiątki. Przywrócenie malowideł L. Zdziarskiego, z dominującą sepią i brązami, wydać się może decyzją
bardzo odważną, wręcz szokującą. Ale – i tutaj należy się
w całości zgodzić z opinią toruńskich badaczy – jest rozwiązaniem ze wszech miar najlepszym. Odnowiona kolegiata
nawiązywać będzie do historii miasta, zarówno tej odległej, Bogumiłowej, opowiedzianej malowidłami, jak i tej
bliższej, oddającej szacunek wysiłkowi mieszczan sprzed
wieku. Gdyby nie zniszczenia wojenne, gdyby nie barbarzyństwo hitlerowców, kolegiata do dziś zachwycałaby
malowidłami Zdziarskiego. Przywróćmy je naszej świątyni
i naszemu miastu!

Tomasz Wójcik

W tekście wykorzystane zostały materiały, udostępnione przez Pracownię Konserwacji Architektury,
Malarstwa i Rzeźby „Restauro”. Autor tekstu dziękuje
Pani Prezes Małgorzacie Dobrzyńskiej-Musieli za pomoc w przygotowaniu artykułu.
Mury świątyni - zawilgocone, w bardzo wielu miejscach uszkodzone, ze skutkami zniszczeń wojennych - też czekają na prace konserwatorskie (fot. Małgorzata Charuba)
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11 LISTOPADA
Z DUMĄ I POKORĄ
WOBEC HISTORII
Gminne obchody 98. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości rozpoczęły się w Rynku przy
pomniku Bohaterów Września 1939 roku. Po okolicznościowych wystąpieniach odczytano lokalny apel
pamięci, przywołując nazwiska poległych uniejowian:
sierżanta Stanisława Dybowskiego, plutonowego
Bogumiła Andrysiewicza, plutonowego Antoniego
Wojciechowskiego, kaprala Antoniego Piestrzyńskiego, kaprala Kazimierza Własnego i szeregowych-Zygmunta Michałowskiego, Józefa Mokrosińskiego,
Józefa Rosiaka, Stanisława Domańskiego, Stanisława Pełkę, Romana Szuladę, Antoniego Cerskiego, Sztandary szkolne, strażackie i cechów rzemieślniczych zawsze obecne podczas uroczyFeliksa Sobańskiego, Andrzeja Rosiaka, Edwarda He- stości patriotyczno-religijnych na Rynku (fot. Ryszard Troczyński)
ine, Ludwika Piętko i Antoniego Kubiaka.
Wśród delegacji składających wiązanki biało-czerwonych kwiatów, symboli polskości, byli:
przedstawiciele Biura Senatora Przemysława
Błaszczyka, Biura Posła na Sejm RP Piotra Polaka, Samorządu Uniejowa, uniejowskiej parafii,
placówek oświatowych, spółek gminnych, stowarzyszeń, banków, partii politycznych i jednostek OSP. Liczną grupę stanowili harcerze i młodzież szkolna.
Po ceremonii składania kwiatów wysłuchano wiązanki pieśni żołnierskich w wykonaniu
uniejowskiej orkiestry, po czym nastąpił przemarsz do kolegiaty. Mszę św. w intencji Ojczyzny
sprawował ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz.
W imieniu kombatantów kwiaty składają: Karol Pawlak (z prawej) i Dawid Kujawiak - asysta W swojej homilii podkreślił, że wolna Ojczyzna
przy sztandarze ZBoWiD (fot. Ryszard Troczyński)
to wielki dar i wielkie zadanie, a ożywianie pamięci o poprzednich pokoleniach powinno być
naszym zbiorowym obowiązkiem.
Głównymi organizatorami tegorocznych obchodów byli: Burmistrz Miasta Uniejów, Komenda Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej
w Uniejowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Floriana w Uniejowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie oraz
Zespół Szkół w Uniejowie.

Urszula Urbaniak
Delegacja Hufca ZHP Uniejów. Od prawej: Sylwia Wojtczak, Małgorzata Rosik i Milena Kudanowska (fot. Ryszard Troczyński)

Przywróćmy pamięć o żołnierzach I Wojny Światowej

Dla Polaków I wojna światowa przyniosła nadzieję na niepodległość, ale i walkę w armiach zaborczych.

Często rodacy musieli walczyć po przeciwnych stronach frontu. Ich żołnierskie losy z walką na bagnety z pewnością zachowały się w rodzinach i są przekazywane z pokolenia na pokolenia.
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa prosi o udostępnianie spisanych wspomnień, dokumentów.
Ocalmy od zapomnienia nazwiska tych, którzy wywalczyli naszą Niepodległość.
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Klemens Bojakowski - lekarz z Uniejowa (ur. 1884 r.)
I wojna światowa zaskoczyła go na praktyce lekarskiej w Sulejowie. Został powołany do armii rosyjskiej. Brał udział w działaniach frontowych w 1914 roku jako lekarz 6 Pułku Huzarów oraz jako ochotnik w wojnie 1920 roku. Przebywał na froncie od
27 lipca 1920 roku do 15 marca 1921 roku.

Lata 20. XX wieku - dr Klemens Bojakowski w mundurze kapitana (zb. Jacka Bojakowskiego)

Legitymacja VI Pułku Huzarów z 1917 roku (zb. Jacka Bojakowskiego)

W opinii przełożonych czytamy: „(...) bardzo dobry lekarz pułkowy (...) posiada spokojny i stały charakter (...) pełni swoją służbę
z zamiłowania”. Odszedł z wojska w stopniu majora i od 1922 roku zamieszkał w Uniejowie. Zmobilizowany ponownie w 1939
roku i po klęsce wrześniowej podzielił los ofiar katyńskich.

Antoni Paczesny - lekarz, ur. w 1886 roku Wilamowie
W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, zostając lekarzem 5 pułku piechoty I Brygady. Tak o jego
służbie napisał Juliusz Kaden Bandrowski: „(...) Obserwowałem doktora Paczesnego w ciężki dzień bitwy pod Marcinkowicami
(6.12.1914).(...) Z równą stanowczością opatrywał tych, którzy za kilka godzin w ziemi legną, jak i tych, którzy za kilka już dni do
szeregów wrócą(...) zwidział mi się wtedy doktor Paczesny jako skromny, cierpliwy gospodarz żniwa, którego nie chciał siać, lecz które
zbierać będzie, nie rachując swego, a pilnie licząc cudze życie.”
Antoni
Paczesny
(ze zb. córki
Janiny
Tomkiewicz)

Dokument
pozyskany
z CAW
- sygn. ap 934

Od marca do listopada 1918 roku pracował na oddziale wewnętrznym szpitala Czerwonego Krzyża w Warszawie. W czasie
wojny polsko-bolszewickiej był ordynatorem szpitala polowego numer 401, a potem otrzymał stanowisko naczelnego lekarza
w w 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. W 1922 roku przeniesiono go do szpitala okręgowego numer 1 w Warszawie. Do Strzelców kaniowskich wrócił w 1924 roku jako naczelny lekarz pułku i garnizonu Kalisz -Szczypiorno. Przed wybuchem II wojny
światowej polecono mu organizację szpitala w Łodzi. 2 września 1939 roku pożegnał się z rodziną i juz nie wrócił. Po klęsce
wrześniowej podzielił los ofiar katyńskich.

Urszula Urbaniak
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Spoczywają na uniejowskim cmentarzu
K im byli: Ignacy Skoiński i Józef Barczyk? Jakie są ich żołnierskie życiorysy? Jak zauważyliśmy, grobu Ignacego Skoińskiego nikt nie odwiedza, a swój obecny stan zawdzięcza p. Kazimierze Piąstce nazywanej „uniejowskim Waldorffem”.
Z kolei nowy nagrobek Józefa Barczyka oraz kwiaty i znicze
na nim świadczą o żyjącej rodzinie. Czekamy na informacje.

W ZBIORACH TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ UNIEJOWA

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej
Niepodległości nadawany w 1928
żołnierzom czy urzędnikom wzorowo
pełniącym służbę pomiędzy
1918 a 1928 r.

Medal Pamiątkowy za Wojnę 19181921, zwany powszechnie Medalem
PSO (Polska Swemu Obrońcy) .
Nadawany żołnierzom wojny
1918-1921
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Wojenna przyja źń
Rok 1918, w którym Polska odzyskała niepodległość, zastał mojego ojca Józefa Szymańskiego w Łodzi, gdzie od paru
lat pracował jako praktykant w gospodarstwie ogrodniczym
u wujka.
W tym czasie Naczelnik Państwa Józef Piłsudski zaapelował do młodzieży, by ta wstępowała do tworzącej się polskiej
armii. Mój ojciec jako dwudziestolatek pozytywnie odpowiedział na apel Komendanta. Komisja poborowa skierowała
go do Szkoły Podoficerskiej w Łodzi. Po skończeniu szkoły
w 1920 r. został skierowany ze swoją jednostką na wyprawę
kijowską.
Przywódca Ukraiński Petlura i naczelnik Józef Piłsudski
zawarli porozumienie, by wspólnie przeciwstawić się rewolucyjnym wojskom Rosji. Wola przywódców nie pokrywała się z nastrojami i wolą narodu ukraińskiego, większość
z nich uległa propagandzie rosyjskiej i stąd wyprawa Kijowska musiała się załamać. Polacy byli brutalnie atakowani
przez piechotę oraz konnicę Budionnego. Jednostka mojego
ojca dotarła do Żytomierza i stamtąd nastąpił odwrót.
Po zakończeniu wyprawy kijowskiej jednostka ojca została
wycofana na Polesie.
Nie znam dokładnie daty wyjścia ojca do cywila, ale niedawno znalazłem w swoim archiwum zdjęcie dowódcy ojca
z bardzo ciepłą dedykacją na pamiątkę spędzonych chwil
z datą 31.12.1920 roku i przypuszczam, że wtedy wyszedł
z wojska.
Dalsze życie ojciec związał z Uniejowem. Najpierw zatrudnił się jako sprzedawca w sklepie u swojej ciotki, która
prowadziła sklep na rogu Rynku i ul. Dąbskiej. W 1922 roku
ożenił się i wkrótce wykupił sklep od ciotki.
Zapamiętałem kilka ciekawostek z wojennych opowieści
ojca. (...)Jako szef kompanii musiał przygotować depeszę do rodziny z zawiadomieniem o śmierci żołnierza i chciał powiedzieć
to wprost. Został jednak pouczony przez dowódcę, że rodzinę
trzeba najpierw przygotować. Pierwsza wiadomość była informacją, że syn został ranny, po kilku godzinach, że stan jest ciężki. Dopiero trzecia depesza zawiadomiła o jego śmierci.
(...)W trakcie powrotnego marszu z Ukrainy ulokował żołnierzy na nocleg w pomieszczeniach gospodarskich opuszczonego majątku, a sam za zgodą kamerdynera zajął jeden z pokoi
w pałacu. Kamerdyner ostrzegł go, że w pałacu straszy, ale ojciec
to zbagatelizował i poszedł spać. Po dwunastej obudził go szczęk
spadających łańcuchów i jęki. Chwycił za pistolet i wybiegł na
dwór. Do rana spacerował, by ochłonąć po tym zdarzeniu.
(...) Kolejna opowieść dotyczyła upodobań żywieniowych
tamtych ludzi na Polesiu. Jak mówił, jadali dobre z dobrym,
czyli placek drożdżowy z szynką.

Sierżant (w/g karty mobilizacyjnej z 1926 roku) Józef Szymański
- ze zb. Wacława Szymańskiego

Wacław Szymański

Dedykacja od przyjaciela dla Józefa Szymańskiego
- ze zb. Wacława Szymańskiego

Przyjaciel sierżanta Józefa Szymańskiego (nazwisko NN)
- ze zb. Wacława Szymańskiego
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Czterdziestolecie sztandaru
w Szkole Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Wilamowie

zentacja obecnego sztandaru oraz jego „emerytowanego”
poprzednika.
W obecności zaproszonych gości: p. Piotra Majera – wiceburmistrza Miasta Uniejów, p. Krzysztofa Bielawskiego
– radnego, księdza Bogusława Karasińskiego – proboszcza
parafii Wilamów, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół: p.
Małgorzaty Komajdy z ZS w Uniejowie, p. Elżbiety Goszczyk z SP w Wieleninie, p. Marianny Polasińskiej z SP
w Spycimierzu i P. Romany Kozińskiej z Miejskiego Przed-

4 8 lat temu tj. 17 września 1968 r. Szkoła Podstawowa
w Wilamowie na wniosek rady pedagogicznej otrzymała
imię Marii Skłodowskiej-Curie. W placówce rozpoczęto
gromadzenie pamiątek i wiadomości na temat patronki, by
wkrótce stworzyć kącik poświęcony jej pamięci.
Decyzję o ufundowaniu sztandaru, jak podają kroniki
szkolne, podjęto 6 lat później, 24 listopada 1974 roku, a jego
przekazanie nastąpiło 7 listopada 1976 roku. Nowy sztandar społeczności szkolnej przekazali rodzice: p. Teodora Kozińska, p. Maria Pamfil i p. Eugeniusz Pajor. Pierwszymi
chorążymi byli: Marzena Kacprzak, Janina Tylka i Piotr
Andrzejczak. Ówczesny sztandar reprezentował Zbiorczą
Szkołę Podstawową w Wilamowie.
Po ponad 30 latach stracił na aktualności - nie było już
nie tylko szkoły zbiorczej, ale nawet ośmioletniej szkoły
podstawowej. Dlatego kolejna rada rodziców pod przewodnictwem p. Jadwigi Bielawskiej w porozumieniu
z radą pedagogiczną, na przełomie roku 2007/2008 podjęła uchwałę o ufundowaniu nowego sztandaru. Miał być
nie tyle nowy, co przede wszystkim mniejszy, bo i młodsze dzieci stanowiły asystę. Po raz kolejny okazało się, że
można było liczyć na zaangażowanie rodziców, wsparcie
lokalnego społeczeństwa i pomoc ze strony sponsorów, by
zrealizować to niecodzienne przedsięwzięcie. Przekazanie
nowego sztandaru nastąpiło 19 grudnia 2008 roku podczas
święta szkoły. Poczet rodziców: p. Piotr Lewandowski, p.
Barbara Kaźmierczak i p. Anna Fijałkowska przekazał poświęcony sztandar chorążym: Przemkowi Jakubowskiemu,
Patrycji Kowalskiej i Patrycji Pająk. Ślubowanie na sztandar w imieniu społeczności szkolnej złożyli przewodniczący
klas: Aneta Skotnicka kl. I, Jakub Marańda kl. II, Wojciech
Wilczyński kl. III, Patrycja Stołowska kl. IV, Hubert Fijałkowski kl. V i Arleta Twardowska kl. VI.
Pamiętam, jak ważne było to przeżycie dla nas wszystkich. Wśród zaproszonych gości był m.in. obecny Łódzki
Kurator Oświaty dr Grzegorz Wierzchowski, wówczas wizytator kuratorium, władze gminy, byli nauczyciele i uczniowie, dyrektorzy szkół, sponsorzy, liczna grupa rodziców….
Przez kolejne lata sztandar towarzyszył ważnym uroczystościom szkolnym, takim jak: święto szkoły, rozpoczęcie
i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie pierwszoklasistów czy uroczystościom gminnym o charakterze patriotycznym.
10 listopada 2016 roku świętowaliśmy jubileusz 40-lecia nadania naszej placówce sztandaru. Podczas uroczystości uczniowie przypomnieli historię sztandaru jako znaku,
jako symbolu na przestrzeni dziejów. Potem nastąpiła pre-

Święto Szkoły 2016 – przemówienie dyrektor Alicji Własny, po lewej goście: p. E.
Goszczyk – dyr. SP Wielenin, ks. B. Karasiński – proboszcz parafii Wilamów, p. P.
Majer – wiceburmistrz Miasta i Gminy Uniejów, z tyłu p. M. Komajda – dyr. ZS w
Uniejowie, p. R. Kozińska – dyr. Przedszkola w Uniejowie, po prawej przewodniczący SU A. Warych (arch. SP w Wilamowie)

Historię sztandaru przypominają: od lewej M. Gapsa, A. Bamberska, K. Ludwicka,
K. Wróbel, D. Andrzejewski, A. Mirek i A. Warych; asystę przy „starym” sztandarze stanowią: od lewej J. Rosiak, M. Pajor i A. Józefowicz. (arch. SP w Wilamowie)

Ślubowanie przewodniczących klas na aktualny sztandar szkoły (B. Pietrzak, M.
Gapsa, M. Rogacka, P. Skiera, D. Andrzejewski, chorąży S. Kokorzycki, z prawej
strony A. Warych i A. Mirek, przy oknie J. Rosiak) (arch. SP w Wilamowie)

Święto Szkoły 2016 – wpisy gości do kroniki szkoły (p. M. Pastwińska – lokalna
poetka, p. K. Łysiak – Antik Centrum, p. P. Majer - wiceburmistrz) (arch. SP
w Wilamowie)
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szkola w Uniejowie, p. Jolanty Pietrzak – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „RTG Duszy”,
Krystyny Maj – sołtys Wilamowa, Marii Pastwińskiej
z miejscowej biblioteki, Krzysztofa Troczyńskiego – prezesa
OSP Wilamów, Kamili Łysiak reprezentującej firmę Antik-Centrum oraz Agnieszki Wilczyńskiej – Przewodniczącej
Rady Rodziców, uczniowie złożyli hołd Patronce szkoły.
W Jej kąciku wyświetlana była prezentacja na temat
Noblistki, a kroniki szkoły- począwszy od najstarszychprzybliżyły dzieje naszej placówki.
Tradycją naszej jest, że przy okazji ważnych szkolnych
uroczystości przyznajemy tytuł „Przyjaciela szkoły” i wręczamy pamiątkowy medal z wizerunkiem patronki. W tym
roku wspomniany tytuł przyznany został 2 firmom, które
wspierają placówkę tj. „Antik- Centrum” i P.G.K. „Termy
Uniejów”.
Przygotowując obchody święta szkoły i rocznicę sztandaru, ogłosiliśmy szkolny konkurs na portret Pani Marii.
Prace dzieci wykonane różnorodną techniką można było
podziwiać na mini wernisażu w holu szkoły. Wyróżnieni
otrzymali nagrody z rąk p. Piotra Majera, wiceburmistrza.
Trzeba wierzyć, że jest się do czegoś zdolnym... Trzeba
mieć wytrwałość i wiarę w siebie - to słowa Patronki, które przyświecały całej uroczystości, a które absolutnie nie
straciły na aktualności. Współczesny świat stawia wciąż
nowe wyzwania, wciąż zmusza do rywalizacji, do pogoni za sukcesami. Poszukuje wybitnych indywidualności.
A czy społeczeństwo pamięta, że Maria Skłodowska-Curie
była i pozostała jedyną na świecie dwukrotną laureatką
Nagrody Nobla?! Kobieta, Polka, patronka szkoły w Wilamowie. My współcześni powinniśmy uczyć się od Niej,
jak nie ustępować przed trudnościami, rzetelnie pracować,
być nieugiętym i mężnym. Mieć poczucie obowiązku. Bo
„mieć wytrwałość i wiarę w siebie, wiarę, że jest się do czegoś zdolnym”, pozostać wiernym sobie to wcale nie jest
proste w dzisiejszych czasach.
Za dwa lata szkoła w Wilamowie będzie obchodzić setną rocznicę powstania. Czy wówczas będziemy mogli odpowiedzieć, że byliśmy i jesteśmy wytrwali? Że mieliśmy
i mamy wiarę w siebie? Że byliśmy i jesteśmy wierni ideałom Patronki?

Alicja Własny

Prace konkursowe uczniów na portret patronki M. Skłodowskiej-Curie (arch.
SP w Wilamowie)

Wręczenie nagród laureatom konkursu (od prawej M. Józefowicz, B. Drubkowski,
K. Wróbel, W. Kokorzycka, A. Dominowska, M. Gapsa, N. Ratajczyk, K. Ludwicka,
nagrody wręczają p. P. Majer – wiceburmistrz i p. A. Własny – dyr. szkoły) (arch.
SP w Wilamowie)

Z kroniki ZNP Oddziału Uniejów
C o roku członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Uniejów spotykają się z okazji Dnia Nauczyciela.
W tegorocznym spotkaniu w dniu 18 listopada uczestniczyło pięcioro prezesów - czworo byłych i aktualna prezes. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, wykonaliśmy tę historyczną fotografię.

Od lewej - wg kolejności kadencji - siedzą: Stanisław Nowak, Krystyna Kowalczyk, Alicja Własny, Barbara Zwolińska i Edyta Miśkiewicz. (ze zb. Alicji Własny)
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R ok 2016 zamyka 25 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Z tej okazji w lutym zostanie wydany
specjalny, bogato ilustrowany numer kwartalnika „W Uniejowie” (poprzednie wydanie numeru specjalnego w maju
1993 roku i grudniu 1999 roku) w całości poświęcony dokonaniom Towarzystwa na rzecz miasta, gminy i mieszkańców. Każdy numer specjalny zawiera tę, wyżej pokazaną winietę.

1% podatku
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa dziękuje wszystkim, którzy w roku
2015 wsparli finansowo jego działalność, przekazując na konto Towarzystwa 1% swojego podatku dochodowego.
Działalność naszego Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na
społecznej pracy jego członków i osób z nim współpracujących.
Zwracamy się z prośbą o podobne wsparcie w roku 2016.
Konto TPU: 34 9263 0000 2009 1734 2002 0001

KRS 0000250380
Przekazane przez Państwa środki nie zostaną zmarnowane, ale wrócą do Państwa
w postaci naszych wydawnictw, działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa
kulturowego i innych systematycznie realizowanych zadań statutowych.
Wesprzyj naszą działalność! Powiedz o nas innym!
„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność, to czas, w którym Go posiadamy.” Św. Franciszek Salezy.

W dniu 4 grudnia 2016 roku zmarła

Ś.P. Janina Charuba
Członkini Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
Zawsze śpiesząca z dobrym słowem i wsparciem odnoszącym się do różnych
przedsięwzięć naszego stowarzyszenia.
Kontaktowa, pogodna i wrażliwa na potrzeby innych.
Zaangażowana w życie uniejowskiej parafii, organizatorka licznych
pielgrzymek do różnych miejsc kultu.
Pozostanie w sercach i pamięci wszystkich, którym dane było Ją spotykać,
czy prowadzić rozmowy o sensie życia i wartościach, jakie są w nim ważne.
W dniu 8 grudnia na miejsce spoczynku odprowadziła Ją bliska i dalsza
rodzina, sąsiedzi oraz liczne grono przyjaciół i znajomych.
Wyrazy współczucia Córce Marcie, Mężowi
oraz pozostałej rodzinie składają
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
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Kazimierz Tarczyński na akwareli z 1859 r. Zbiory Muzeum w Łowiczu.

Uniejowskie korzenie Muzeum
Miejskiego w Łowiczu

Herb Tarczyńskich - Tarnawa

Władysław Tarczyński założyciel
Muzeum Starożytności w Łowiczu
Ród Tarczyńskich herbu
Tarnawa w najstarszych herbarzach polskich, renesansowych
i barokowych występuje w pisowni jako ród Tarczowskich vel
Tarczewskich herbu Tarnawa. To
ta sama rodzina, której gniazdem
rodzinnym była wieś Tarcza
(Tarcze) w dawnym pow. łukowskim, parafii Zbuczyn. Pisownia nazwiska Tarczyński pojawia się później w XVIII wieku.
Jak napisała Hanna Stefankiewicz-Witczak protoplastą uniejo-wskich Tarczyńskich był Kacper
Tarczyński, który przeprowadził się do Uniejowa w 1820 roku.
Wcześniej mieszkał w poduniejowskim Wieleninie, gdzie urodziło się jego siedmioro dzieci.
„Zapobiegliwy protoplasta lokował nadwyżkę swoich dochodów
w nieruchomościach w Uniejowie…”.
Z punktu widzenia Muzeum Miejskiego w Łowiczu im.
Władysława Tarczyńskiego nas najbardziej interesują losy
Kazimierza Tarczyńskiego - syna Kacpra, gdyż to jego prywatne zbiory stały się podwaliną późniejszego łowickiego
Muzeum.
Kazimierz Tarczyński
Kazimierz Tarczyński syn Kacpra i Franciszki z Markowskich urodził się w 1802 roku w Wieleninie pod Uniejowem.
Uczył się w Uniejowie, także w domu ciotecznego dziadka
ks. Adama Durskiego – Kanonika Kolegiaty Uniejowskiej,
a także proboszcza parafii w Wieluniu. Biegle władał łaciną
i niemieckim o czym zaświadcza dokument wydany przez
nauczyciela Szkoły Powszechnej w Uniejowie w 1925 roku.
Najpierw pracował jako mechanik i uczył się w fabryce
fortepianów Jana Długosza w Warszawie, aby w roku 1826 założyć własną pracownię fortepianów w Łęczycy, którą ostatecznie przeniósł do Płocka 1838 r.
Jak napisała Hanna Stefankiewicz-Witczak … ”Wiedzę
konstruowania fortepianów zdobył u Józefa Długosza, znanego fortepianmistrza, który prowadził w Warszawie własną pracownię. Kazimierz nie tylko kształcił się w zawodzie, ale poznał
i klientów, którym prezentował nowe, z ulepszoną konstrukcją
fortepiany. Jednym ze sławnych klientów Długosza był Fryderyk
Chopin. Józef Długosz wynalazł i opatentował w 1824 r. nowy
instrument - eolipantalion (połączenie fortepianu z prototypem fisharmonii), na którym Fryderyk Chopin improwizował
10 czerwca 1825 r., na koncercie w Konserwatorium. Fryderyk
Chopin skomponował dwa utwory na ten instrument, które podarował Kazimierzowi Tarczyńskiemu” … Niestety kompozycje
Chopina dla Kazimierza zaginęły podczas II WŚ.
Fabryka fortepianów Kazimierza w Płocku nie prosperoJan Kazimierz Tarczyński (w latach 1827 lub 1833 –
1838). W Łęczycy oferował własnej produkcji fortepiany
mahoniowe, brzostowe, brzozowe, z mechaniką „angielsko-wiedeńską”, o skali 6 1/2 oktaw.

Fortepian Kazimierza Tarczyńskiego. Zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu

wała najlepiej, …”W Płocku miał pracownię i skład (1858 – ul.
Nowa 256; potem – w domu własnym przy ul. Dobrzyńskiej 154;
przy ul. Królewieckiej 209 (dom Szmita) działał warsztat naprawczy razem ze [szwagrem] B. Wachulskim. W Płocku Tarczyński zbudował ok. 70-80 fortepianów. Za swoje instrumenty
otrzymał list pochwalny od Apolinarego Kątskiego (13.07.1856).
Nie spłacił zaciągniętej pożyczki na budowę domu, co doprowadziło do zlicytowania nieruchomości i warsztatów. Zachowało
się kilka fortepianów produkcji Tarczyńskiego z okresu płockiego
(ok. 1840-45).”… - (za arspolonica.ocross.net).
Po krachu z produkcją fortepianów Kazimierz został korektorem fortepianów i krążył po Polsce w poszukiwaniu
pracy. Tu rozpoczynają się dzieje łowickiego muzeum.
Był bowiem Kazimierz także kolekcjonerem-badaczem,
numizmatykiem, archeologiem i znawcą dzwonów. Podróżował po Kujawach, Mazowszu i Małopolsce, poznał wiele rodzin ziemiańskich, miał kontakty osobiste w wielu miastach.
Tego typu styl życia sprzyja kolekcjonerstwu, toteż Kazimierz szybko uzbierał pokaźną kolekcję zabytków, samych
numizmatyków i medali miał ponad 1300. Napisał rozprawę
„Historia Dzwonów w Polsce”, która zasiliła zbiory Biblioteki
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Część z tej bogatej zabytkowej kolekcji po śmierci Kazimierza trafiła w ręce syna Władysława Tarczyńskiego, stając
się podwaliną późniejszej kolekcji Władysława i Muzeum Starożytności w Łowiczu.
Władysław Tarczyński
Władysław Tarczyński urodził się w 22 czerwca 1845
w Płocku. Do Łowicza przybył w 1862 r. wraz z ojcem, który
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Władysław Tarczyński w mindurze Strazy Ogniowej.
zb. Muzeum w Łowiczu

Władysław Tarczyński. Zbiory Muzeum w Łowiczu.

zamieszkując na Rynku Nowego Miasta 8, prowadził warsztat
korektury i strojenia fortepianów. W 1867 roku Władysław
poszedł w ślady ojca – także został korektorem fortepianów.
W Łowiczu na ul. Podrzecznej otworzył skład fortepianów
połączony z ich wynajmem, udzielał także nauki gry na fortepianie, otwierając Gabinet Muzyczny. W 1879 r. założył wraz
z żoną we własnym mieszkaniu bezpłatną wypożyczalnię
książek dla ludu oraz salon abonamentowy gry na fortepianie. Na skutek ciągłych inwigilacji policyjnych, i z obawy
przed aresztowaniem, trzeba było jednak w 1884 roku zamknąć wypożyczalnię.
W 1901 r. założył, Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w którym pełnił funkcję dyrektora i członka zarządu.
…” Poza tym był inicjatorem powstania: Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego (1899), Towarzystwa Pomocy
dla Biednych (1902), Koła Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”
(1903), Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich (1905),
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej (1905) oraz łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1908).”… (za www.
lowiczanin.info)
Związany był także z Towarzystwem Opieki nad Polskimi
Zabytkami Sztuki i Kultury, założonym w roku 1902 r. w Krakowie.
Tarczyński Władysław – pisarz.
Od 1894 r. należał do Archikonfraterni Literackiej działającej przy kościele św. Jana w Warszawie. Pisał książki religijne jak: Pomoc cierpiącym, Karawika czyli Krzyż o dwóch
ramionach, Dwie litanie do użytku mieszkańców Łowicza.
Ułożył Władysław dla strażaków „pieśń poranną” i „pieśń
wieczorną”, którą śpiewali łowiccy strażacy.
Z okazji 35. rocznicy zamieszkania w mieście przygotował
do druku książkę Łowicz. Wiadomości historyczne z dodaniem
innych szczegółów, którą dedykował ks. kan. Ludwikowi
Czajewiczowi, proboszczowi parafii Św. Ducha w Łowiczu.
Książka ta rozsławiła Władysława, informacje o nim zagościły w ogólnokrajowych czasopismach. Część zysków ze sprzedaży tej książki Tarczyński przeznaczył na reparację dachu
kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha w Łowiczu O.O. Pijarów.
Władysław Tarczyński - strażak
Jak napisał Marek Wojtylak … „Dużym zaangażowaniem
wykazał się Tarczyński przy zakładaniu w 1879 roku ochotniczej straży ogniowej w Łowiczu. Dał temu zresztą wyraz projektując w 1881 roku strażacki wóz rekwizytowy, za który dwa lata
później przyznano mu srebrny medal na wystawie Towarzystwa
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Wyścigów Konnych w Warszawie. Za aktywną działalność w łowickiej straży, w której przeszedł wszystkie stopnie od szeregowca i sygnalisty, aż po prezesa rady, otrzymał liczne odznaczenia
i dyplomy. Ze strażą wiązała się również jego obfita publicystyka
na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego” i innych czasopism, gdzie publikował okolicznościowe marsze i pieśni strażackie, m.in. z muzyką skomponowaną przez starszego brata Józefa
(1841–1897), profesora Konserwatorium Warszawskiego.” …
Władysław Tarczyński – kolekcjoner i muzealnik
W roku 1986 w „Tygodniku dla Wszystkich” umieszcza
Tarczyński artykuł, w którym nawołuje do zbierania pamiątek rodzinnych i archiwaliów. Nie jest zatem kolekcjonerem
z przypadku, świadomie gromadzi różnego typu zabytki
i starożytności, jako ważne świadectwa minionych czasów,
oraz z pobudek patriotycznych. Zaczynem jego kolekcji są
zbiory odziedziczone po ojcu Kazimierzu, ale także rodzeństwo obdarowuje Władysława starymi artefaktami. Kolekcja
bardzo się rozrasta, pojawia się idea upublicznienia zbiorów.
Na razie jednak, w czas rozbiorów, sytuacja temu nie sprzyja. Władysław skrupulatnie opisuje zgromadzone przedmioty, skąd pochodzą, kto był ofiarodawcą, prowadzi spisy
inwentarzowe i dokładne rejestry. W 1905 roku w Łowiczu
ogłosił „Odezwę” w sprawie gromadzenia starożytności oraz
konieczności instytucjonalnego i ogólnospołecznego podejścia do spraw zabytków. Chce, aby zbiory stały się własnością
publiczną, pojawia się idea muzeum. W 1905 r. roku w Rosji
nastąpiła odwilż polityczna i Polakom pozwolono na bardziej patriotyczne postawy i działania. Idea Muzeum dojrzała
i w końcu mogła być zrealizowana. W lokalu przy budynku
Straży Pożarnej udostępnił Tarczyński swoje zbiory publiczności 22 czerwca 1905 roku. 20 września 1906 roku Gubernator Warszawski zarejestrował pod numerem 986 Muzeum
W. Tarczyńskiego o pełnej nazwie „Muzeum Starożytności
i Pamiątek Historycznych w Łowiczu”.
We wrześniu 1907 roku zbiory muzealne przeniesiono do
pomieszczeń Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Muzeum
stało się sławne na cały kraj, a wycieczki ściągały doń z najW zbiorach Muzeum Starożytności w Łowiczu znajdowała się ogromna kolekcja zabytkowych masoników.
Niestety podczas I WŚ niemieccy żołnierze skradli całą
kolekcję, poza zaledwie kilkoma ocalałymi egzemplarzami. Zasiliły owe masoniki zapewne zbiory jakiejś
niemieckiej loży.

odleglejszych zakątków Polski, z różnych
krajów Europy a nawet… Azji. Muzeum utrzymywało się z datków. Wśród zbiorów licznie
reprezentowane były monety, medale, militaria, obrazy, portrety, rzeźby, biżuteria, starodawne listy i dokumenty, masoniki, naczynia,
pieczęcie, wyroby rzemiosła, pamiątki powstańcze, rzadkie druki, mapy, obiekty etnograficzne itd. Ze zbiorów tych często korzystają wybitni polscy uczeni. W 1912 r. otworzył
Władysław fundusz mający gromadzić środki
pod remont lub budowę gmachu na potrzeby
Muzeum - zbiory bowiem rozrastają się, na
potrzeby funduszu wydaje odezwy i pisze listy do znanych sobie osobistości. Pojawia się
idea zbiórki pieniędzy na budowę domu-muzeum ale niestety wybucha I Wojna Światowa.
I Wojna Światowa
Władysław Tarczyński pisał kronikę wojenną. Sympatyzuje w niej wyraźnie z Rosjanami, sam przecież mieszka
w zaborze rosyjskim. Niemców i Austriaków traktuje jak najgorsze zło, bardzo przeżywa klęski Rosjan i zajęcie Łowicza
przez Niemców. Okupacja niemiecka okazała się bardzo zła
dla muzeum. Najpierw władze niemieckie zakazały wywozu zbiorów z miasta aby je zabezpieczyć i ochronić. Potem
żołnierze niemieccy wielokrotnie włamywali się do muzeum
i ograbili zbiory w poważnym stopniu. Tarczyński wielokrotnie interweniował u władz niemieckich w sprawie muzeum,
jego zabezpieczenia i okradania. Został uznany za wroga
narodu niemieckiego i 9 czerwca 1915 roku aresztowany. Początkowo był krótko internowany w obozie w Havelbergu,
następnie przewieziono go do zamku Celle koło Hanoweru.
Po 16 miesiącach niewoli wrócił stamtąd 10 listopada 1916
roku. Wojna i śmierć ukochanego syna Władysława Kazimierza, nadszarpnęły bardzo zdrowie i psychikę Tarczyńskiego.
W końcu: … „W czerwcu 1918 roku Władysław Tarczyński
sporządził akt darowizny, na mocy którego przekazywał swoje
zbiory miastu, czyniąc odpowiedzialnymi za ich stan i bezpieczeństwo najmłodszego syna Mariana, córkę Jadwigę i jej męża
Emila Balcera. Zmarł 6 października 1918 roku, w wieku 73 lat,
i został pochowany obok swej żony Wandy na łowickim cmentarzu „Emaus” „…. zanotował Marek Wojtylak.

Władysław Tarczyński opowiadający uczestnikom wycieczki z Kutna o zamku
łowickim, 1913 r., (fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łowiczu)

Władysław Tarczyński w pokoju nr 102 w zamku Celle, fot. z 1 czerwca 1916 r., ze
zbiorów Teresy Iwanowskiej

Nie czas i miejsce na to, by opisywać dalsze losy muzeum.
Dość powiedzieć, że obecnie Muzeum Miejskie w Łowiczu im.
Władysława Tarczyńskiego zajmuje ogromny kilkuskrzydłowy barokowy gmach z końca XVII wieku, (dawne seminarium duchowne dla księży misjonarzy), a jego zbiory są iście
imponujące. Pamiętajmy jednak, że pierwociny tego jednego z największych muzeów Polski Środkowej wywodzą się
z Uniejowa.

Dobrosław Wierzbowski

Bibliografia:
Warchałowski Walerian, Historia zbiorów Władysława
Tarczyńskiego i Muzeum i Miejskiego w Łowiczu 1907-1939,
Łowicz 1997.
Tadeusz Strumiłło, Fortepian Kazimierza Tarczyńskiego,
„Studia Muzealne” 1 1953, s. 171-175.
Hanna Stefankiewicz-Witczak, Tajemnica starej szuflady...,
„W Uniejowie”, nr. 31 i 33
Warchałowski Walerian, Ślady masoników w „Zbiorach
Starożytności” Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu,
Ars Regia 2/3-4, 1993, s. 165-171
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Władysław Tarczyński przed barakiem nr 11 lazaretu w Celle w otoczeniu chorych i personelu szpitala, 4 marca 1916, ze zbiorów Teresy Iwanowskiej

Strony internetowe:
lowiczanin.info/wiki/?title=Tarczyński_Władysław
arspolonica.ocross.net/polskie-pianina-i-fortepiany/
akademia.cekis.pl/wladyslaw-tarczynski/
polishgenealogy.blogspot.com/2010/11/tarczewski.html#
http://lowiczanin.info/sily-ducha-zadna-przemoc-niepokona/
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Muzeum Miejskie w Łowiczu im. Władysława Tarczyńskiego
Kaplica barokowa

Sala portretowa

Tarcza bractwa kurkowego 1792 r.
Drzwi stalowe z 1561 r.

Zbroja husarska z XVII w.

Późnogotycki miecz dwuręczny

Wnętrze chałupy łowickiej

Staropolski kafel z XVIII w.

Szlachcic T. Jankowski
- portret trumienny z 1712 r.

fotoreportaż Dobrosław Wierzbowski
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Wystawa łowickich strojów ludowych
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Jesienny Koncert dla Seniora 2016

Obchody Dnia Seniora w Uniejowie to dzień, w którym pokolenie wieku senioralnego może poczuć się wyjątkowo. Jak co roku jego organizatorami są:

Burmistrz Miasta i Samorząd Uniejowa, PGK Termy Uniejów, OSP w Uniejowie, MGOPS , MG Biblioteka Publiczna i M-GOK w Uniejowie. Tegoroczny koncert
poprowadził Robert Palka z M-GOK w Uniejowie. W imieniu Burmistrza i Samorządu głos zabrał Janusz Kosmalski - przewodniczący Rady Miasta w Uniejowie.
Życzenia do Seniorów skierowały również: Urszula Urbaniak - prezes uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Marianna Koperek - przew. uniejowskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.Po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się kolejno: Grupa Teatralna uniejowskiego
UTW, zespół „Włościanki” z Wielenina i chór „Kantylena”. Koncert zakończył się występem artystek z Akademii Muzycznej w Łodzi - Izy Połońskiej (śpiew)
i Aleksandry Nawe (fortepian).

Na pierwszym planie chór „Kantylena” z dyrygentem Jakubem Pięgotem Fot. Andrzej Sobczak

Przeżyli wspólnie 50 lat

Jubileusz złotych godów świętowało 20 par małżeńskich z terenu gminy Uniejów. Jubilatów zaproszono w dniu 4 listopada do Domu Pracy Twórczej w Unie-

jowie. Pamiątkowe medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz list gratulacyjny w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył burmistrz Uniejowa
Józef Kaczmarek. W liście tym czytamy m.in.: „(...) Wśród polskich odznaczeń państwowych medal ten zajmuje miejsce szczególne, symbolizuje bowiem
szacunek, jakim Rzeczpospolita darzy trwałą więź małżeńską i wagę, jaką przywiązuje do pomyślności rodziny. Nikt lepiej od Was Czcigodni Jubilaci nie
wie, ile potrzeba codziennego troskliwego pielęgnowania małżeńskiej relacji, wzajemnej uwagi, wsparcia, pamięci, odpowiedzialności i wyrozumiałości, aby
miłość nigdy nie ustała. (...)”
Były również gratulacje i życzenia od Samorządu Gminy. Burmistrzowi w uhonorowaniu Jubilatów towarzyszyli: Janusz Kosmalski Przewodniczący Rady
Miejskiej Uniejowa, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Uniejowie Anna Kowalska i jej zastępca Jolanta Pająk.
W części nieoficjalnej tego wyjątkowego spotkania był poczęstunek, wspomnienia i tańce, a oprawę muzyczno-artystyczną zapewniła Kapela „Spod Baszty”
i jej soliści.

Jubilaci to :Wanda i Jan Andrzejczakowie, Alicja i Ryszard Bartosowie, Krystyna i Władysław Becalikowie, Władysława i Czesław Dopierała, Kazimiera i Józef Gadomscy, Kazimiera i Stanisław Kantyka, Jadwiga i Kazimierz Kaźmierczakowie, Janina i Czesław Koźbowie, Daniela i Mirosław Krzesłowscy, Zofia i Zygmunt Kucińscy,
Teresa i Kazimierz Łuczakowie, Zenobia i Józef Olczykowie, Ewa i Ryszard Pietrucha, Jadwiga i Franciszek Pilarkowie, Janina i Bronisław Skowerańda, Krystyna
i Mirosław Sobierajowie, Marianna i Bogumił Stefańscy, Krystyna i Władysław Wodzińscy, Irena i Władysław Zasada, Jadwiga i Władysław Zwolińscy. Na fotografii
również organizatorzy spotkania i krewni jubilatów (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
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Mikołajkowy Weekend dla najmłodszych 2016

W sobotę i niedzielę (3-4 grudnia) najmłodsi pod opieką rodziców bezpłatnie mogli spędzić czas w „Klubie Nautilus” przy uniejowskich „Termach”. Były wspólne zabawy, gry i konkursy. Oblegana była specjalna strefa urody, w której pracownicy Studia Zebra z Łodzi i Studia urody z Poddębic wykonywali gwiazdkowe stylizacje
(fot. Ryszard Troczyński)

Jarmark Bożonarodzeniowy

Od piątku do niedzieli (2-3-4 grudnia) na kiermaszu przy Basenach Termalnych można było nabyć smaczne i ekologiczne potrawy, przysmaki, przetwory oraz
wyroby rękodzielnicze, w tym ozdoby i biżuterię (fot. Małgorzata Charuba)

Imienimy Świętego Mikołaja (6 grudnia)

Było wspólne ubieranie choinek przez dzieci i dorosłych. Potem powitanie Mikołaja, który w tym roku nie przyjechał saniami, ale samochodem strażackim. Ks.
prałat Andrzej Ziemieśkiewicz poświęcił żywą szopkę, jaką do 6 stycznia będzie można odwiedzać przy kompleksie basenowo-termalnym (fot. Ryszard Troczyński)

w Uniejowie - nr 68 (2016)
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Stan obecny wnętrza kolegiaty ufundowanej przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego

Wnętrze kolegiaty po restauracji w/g projektu „Restauro Sp. z o.o.”

Fotografie udostępnione przez Pracownię Konserwacji Architektury Malarstwa i Rzeźby „Restauro Sp. z o.o.” w Toruniu
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Z cyklu: Ród Bogoriów Skotnickich
Już w średniowieczu przedstawiciele rodu Bogoriów Skotnickich określeni zostali przez Długosza jako „dobrotliwi
i szlachetnie wykształceni”. Na przestrzeni kolejnych wieków pełnili urzędy starostów, wojewodów, zarządzali majątkami ziemskimi, byli wykładowcami, nauczycielami, artystami, sędziami. Obejmowali również wysokie stanowiska
w hierarchii kościoła, jak np. arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki, któremu Uniejów zawdzięcza murowany zamek
i kolegiatę. Zapisali się też jako patrioci, biorąc udział w zrywach powstańczych, służąc w Wojsku Polskim czy w Armii
Krajowej.

Kościół Santa Croce we Florencji

Michał Bogoria Skotnicki
(1775-1808) - malarz, artysta
Malarz Michał Bogoria Skotnicki (syn Franciszka) początkowo przygotowywał się do zawodu lekarza. Wybrał jednak
malarstwo i około 1800 roku wyjechał do Drezna, by rozwijać
swój talent pod okiem znanego malarza, Giuseppa Grassiego.
W 1801 roku namalował obraz „Wieść o Zmartwychwstaniu
Pańskim”, który znajduje się w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i jest w Polsce jedynym zachowanym jego
obrazem.

François-Xavier Fabre - Portret Michała Bogorii Skotnickiego z 1806 r.

Artysta był wielkim miłośnikiem i znawcą obrazów szkoły włoskiej, toteż kolejne lata spędził we Włoszech, wspólnie
z żoną Elżbietą z Laskiewiczów (1781-1849) nazywaną Elizą.
Nie tylko podziwiali dzieła włoskich malarzy, ale zaczęli je
kolekcjonować. W ich zbiorach znalazły się również ryciny
i ceramika artystyczna.
W roku 1804 Skotniccy przebywali w Neapolu. Powstał
tam wtedy portret kobiety (prawdopodobnie Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej), będący obecnie własnością Lwowskiej
Galerii Obrazów. W 1806 roku małżonkowie osiedli we Florencji, żyjąc wśród elit kulturalnych, skupiających polskich
emigrantów. Tak scharakteryzował ich Andrzej Ryszkiewicz
w Biuletynie Historii Sztuki, t.31(1969), s.211: „W parze tej Elżbieta z Laskiewiczów reprezentowała rzutkość, zapobiegliwość, realizm połączony z szerokim gestem: on, Michał Skotnicki, był chorowitym młodzieńcem, o subtelnych manierach
wielkiego pana, kolekcjonerem i artystą, który bezskutecznie szukał pod gorącym niebem Italii życiodajnych sił”.
Michał Bogoria Skotnicki przedwcześnie zmarł na gruźlicę w wieku 33 lat. Został pochowany w kościele Santa Croce,
po prawej stronie kaplicy Castellanich. Na zlecenie wdowy po
zmarłym artyście, wybitny florencki rzeźbiarz, Stefano Ricci
wykonał dwa egzemplarze nagrobka. Jeden pozostał w kaplicy kościoła Santa Croce, a jego kopia znajduje się w jednej
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z kaplic wawelskich.
Pomnik
Michała
Skotnickiego, przedstawiający żonę
obok urny, oceniany jest przez
znawców sztuki,
jako jedno z najlepszych
dzieł
jego autora.
Po
śmierci
męża
Elżbieta
Skotnicka
zamieszkała w Krakowie. Zostawiła
po sobie testament, na mocy
którego cała kolekcja dzieł sztu- Nagrobek Michała Bogorii Skotnickiego z w kościele
ki, zgromadzonych
Santa Croce we Florencji
przez nią i męża,
miała być spieniężniona przez Uniwersytet Jagielloński. Pozyskane w ten sposób fundusze uczelnia była zobowiązana
przeznaczyć na stypendia i kształcenie utalentowanej młodzieży, a wśród nich dwóch młodych malarzy, studiujących
za granicą. Jednak w roku 1850 pożar zniszczył większą część
przekazanych zbiorów i testament fundatorki nie mógł być
zrealizowany.
Polski malarz Michał Bogoria Skotnicki, któremu przedwczesna śmierć nie pozwoliła w pełni rozwinąć talentu, to
postać mało znana nam współczesnym, ale mimo upływu
czasu przypomina o nim pomnik-epitafium w kościele Santa
Croce we Florencji i jego kopia w kaplicy Skotnickich w katedrze na Wawelu. Kaplicę Skotnickich na Wawelu zbudowano
w 1339 r. sumptem Jarosława Bogorii Skotnickiego – archidiakona krakowskiego, a późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Urszula Urbaniak

Współpraca Maksymilian i Michał Skotniccy

Źródła:
Małgorzata Pszczółniak, Nagrobek Michała Bogorii-Skotnickiego we Florenckim kościele Santa Croce, Zeszyty Sandomierskie numer 39 (wrzesień 2015), s. 37-41
Helena Skotnicka-Orzechowska, Dzieje rodu Bogoria Skotnickich. Przeszłość odległa, daleka i bliska

Z „Księgi adresowej Polski wraz z wolnym miastem Gdańskiem 1930 r.”

wydanej przez Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o Warszawa, 1930 r.
Uniejów - miasto, pow. Turek (...), sąd. okr. Kalisz (...), stacja kolejowa (12 km) Dąbie, linia
kolejowa Dąbie-Koło, autobus Uniejów-Sieradz, Konin-Turek-Aleksandrów-Łódź, Kalisz-Uniejów. Magistrat, 1 kościół, 1 synagoga. Towarzystwo rzemieślnicze. Targi: co czwartek.
Jarmarki: 7 razy rocznie. Młyny.
Burmistrz i Prezes Rady Miejskiej: Piotr Badowski
Straż ogniowa ochotnicza.
Komendant: Juljan Kaszyński.
Lekarze: Bojakowski Klemens dr.
Lekarze dentyści: Gutharc S.
Adwokaci: Gaszyński St. (obrońca sądowy)
Notariusze: Bierzyński J.
Akuszerki: Baranowska K.-Sławska B.-Tyczyńska Fr.
Apteczne składy: Rekus C.
Apteki: Zachorowski A.
Banki: Bank Spółdzielczy Sp. z o.o.,
Bank Handlowo-Przemysłowy
Bednarze: Karnicki E.-Karnicki J.-Śpiewakowski W.
Blacharze: Sterczewski S.
Bławaty: Bresler S. -Szymański B. -Świtalska R.
Budowlane materiały: Syndykat Rolniczy
Cegielnie: Lesiewicz J.
Cementowe wyroby: Tyliński Z.
Cukiernie: Karo D.-Tarnicka S.
Deski: Gliksman R.
Felczerzy: Sławski T.
Felczerzy weterynarii: Białczak Stef.
Fotograficzne Zakłady: Podgórski Z.
Fryzjerzy: Borowski A.-Gąsior D.-Sowiński S.
Galanteria: Francuz M.-Galoch W.-Jerozolimska M.
-Szymański J.-Winter S.- Krauze Z.
Garncarze: Andrysiewicz F.-Boniecki M.-Bułczyński W.Ostrowski M.-Ratajski S.- Szczęśny M.- Winnicki T.
- Zakosztowicz F.
Herbaciarnia: Prażmowska H.
Kapelusze damskie: Michalak J.-Szymańska S.
Kasy pożyczk.-oszczędn.: Spółdzielcza Kasa Pożyczykowo-Oszczędnościowa
Kolonjalne art.:Dobrucki Ch.-Gawrońska A.- Grabowska
K.-Grünwald-Koziński J.- Moszkiewicz M.- Piasecki J.
Kołodzieje:Korycki R.-Malczewski L.-Urbaniak J.
Kominiarskie przedsięb.:Kotlarski J.
Konie-handel: Benkel L-Landaus S.- Piasek S.
Kowale: Antoniak S.-Gajdecki J.- Lisiecki A.-Paprzycki A.-Pawlak A.-Rozentreter E.-Szuszkiewicz A.-Tylki J.
Krawcowe: Kibel R.-Wojciechowska M.- Wojciechowska W.-Karnicka F.
Krawcy: Buch S.-Granos L.-Jabłoński A.- Krokocki L.
-Szpigiel A.- Szymański A.
Księgarnie: Bresler C .-”Ognisko”- Sieczko St.
Kuchenne naczynia: Koziński-Starczewski S.Malarze: Królikowski W.-Suwaliński D.

Manufaktura: Gros W.-Łęczycki Sz.- Szymański B.
-Świtalski A.
Mąka: Birke M.-Starczewski A.
Młyny: Calak J.- Bracia Wojciechowscy- Bamberski Józ.
Murarze: Jenerowicz F.-Krajewski J.-Lesiewicz A.-Lesiewicz
F.-Skoiński P.
Myśliwskie przybory: Gawroński H.
Nabiał: Borowska W.- Grodanc L.- Tworek I.-Wolkowicz M.
Nasiona: Rekus C.-Rynek 4
Nasiona-nawozy-chemikalja: f.CUlrich-WarszawaSpółdzielnia Rolnicza Kaliska ,Oddział
Obuwie: Brisz Ch.-Szymański B.
Olejarnie: Karo J.
Pasza: Józefowicz R.-Szuszkiewicz F.
Piekarnia: Robaszkiewicz St.-Zieliński J.
Piwiarnie: Panasiuk-Tarnicka
Powroźnicy: Domagalski K.
Próśb i tłumaczeń biura: Domański A.- Zieliński W.
Restauracja: Binkowski J.- Kujawiński S.-Spławska J.
Rolnicze artykuły: „Rolnik”-Spółdzielnia Rolnicza
Rymarze: Kozielewski A.-Kubiak W.- Ładowski W.
-Włodarski M.
Rzeźnicy: Dębowski W.-Józefowicz S.- Kaczorowski J.
- Kołtun I.-Malewski B.-Mokrosiński J.-Przedworski S.
-Ratajczyk J.-Tomczak S.
Samochodowa komunikacja (transport automobiles):
Birke i Granos-Gdański M.-Stroszajn D.
Skóry: Łęczycki M.
Spirytualja: Bednarek W.-Jasiński A.-Kozłowski J.
-Ponsyljusz J.
Spożywcze artykuły: Altbeker B.-Bresler Z.-Dynowski W.Grynwald-Kibel- Lewin A.-Pajor W.-Parzęczewski H.-Pełka
T.-Piasecki J.-Suwaliński D.-Tarczyńska S.-WaldmanA.
-Lewandowski F.-Zieliński M.
Stolarze: Czajka A.-Dębski P.-Gibaszek K.-Kamiński J.
- Kubisiewicz J.-Michalak J.- Nowacki F.- Owczarek A.
- Ścibior A.-Tworkiewicz A.- Własny J.- Wojciechowski F.-Wojciechowski J.
Szewcy: Cerski I.-Dębski A.- Łącki J.
Ślusarskie zakłady: Świątczak F. Waniek i Kukulski
Tkalnie: Świerczyński F.
Trepy: Frymer J.
Tytoniowe wyroby: Majer G.- Matusiak J.- Ponsyljusz J.
Wata-wyrób: Gross H.
Wiatraki: Perliński M.
Zboże: Bresler- GŁaski M.- Parzęczewski S. -Szklanowski R
Żarnowiecki H- Świtalski A.
Żelazo: Bacharier M. -Gołąb A.
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Z cyklu: Fryzjerstwo w Uniejowie

Historia Zakładu Fryzjerskiego Romana Bonieckiego
Cyrulik, balwierz, golarz to określenia od dawna praktycznie zapomniane, choć odnoszą się do rzemiosła, które towarzyszy człowiekowi od czasów starożytnych. Zawód fryzjera – bo o nim tu mowa – będący spadkobiercą wielu umiejętności
ma długą i bogatą tradycję. Początkowo pozbawiony jakiejkolwiek pozycji społecznej, z czasem zaczął stopniowo zyskiwać
na znaczeniu, a jego usługi dawniej dostępne dla nielicznych, stały się powszechne. Zakłady fryzjerskie znajdują się dziś
w dużych miastach i małych miasteczkach. Nie brakowało i nie brakuje ich też w Uniejowie.
Zakład Fryzjerski Pana Romana Bonieckiego mieści się
przy ulicy Bł. Bogumiła 2. Założył go po wojnie jego ojciec Kazimierz Boniecki, który świadczył swoje usługi do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego historia zaczęła się jednak
znacznie wcześniej.
Mój Ojciec urodził się w 1913 roku - wspomina Pan Roman
Boniecki. - Ukończył 5-cio letnią szkołę powszechną. Po niej zaczął pracować razem ze swoim ojcem w garncarstwie. Ta praca
jednak nie podobała mu się, więc po jakimś czasie rozpoczął naukę fryzjerstwa u Mistrza Borowskiego, który miał zakład w Ryn-

Fryzjer Kazimierz Boniecki i jego synowie - fryzjerzy ...

Kazimierz Boniecki (1913-1996) - fot. Ryszard Fórmanek

ku pod nr 8. Po odbyciu nauki otworzył własny zakład w Rynku,
w domu Świtalskiego (obecnie na tym placu stoi drewniany kiosk
Gminnej Spółdzielni), w którym mieściła się też piekarnia Świtalskiego. Ojciec wydzierżawiał tam lokal aż do wojny. Po wojnie otworzył własny zakład na ul. Bogumiła 2. Później przyszły
takie czasy, że ze wszystkich zakładów fryzjerskich utworzono
spółdzielnię fryzjerską, która mieściła się u Pana Domżała. Tam
pracował mój ojciec, Sobieraj, Sowiński i Grabowski. Na fryzjerstwie damskim pracowała Sobierajowa i Sowińska. Kiedy Władysław Gomółka został I-szym Sekretarzem PZPR, spółdzielnię
rozwiązano i każdy poszedł na swój chleb.
Pan Roman Boniecki od 1964 roku zaczął odbywać naukę u ojca. Później zdał egzamin czeladniczy, a kiedy jego
ojciec przeszedł na emeryturę, przejął zakład i prowadzi go
do dnia dzisiejszego, kontynuując rodzinną tradycję. Nie jest
on w tym odosobniony, bo fryzjerów w rodzinie jest bardzo
wielu. Jednym tchem wymienia: Mój ojciec fryzjer, brat starszy
fryzjer, i ja fryzjer. Siostra mojej matki, Cecylia, była fryzjerką
w Łodzi i jej mąż Janusz też był fryzjerem. Moja ciotka Sobierajowa fryzjerka, jej mąż Feliks fryzjer, brat Bronek fryzjerem
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Janisław (1943-1963) ...

Roman, prowadzący rodzinny zakład (legit. ze zb. Romana Bonieckiego)

w Łodzi, brat Eliasz Sobieraj, syn Mirosław fryzjer i synowa Krystyna fryzjerka.

Cofnijmy się na chwilę w przeszłość. Przed wojną w Uniejowie było wiele zakładów fryzjerskich. Mieli je m.in. Boniecki, Borowski, Sobieraj, Grabowski, Tylżanowski. U Pana
Kazimierza Borowskiego pracował Eugeniusz Czyżo, który
zawodu uczył się u Sowińskiego. Sporo zakładów fryzjerskich
mieli też w Uniejowie Żydzi. Obowiązujące wówczas przepisy
zabraniały pracy w niedziele. Nie wszyscy tego zakazu przestrzegali, z czym wiązały się czasem zabawne historie. Jedną
z nich tak wspomina Pan Roman Boniecki.
Pewnego razu ojciec został przyłapany na pracy w niedzielę
i otrzymał mandat w wysokości 15 złotych. Przed wojną 15 złotych to było dużo pieniędzy, więc wymyślił sobie, że nie zapłaci
mandatu, za co pójdzie do aresztu, który był przy urzędzie miasta. Poszedł więc odsiedzieć trzy dni w areszcie, a w domu powiedział, że jedzie na pielgrzymkę do Częstochowy. Idzie ulicą
profos, niejaki Wójcik, i spotyka dziadka, czyli jego ojca, mówiąc
do niego: - Marcelek, a gdzie ty masz chłopaka? Na trzy dni do
Częstochowy pojechał na pielgrzymkę- odpowiedział dziadek.
Na pielgrzymkę do Częstochowy pojechał? - odparł profos. - A,
idź no tam, zobacz do aresztu. Ojciec podszedł pod okno aresztu
i mówi: – Chodź no tu chorobo! A kiedy dziadek mówił „chorobo”,
to była już poważna sprawa. To tu jest Częstochowa? -mówił
dalej. Wtedy mój ojciec opowiedział swojemu ojcu, dlaczego tu
się znalazł.
Inna ciekawa historia dotyczy okresu okupacji, kiedy to
uniejowscy fryzjerzy chodzili strzyc junaków niemieckich do
Biernacic. Tam właśnie Pan Kazimierz Boniecki został pobity przez jednego z niemieckich oficerów. - Wyjeżdżali wtedy
Niemcy na Powstanie Warszawskie i jakiś oficer niemiecki bez
powodu uderzył ojca w twarz. Później stało się tak, że ten sam
oficer przypadł ojcu do strzyżenia, więc ojciec ostrzygł go na
wzór dzisiejszego irokezika. Gdy ten się zorientował, przyszedł
do ojca mówiąc, że jest źle ostrzyżony. Kiedy ojciec stwierdził,
że wszystko jest dobrze, Niemiec kopnął go z całej siły, ale ojciec
i tak nie ostrzygł go tak, jak tamten chciał.
Nie brakowało też wydarzeń dramatycznych, które kończyły się dla niektórych zesłaniem do obozu koncentracyjnego. Pan Kazimierz Boniecki uniknął tego dzięki godnej pochwały postawie Pana Konieczko. Tak mówi o tym dziś Pan
Roman Boniecki.
Mój ojciec z Panem Konieczko pracowali w czasie okupacji
u Borowskiego. Z Dobrej przyjeżdżał wtedy do Uniejowa niejaki Sekura. Przywoził gazetki polityczne które oni przechowywali
w podwórku pod papą na ubikacji. Jak się później okazało, ten
Sekura był po prostu kapusiem. Nie wiedział jednak dokładnie
kto jest kto i w pierwszej chwili Niemcy aresztowali Sobieraja.
Później wskazał na Pana Konieczko, którego Niemcy aresztowali
i wywieźli do obozu w Mathausen. Pan Konieczko nie wydał ojca.
Gdyby to zrobił, ojciec też znalazłby się w obozie.
Koniec wojny przyniósł upragniony pokój. Pojawiły się
jednak inne problemy. Z usług fryzjerskich Pana Kazimierza Bonieckiego korzystali AK-owcy. Strzygł ich potajemnie
w nocy, w rzeźni na ulicy Kościelnickiej albo w polach położonych za miastem w kierunku Czekaja, gdyż w ciągu dnia
nie mogli się pokazywać. Zdarzały się też inne niebezpieczne historie, jak ta którą przypomina Pan Roman. - Pewnego
razu Włodarski (był w milicji) przyprowadził jakiegoś człowieka,
żeby go ojciec przenocował. Jeden z AK-owców, niejaki Koziński,
mieszkał w korytarzu, a my obok za tymi drzwiami. Ojciec struchlał, kiedy zobaczył, że ten przybysz wyjmuje pistolet i kładzie
pod poduszkę. Pomyślał, że tu na Kozińskiego robią zasadzkę.
Na szczęście nic się nie wydarzyło. Następnego dnia ojciec do
Włodarskiego mówi: - Panie Włodarski, niech Pan więcej razy
z takimi ludźmi nie przychodzi.
Fryzjerstwo to nie tylko strzyżenie, ale także zapomniane
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Zakład Fryzjerski Bonieckiego nie zmienił adresu. Po Kazimierzu jego syn
Roman pielęgnuje tradycję rodzinną (ze zb. Romana Bonieckiego)

już nieco golenie. W latach powojennych żyletki nie były powszechnie dostępne. Nieco później pojawiły się żyletki Rawa
Lux zwane potocznie „Krwawe Rawy”, produkowane przez
Fabrykę Ostrzy do Golenia w Rawie Mazowieckiej. Ludzie nie
posiadali brzytew, więc musieli korzystać z usług fryzjera.
Niektórzy przychodzili pieszo po kilka kilometrów raz w tygodniu, żeby się ogolić. W zakładzie Pana Kazimierza Bonieckiego golenie odbywało się w środy i soboty od godziny 18 do
godziny 22-23. Dopiero, kiedy na rynku pojawiły się nieco doskonalsze żyletki Polsilver produkowane przez Łódzkie Zakładów Wyrobów Metalowych „Wizamet”, ludzie zaczęli golić
się sami, a fryzjerzy odetchnęli z ulgą, bowiem golenie było
dla nich ciężką pracą
Odbywające się w środy i soboty golenia były jednocześnie
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okazją do spotkań, a zakład fryzjerski zamieniał się wtedy
w klub towarzyski. Nie było telewizorów, nie wszyscy mieli radioodbiorniki, więc ludzie schodzili się i przesiadywali,
opowiadając przeróżne rzeczy, o różnych zdarzeniach czy
wypadkach. Gdy rozmawiali o polityce, a wszedł do zakładu
jakiś ORMO-wiec, od razu zapadała głucha cisza. Nikt nic nie
mówił, nikt nie wspominał o Wolnej Europie, czy o sytuacji
politycznej w kraju. Były to tematy zakazane.
Fryzura podobnie jak ubiór pokazuje postawę życiową człowieka (np. hippisi, skini), a modę na nią dziś głównie ustalają gwiazdy ekranu, muzyki czy sportu (celebryci).
Ogólnie jednak przed wojną i po wojnie strzyżono podobnie, choć po wojnie modne było przez pewien okres strzyżenie w jaskółkę. Młodzież i dzieci strzygło się tak, jak dziś.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych młodzi ludzie zaczynali nosić długie włosy. Był to wyraz buntu
młodego pokolenia przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom. Jak wspomina Pan Roman Boniecki, przychodził
czasem ktoś taki do fryzjera mówiąc, żeby mu skrócić włosy
o centymetr. Jeśli wyszło półtora centymetra, to gotów był
dać po gębie fryzjerowi.
Zmartwieniem Pana Romana Bonieckiego jest to, że nie
ma zainteresowania nauką zawodu fryzjera wśród młodych
ludzi. Pan Roman zostawił po ojcu drugie stanowisko w zakładzie, licząc na to, że przyjdzie do niego ktoś zainteresowany nauką zawodu. Niestety tak się nie stało. Dawniej jeśli
ktoś nie miał co najmniej dokumentów czeladniczych – mówi
Pan Roman Boniecki - nie mógł otworzyć zakładu. Dziś każdy
może sobie otworzyć zakład, zatrudnić fryzjera, czy fryzjerkę nie
mając żadnych dokumentów. Kiedyś nie było to możliwe. Przychodzą do mnie strzyc się kuracjusze z sanatorium, czy turyści.
Okazuje się, że np. w Łodzi jest deficyt mężczyzn fryzjerów. Idzie
się tam do zakładu fryzjerskiego, i fryzjerka nie ostrzyże tak, jak
się chce, tylko tak, jak ona potrafi.
W okresie PRL-u przedstawicielem wszystkich rzemieślników był Cech Rzemiosł Różnych. Byli w nim fryzjerzy, mechanicy, szewcy, krawcy i inni. Egzaminy natomiast odbywały
się w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi, ewentualnie w Poznaniu
lub w Kaliszu. Natomiast Cechy pełniły funkcję doradczą
w zakresie prowadzenia ewidencji przez rzemieślników. Pomagały załatwiać niektóre sprawy, wydawały zaświadczenia
o odbytej nauce zawodu. Przed organami skarbowymi rzemieślnicy
musieli się
jednak bronić
sami.
Z
czasem
rzemieślnicy
w y pis y wa l i
się z Cechu,
bo przynależność do
niego
nie
dawała żadnych korzyści. Dziś rzem i e ś l n i c y,
a wśród nich

Roman Boniecki
jako uczeń (fot.
ze zb. Romana
Bonieckiego)
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także fryzjerzy, prowadzą samodzielną działalność gospodarczą.
A jak rysuje się przyszłość tego zawodu? Zdaniem niektórych naukowców, człowiek z upływem lat i wieków, będzie
włosy tracił. Były nam one potrzebne do ochrony ciała przed
zimnem i niebezpieczeństwem. Teraz jednak ochraniają nas
ubrania, czapki itp. Wygląda więc na to, że kiedyś zawód fryzjera może zaginąć. Jednak w dającej się przewidzieć przyszłości, wydaje się to niemożliwe. Fryzjer to nie tylko rzemieślnik, to także artysta i kreator, a dla niektórych równie
ważny tak, jak lekarz.

Andrzej Zwoliński

Roman Boniecki obecnie - grudzień 2016 (fot. Andrzej Zwoliński)

Widząc w Uniejowie te piękne baseny kąpielowe, boiska sportowe z podgrzewaną murawą, halę sportową, lodowisko zimą zastanawiam się, czy mają one swoich patronów. W/g mojej oceny jest przynajmniej trzech uniejowian,
którzy przyczynili się do sukcesów powojennego sportu w Uniejowie i tym samym zasłużyli sobie na szczególną pamięć
mieszkańców. Są to: Eliasz Sobieraj, Bolesław Lampe i Janusz Wojciechowski. Chętnie udzielę uzasadnienia, jeśli będzie taka potrzeba.

Uniejowski sport
w czasie okupacji i jego
odradzanie się po zakończeniu
II wojny światowej
W połowie sierpnia 1939 roku w budynku szkoły zebrało się kilku sportowców - Janusz Wojciechowski, Eliasz
(Lolek) Sobieraj, Henryk Dominiak, bracia Sobańscy oraz
działacze: Lewandowski, Filipczak, Tylki, Andrysiewicz,
Konieczko (prezes Klubu). Postanowiono natychmiast zawiesić działalność aż do chwili odwołania. Eliasz Sobieraj
i Henryk Dominiak zobowiązali się spisać, zakonserwować
i ukryć znajdujący się na stanie sprzęt sportowy. Natomiast
kostiumy sportowe (koszulki, spodenki, getry i buty) każdy
zawodnik miał obowiązek ukryć we własnym domu. Na
stanie klubu były wówczas: rękawice bokserskie (2 pary),
piłka do siatkówki (1), piłka nożna (1), oszczep (1), dysk (1),
buty-kolce(2 pary), kule (2) i siatka do siatkówki (1).
Dla byłych sportowców był to trudny okres. Powstała
pustka po treningach, którą trudno było zastąpić czymś innym. Wiem to na przykładzie wujka Lolka, którego obserwowałem każdego dnia w domu i w pracy. Widziałem, jak
wykonywał ruchy przypominające walkę w boksie- lewy
prosty, prawy sierpowy, unik czy zwód stosowany w piłce
nożnej.
(...) Kiedy nastała okupacja w ukryciu w domu uprawiałem z wujem prostą gimnastykę, a z czasem przeszliśmy do
zajęć typowo sportowych, podczas których pokrywka od
garnka zastępowała nam dysk, odważniki wagowe kulę.
Trudniej było o sprzęt zastępujący oszczep, więc ćwiczyli-

śmy tylko dwa kroczki rozbiegu i przeplatankę nóg przed
wyrzutem(...)
(...) Ta zabawa w sportowców trwała bardzo długo, lecz
nieregularnie. Korzystne zmiany nastąpiły dopiero w 1943
roku, kiedy komendantem gestapo został Hut, który nie
lubił donosicieli. Tę sytuację wykorzystał wujo Lolek. Zebrał kilku dawnych sportowców i postanowiono potajemnie tworzyć małe grupki i zaczynać treningi. W pierwszej
kolejności byli chętni chłopcy do nauki boksu: Leszek,
Paweł, Zdzisiek, Jurek, Benek i kilku innych, traktujących
boks jako zabawę, bo w Uniejowie nigdy nie było ringu.
Wyciągnięto więc rękawice bokserskie i pierwsze nauki
odbywały się na ostatnim poziomie widokowym wieży zamkowej. Początkowo treningi osobiście prowadził
Lolek, a potem przyszli mu z pomocą: Krajewski Tadeusz
-późniejszy wicemistrz Polski w jednej z lekkich kategorii
wagowej i Wojtek Włodarski-późniejszy czołowy zawodnik okręgu łódzkiego w wadze średniej.
Drugą grupę stanowili siatkarze, w większości zawodnicy przedwojenni: Janusz Wojciechowski, Eliasz (Lolek)
Sobieraj, Filipczak, Lewandowski, Henryk Dominiak, Eugeniusz Lichawski, Jutek Dominiak, Zdzisiek Pełczyński oraz
grupa młodszych chłopców, stanowiących drużynę przeciwną. Treningi odbywały się na samym końcu parku.
Trzecią grupę, stosunkowo małą, stanowili lekkoatleci: Janusz Dybowski (100 i 200 m), Eugeniusz Lichawski ((400m), Janusz Wojciechowski (skok wzwyż, dysk
i oszczep), Lolek Sobieraj (dysk, oszczep i pchnięcie kulą)
oraz ja, próbujący wszystkiego po trochu. Nasze treningi odbywały się na placu przy kościółku Bożego Ciała, na
końcu ulicy Kilińskiego.
Czwarta, najliczniejsza grupa, to zawodnicy piłki nożnej. Powstały dwa zespoły: zawodnicy przedwojenni
z młodzieżą starszą oraz grupa młodych chłopców. Znane

Jerzy Sobieraj (z lewej) i Paweł Grabowski przed meczem pił- Lolek - Eliasz Sobieraj w rzucie dyskiem
ki nożnej w 1949 roku (zb. Jerzego Sobieraja
(zb. Aleksandry Sobieraj)
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Zdolni do wszystkiego - Paweł Grabowski, Jerzy Sobieraj,
Wojtek Oporowicz, Zdzisław Dominiak, Wiesiek Winnicki
(zb. Jerzego Sobieraja)
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nazwiska w grupie starszych to: bracia Sobańscy, bracia
Krajewscy-Wincenty i Tadeusz, Eliasz Sobieraj, Henryk
Dominiak, Zieliński (kominiarz) i wielu innych. Ich przeciwnikami była młodzież starsza. Trening w/w zespołów
trwał 50 minut. Następnie wchodziła sama młodzież,
a wśród nich dwaj synowie komendanta gestapo.
Przed każdym treningiem teren dookoła sprawdzano,
by nie było osób niepożądanych. Zachowywano wszelkie środki ostrożności, ale o wszystkim musiał wiedzieć
komendant gestapo, który przymykał na to oczy. Przecież
jego synowie na co dzień grali z nami w piłkę, jeździli na
łyżwach, kąpali się z nami w rzece, czy budowali trampolinę. Czasem przed zakładem fryzjerskim ostrzegali nas naśladując szczekanie psa na znak, że tego dnia wstęp do parku jest wzbroniony, bo ojciec z pomocnikiem tresują psa.
Należy zauważyć, że dzięki komendantowi żaden sportowiec nie był w tym czasie aresztowany. W taki to sposób
w trudnych warunkach okupacyjnych odnawiał się sport
w Uniejowie, aż do końca wojny.
Po wyzwoleniu Uniejowa zaczęła się rekrutacja młodzieży do szkoły. Sportowcy rozglądali się za odpowiednim placem na stadion sportowy oraz pomieszczenie na
świetlicę. Wybór padł na plac przy ruinach nowej szkoły,
której budowę rozpoczęto przed wybuchem wojny. Świetlicę zaplanowano w pomieszczeniach frontowych domu p.
Pajora. Władze miasta przychyliły się do prośby sportowców, pozostała więc tylko ciężka praca. Świetlica została
szybko zagospodarowana, ale przygotowanie boiska-stadionu wymagało bardzo dużo pracy; chwasty, porozrzucane cegły, odchody bydlęce, ptactwa domowego, kopce
kretów, a wszystko to przymarznięte do ziemi. Z rozpoczęciem prac musieliśmy poczekać do odwilży. Niewielu było
chętnych do tych robót z powodu braku wolnego czasu.
Starsi musieli podjąć pracę, by zapewnić godziwe warunki
rodzinie, odbudowywać własne domy, zakłady, a młodsi
podjąć naukę w szkole.
Przykładem może być drużyna siatkarzy. Lewandowski,
Filipczak powrócili do handlu i otworzyli zagrabione przez
Niemców sklepy. Eugeniusz Lichawski zaczął pracę w rodzinnej piekarni i sklepie. Eliasz Sobieraj musiał rozpocząć
walkę o klienta w zawodzie fryzjerskim, bo w miejscu jednego zakładu powstały cztery nowe. Henryk Dominiak został powołany do wojska i służył w lotnictwie, a Janusz
Wojciechowski podjął studia na Politechnice Łódzkiej. Podobna sytuacja była wśród starszych piłkarzy, bo najstar-
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si z nich uzupełniali zaległe wiadomości z zakresu szkoły
podstawowej.
Do wiosny, kiedy był mróz i leżał śnieg, spotkania odbywały się w świetlicy. Całym jej wyposażeniem była
szafa, stół pingpongowy, przechowany przez nas sprzęt,
ławki, dwa stoliki i kilka krzeseł. W takich warunkach Lolek Sobieraj wraz z kolegami rozpracowywał podział placu na poszczególne boiska. Starczyło go na boisko do piłki
nożnej (nieco mniejsze od pełnowymiarowego), boisko do
siatkówki, koszykówki i piaskownice do skoków (w dal,
wzwyż i trójskoku). Po zrealizowaniu tych planów miał
powstać piękny kompleks sportowy.
W tym czasie do Uniejowa sprowadza się Bolesław
Lampe z rodziną - wybitny sportowiec, reprezentant kadry
olimpijskiej w rzucie oszczepem na olimpiadę, która niestety nie odbyła się. Pan Lampe był wysokim i dobrze zbudowanym mężczyzną, zamiłowany w lekkoatletyce, siatkówce i koszykówce. Poznawszy nasze plany budowy stadionu,
po wiosennej odwilży od razu włączył się do wspólnej
pracy, a jego zapał udzielił się wszystkim sportowcom.
W pracach pomagali
też mieszkańcy przyległych domków jednorodzinnych, prace
przebiegały szybko
i sprawnie. Wszystko
wskazywało na to,
że pierwszymi powojennymi zawodami
będzie turniej piłki
nożnej.
Tymczasem podczas jednego ze spotkań na świetlicy
któryś z młodych
rzucił hasło-urządźmy zawody kolarskie!
Poparło go dwóch innych, mających właBolesław Lampe, znany dziesięcioboista w latach 30. XX
wieku, osiągający wysokie
wyniki
w konkurencjach
rzutowych - kuli, oszczepie
i dysku (ze zb. córki-Zofii
Pięgot)

sne rowery i natychmiast zaczęto działać. Rozwieszono
ogłoszenia, szybko zgłosili się chętni, szczególnie z Budów,
Kościelnicy, Ostrowska, Biernacic, bo rower był tam wykorzystywany w życiu codziennym- przyjazd do kościoła, na
targ, do sklepu. Na tydzień przed zawodami zaczęto przygotowywać rowery. Robiono wszystko, by był lżejszy: usuwano błotniki, oświetlenia, centrowano koła, naciągano
łańcuchy, wymieniano
kierownice,
a przede wszystkim
nie żałowano różnego rodzaju smarów.
Na starcie stanęło 20 zawodników.
Uroczyste otwarcie
nastąpiło na Rynku. Zawodnicy wystąpili w różnych
strojach:
typowo
sportowych, ale też
w długich koszulach, kamizelkach,
swetrach,
długich
spodniach spiętych
na dole agrafkami,
by nogawka nie
wkręciła się w łańcuch. Po sprawdzeniu listy obecności
kolarze ruszyli w należytym szyku na
miejsce startu. Na
czele jechał na moNa tym rowerze Andrzej Szafarz wygrał wyścig kolarski (zb. Elżbiety Szafarz)

torze Eugeniusz Lichawski, pełniący rolę pilota wyścigu.
Na tylnym siedzeniu był Mirek Andrzejewski-uczeń szkoły
felczerskiej, który pełnił rolę sędziego i w razie potrzeby
udzielał pierwszej pomocy. Następnie jechał Kazimierz
Dominiak, a obok jego dwaj bracia - Julek i Zdzisiek na tandemie dwuosobowym. W ten sposób przemieszczono się
na punkt startowy przy kuźni na ul. Dąbskiej. Trasa wynosiła 41 km i wiodła na Dąbie, przez Świnice i pobliskie
wioski, Biernacice. Wjazd do Uniejowa był przy młynie,
potem całą ulicą Bogumiła i meta w Rynku. Jako pierwszy wjechał na metę Andrzej Szafarz, a za nim dwaj bracia
z Biernacic. Po ceremonii wręczenia kwiatów podszedłem
do Jędrka i zapytałem, co sądzi o wyścigu. Odpowiedział,
że był bardzo trudny nie tylko na niedostosowane rowery, ale też samą trasę- kawałki asfaltu, kocie łby i kawałki
polnych dróg.
Prace przy stadionie przebiegały dość sprawnie i termin
jego przekazania wyznaczono na 1 Maja- zaraz po pochodzie. Mimo wielu braków i niedociągnięć wszystko wyglądało imponująco(...) W dniu otwarcia przyszło bardzo
dużo ludzi. Mecz z drużyną Poddębic zakończył się 2;1 dla
Uniejowa, a obydwie bramki zdobył Wincenty Krajewski. W składzie naszej drużyny byli: Bracia KrajewscyWincenty i Tadeusz, Eliasz i Jerzy Sobierajowie, Wiesław
Winnicki, Sobański, Henryk Dominiak, Leszek Miłosz,
Rysiek Zielonka, Paweł Grabowski i „Aniołek”, a sędziował nam Bolesław Lampe. Planowane na ten dzień zawody lekkoatletyczne nie obyły się z powodu braku pełnego zabezpieczenia przed wypadkiem (np. brak zeskoku
i inne). W zamian za to został urządzony pokaz i szkolenie
w zakresie rzutu dyskiem, oszczepem, pchnięciu kulą oraz
skoków- wzwyż, w dal i trójskoku. Instruktarzu udzielali
panowie: Lampe, Sobieraj i Wojciechowski. Dodatkowego uroku na boisku w czasie meczu piłki nożnej dodawały
piękne nowe kostiumy, przywiezione z Łodzi wraz z trzema
piłkami przez Lampego. Pan Lampe dużo czasu poświęcał

Piłkarze Klubu Sportowego „Warta” - 1945 rok. Stoją od prawej: Henryk Dominiak, Eliasz Sobieraj, Kubiak z Poddębic - bramkarz, Zieliński - syn piekarza z Rynku,
Zygmunt Kowalewski, Wincenty Krajewski, Stanisław Pajor, Kubiak - krótko mieszkał w Uniejowie (trenował drużynę), NN, Lech Karnicki, Tadeusz Ryś. Chłopiec
z prawej to Czesio Górka - syn właściciela składu desek, późniejszy aktor (ze zb. Aleksandry Sobieraj)
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młodzieży kończącej szkołę podstawową. Systematycznie
przywoził czasopismo MO „Tur” i zachęcał chłopców do
wstępowania do Szkoły Rybołówstwa Morskiego.
Dwa tygodnie po otwarciu stadionu nasi siatkarze zaprosili do Uniejowa drużynę z Piekar. Był to mocny zespół
złożony z mężczyzn w średnim wieku. Uniejowianie wystąpili w składzie: Bolesław Lampe, Janusz Wojciechowski, Eliasz Sobieraj, Eugeniusz Lichawski, Lewandowski
i Filipczak. Ja byłem, jak zwykle, chłopcem łapiącym i podającym piłki autowe. Mecz przebiegał ze zmiennym szczęściem dla obu drużyn. Janusz Wojciechowski złościł się na
wystawiającego, bo wiele piłek po ścięciu lądowało za boiskiem lub trafiało w siatkę. Mimo wygranego seta Janusz
chciał zmiany wystawiającego, ale Lichawski nie chciał
ustąpić. Zauważył to kapitan Lampe i zapytał, kto miałby
wejść na boisko. Wtedy padło moje nazwisko, a Lichawski powiedział:” Takiemu smarkaczowi nie dam kostiumu”.
Jednak po kilku słowach kapitana poszliśmy w gruzy szkoły przebrać się. Był to dla mnie ogromny zaszczyć zagrać
w drużynie, w której wszyscy byli 2-3 razy starsi ode mnie.
Mecz ten wygraliśmy 2:1.
Wszystkie zawody miały raczej charakter towarzyski
i odbywały się w miejscowościach położonych wokół
Uniejowa: w Turku, Przykonie, Piekarach, Poddębicach,
Świnicach, Dąbiu, Biernacicach, a nawet w Kaliszu. Dalsze
odległości pokonywaliśmy PKS-em lub furmankami. Bliżej jeździliśmy rowerami, z wyjątkiem p. Lampego, który
jechał własnym motocyklem. Pan Lampe zwracał się zwykle do mnie „Jerzy”, ale gdy jechaliśmy rowerami mówił:
- Jurek, weź ze sobą mocny sznurek. Jeden koniec sznurka
przywiązywałem do motocykla, a drugi trzymałem w lewej ręce zaciśnięty na kierownicy roweru. Była to przyjemna jazda, kiedy patrzyłem, jak inni pedałują.
Mile wspominam jazdę do Piekar. Za każdym razem
woził nas p. Jesionowski z Kościelnicy, wielki sympatyk
sportowców i harcerzy. Podjeżdżał wozem drabiniastym,
ciągniętym przez dwa konie. Siadaliśmy między szczeblami, opuszczaliśmy nogi na zewnątrz. Podróżowaliśmy wesoło, ze śpiewem, podziwiając okolicę. Po każdym meczu
siatkówki częstowano nas tam ziemniakami i pysznym
zsiadłym mlekiem.
Z biegiem czasu rosło zainteresowanie lekką atletyką.
Przyjeżdżały do nas drużyny, by próbować sił w wymienionych wyżej konkurencjach. Wielkim wydarzeniem była
Powiatowa Spartakiada Sportowa w Turku, trwająca trzy
dni. Na tę okazję prezes Gminnej Spółdzielni przydzielił ciężarowy samochód dostawczy, który nas codziennie zawoził i odwoził. Byliśmy bardzo aktywni, startując
Zdzisław Dominiak na dachu zamku nad Salą Herbową - 1949 rok (zb. Jerzego
Sobieraja)
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we wszystkich konkurencjach. Wygraliśmy w siatkówkę,
a w piłce nożnej zajęliśmy III miejsce. Sukcesy odnieśli też
nasi lekkoatleci: Janusz Dybowski (Im - 100m i IIm-200m),
Eugeniusz Lichawski (IIm-400m). Bezkonkurencyjny był
Bolesław Lampe, który wygrał rzut dyskiem, oszczepem
i pchnięcie kulą. W pierwszej dziesiątce był Eliasz Sobieraj
i Janusz Wojciechowski. Dobre miejsce w skoku wzwyż zajął również Andrzejewski z Ostrowska.
Na początku jesieni 1946 roku łódzki Klub Motocyklowy zorganizował wyścigi motocyklowe z jazdą na czas.
W Uniejowie był punkt kontrolny, rejestrujący dokładny
czas przyjazdu i odjazdu zawodników. Z ciekawością przyglądaliśmy się tym zawodom, tym bardziej, że brał w nich
udział p. Lampe na swoim maleńkim motocyklu. Na punkt
kontrolny dojechał bardzo opanowany i po załatwieniu
formalności oczywiście doszedł do naszej grupki (...).
(...)Pewnego razu nasi organizatorzy, chyba pomyłkowo, zaprosili do nas na ten sam dzień i godzinę piłkarzy
z Poddębic i siatkarzy z Piekar, którzy również mieli grać
z nami w kosza. We wszystkich zespołach miałem pewne miejsce, ale trudno być w tym samym czasie na trzech
boiskach(...)Wtedy podszedł do mnie Lampe i powiedział:
-Chcę byś zagrał z nami w siatkówkę. Wiesz, jak silny jest
zespół z Piekar, a my nie mamy Janusza, bo złamał nogę.
Będziesz mi wystawiał. Więcej słów nie było potrzeba.
Grać u boku kapitana to największy zaszczyt. Przy okazji
powiedział mi, bym wybrał siatkówkę, jeśli poważnie chcę
traktować sport. Pięknie zakończył się ten trójmecz. Każdy
uniejowski zespół wyszedł zwycięsko.
Kiedy przyszła jesień i zima, znowu jedynym miejscem
spotkań była świetlica, a w niej stół pingpongowy, zawsze
zajęty. Gra przy nim nie była już tylko zabawą, ale przerodziła się w rywalizację - zbyt wielu chłopców uważało
się za najlepszych. Ogłosiliśmy więc zawody pingpongowe
o mistrzostwo Uniejowa. Pan Płóciennik, pełniący funkcję
gospodarza Domu Ludowego w Parku (również tam mieszkał), zgodził się udostępnić nam salę w tym budynku.
Zgłosiło się kilkunastu zawodników. Zawody rozegrano
w/g zasady: kto przegrywa-odpada. Przed zawodami faworytami byli: Zdzisiek Dominiak i Mirek Ubraniak. Ostatecznie mistrzem został Tadeusz Krajewski, wicemistrz Polski
w boksie i wspaniały piłkarz.
Dużą oglądalnością wśród mieszkańców cieszyły się
derby Uniejowa w piłce nożnej, odbywające się dwa razy
w roku-wiosną i jesienią, między drużyną żonatych i kawalerów. W drużynie kawalerów faktycznie występowali młodzieńcy stanu wolnego. Z żonatymi było różnie,
większość to starsi, ale znalazłem się również ja (14 lat), bo
Zdzisław Dominiak (z lewej) i Jerzy Sobieraj przy partii szachów i lampce wina
produkcji p. Dominiakowej (zb. Jerzego Sobieraja)

nie mieli pełnego składu. W pierwszym meczu w drużynie żonatych wystąpili: Lampe Bolesław, Sobieraj Eliasz,
Krajewski Wincenty, Krajewski Tadeusz, Dominiak Henryk, Piotrowski, Sobieraj jerzy, Bracia Sobańscy, Lichawski Eugeniusz i „Aniołek”. W drużynie kawalerów grali:
Zielonka Ryszard, Ostrowski Bernard, Winnicki Wiesław,
Miłosz Leszek, Grabowski Paweł, Grubski Zenon, Pełczyński Zdzisław, Kaliszewski Stefan, Dominiak Jutek, Rafalski
i Urbańczyk Mirosław. Wynik tego spotkania nie był najważniejszy. Grut to dobra zabawa i to, by było się z kogo
pośmiać lub kogoś wygwizdać. Ja wchodziłem po 10 minutach jako zmiennik bramkarza Lampego. Publiczność zanosiła się od śmiechu, kiedy zakładałem jego ubranie. Szary, wyciągnięty sweter sięgał mi poniżej kolan, jak suknia
dziewczęca. Długie rękawy zwinięto mi w rulon, do tego
olbrzymia czapka z daszkiem do tyłu i olbrzymie rękawice.
Wyglądałem, jak żywa reklama opon samochodowychśmiechu było co nie miara. A ci starsi panowie z brzuszkami, zatrzymujący się co chwila dla złapania oddechu...
Jednak kawalerowie, chociaż silniejsi kondycyjnie, okazali
się słabiej przygotowani technicznie, a ich nieudany kontakt z piłką wywoływał salwy śmiechu.
Siatkarze raz w roku też mieli swoje derby. Odbywały się one podczas majówki w parku, organizowanej przez

Z albumu

Andrzeja Szafarza

Ochotniczą Straż Pożarną. Był to mecz między seniorami
a młodzieżą. Seniorzy występowali w niezmienionym
składzie, łącznie ze mną -juniorem. Młodzież, to przeważnie uczniowie szkół średnich, rocznik 1929-32. PO zakończeniu meczu każdy zawodnik otrzymywał od organizatorów
butelkę lemoniady.
Po ukończeniu szkoły powszechnej, mając 15 lat, wyjechałem z Uniejowa. Jak się potem okazało, na stałe zabrałem ze sobą słowa p. Lampego skierowane do mnie: Jerzy,
pamiętaj, trzymaj się siatkówki. Zaczynając naukę w szkole średniej w Łodzi, szybko dostałem się do reprezentacji szkół zawodowych. W tym zespole był również Leszek
Miłosz i Mirek Urbańczyk. Po przeniesieniu się do szkoły
w Krotoszynie grałem w reprezentacji miasta w siatkówkę oraz jeden sezon w piłkę nożną w klasie „A”. Następnie z nakazu pracy trafiłem do Jarosławia. Występowałem tam w reprezentacji miasta w siatkówkę. Pod nazwą
„Spójnia” brałem udział w turnieju o mistrzostwo Polski
zespołów zrzeszonych w Klubach „Spójnia”. Zajęliśmy
wtedy III miejsce. Wygrała „Spójnia Łódź”, w której grał
Janek Wojciechowski. Ostatnim miejscem w mojej siatkarskiej karierze sportowej była reprezentacja miasta Dębica.

Jerzy Sobieraj, Częstochowa

Z przodu w środku
Zdzisław Dominiak.
W rzędzie drugim od
lewej: Jerzy Sobieraj
i Andrzej Szafarz,
a pozostali NN.

Z przodu od lewej: Jerzy Sobieraj, Andrzej Szafarz i NN. U góry od lewej:
Paweł Grabowski, Zdzisław Dominiak i NN.

Od lewej: Andrzej Szafarz, Stanisław Grzymski i NN.
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Z albumu
Andrzeja
Szafarza

Na samej górze od prawej:
Andrzej Szafarz i NN. W rzędzie środkowym od lewej:
Stefan Kaliszewski, Grzelak,
NN, NN, Rafalski Stanisław,
Karasiński Michał, Pełka Jan
i Tylki Stanisław. Siedzą od
lewej: Dominiak Zdzisław,
Pełczyński Zdzisław, Krzesłowski Stanisław, Marciniak
Zdzisław, Stasiński Janusz
i Wiesław Winnicki.

Spotkanie Przyjaciół
W dniu 14 października b.r. w lokalu Uzdrowiska Uniejów-Park odbyło się kolejne cykliczne spotkanie grupy absolwentów Szkoły Podstawowej w Uniejowie (rocznik 1953). Tym razem uczestniczyło w nim 10 osób: Zofia Galoch,
Małgorzata Karnicka, Teresa Krzesłowska, Mirosława Skibińska, Maria Szczawińska, Maria Stasińska, Józef Galoch,
Paweł Gajdecki, Stanisław Jaśkiewicz i Andrzej Kaczka. Wspomnieniom nie było końca, a wesoła atmosfera na długo
zostanie w naszej pamięci. Wszystkim nieobecnym koleżankom i kolegom życzymy, by odliczyli się na następnych
spotkaniach. Do zobaczenia!
Maria Szczawińska

Stoją od lewej: Mirosława Skibińska z d. Kmiecik, Stanisław Jaśkiewicz, Maria Stasińska, Józef Galoch, Maria Szczawińska z d. Miśkiewicz, Andrzej Kaczka i Teresa
Krzesłowska z d. Sobieraj. Z przodu siedzą od lewej: Zofia Galoch z d. Łysiak, Paweł Gajdecki i Małgorzata Karnicka z d. Zgoda (ze zb. Teresy Krzesłowskiej)
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Czas zatoczył koło
Moje pierwsze spotkanie z Uniejowem, było

na początku lat siedemdziesiątych. Dziewczyny wtedy
były piękne, życie niespecjalnie. Przyjeżdżałem do miasteczka z grupą przyjaciół i z dziewczynami na dansingi do Zamku. Była i ona, mówiłem do niej Brunhilda, ładna i zgrabna,
twierdziła, że jest modelką. Choć były to czasy nie najciekawsze, to nikt nie zabraniał młodym ludziom żyć barwnie.
Czas szybko mija, zauroczenia jeszcze szybciej i Uniejów
stał się tylko wspomnieniem.
Wspomnienia zostały, lubimy do nich wracać, są częścią
nas gdziekolwiek byśmy nie byli. Słowa piosenki twierdzą, że nic dwa razy się nie zdarza, ale los jest nieprzewidywalny. Nigdy bym nie pomyślał, że nasze drogi znowu
się zejdą. W roku 1980 pracując w Zjednoczeniu Przemysłu
Rolnego w Łodzi przyjechałem w te strony-do Czepowa.
Zostałem zatrudniony w gorzelni rolniczej jako stażysta.
Miałem poznać tajniki gorzelnictwa u jednego z najlepszych fachowców, Kazia Banaszka. Tak postanowiło życie.
Nie przypuszczałem, że gorzelnictwo stanie się moją pasją trwającą do dzisiaj. Chociaż jestem już na emeryturze, mam kontakt z moją najukochańszą gorzelnią
pod granicą ukraińską. Wróćmy do Czepowa. Tutaj poznałem moją żonę. Miłość mojego życia. I chociaż jesteśmy razem już trzydzieści sześć lat, to wydaje się nam, że
spotkaliśmy się wczoraj. Potrafimy jeszcze trzymać się
za ręce i mówić czułe słowa. Nie wszystkim się to udaje.
Dostałem papiery i stałem się pełną gębą technologiem
gorzelnictwa rolniczego.
Miałem pomysły na nowe życie, wszystko wydawało
się proste, zostało tylko oczekiwanie, kiedy i dokąd wyjedziemy. Przyszło polecenie: jedziesz w okolice Skierniewic.
Spakowaliśmy się i wyjechaliśmy, myśląc, że świat leży
u naszych stóp. Rzeczywistość okazała się oczywiście inna.
Życie jest nieodgadnione. Etapów wędrowania po kraju
było kilka, a przystankami, gorzelnie w których pracowaliśmy. I w końcu znalazło się miejsce, któremu chciałem dać
całego siebie, bo było tego warte. Stało się naszym domem
na wiele lat.
Byłem tu obcy, jakby z innej Polski. Tutaj życie toczyło
się wolniej, nikomu nie było śpieszno. Były radości i kłopoty, ale kto ich nie ma. Lata mijały powoli, jednak mijały.
Nikt się czasowi nie oprze. Zdałem sobie sprawę, że czas
przyszedł i na mnie. Trzeba skończyć to cygańskie życie
i wracać. Tylko dokąd.
Wybór padł na …..Uniejów. Wracaliśmy do korzeni z pytaniem, jak nas ludzie przyjmą i czy nie będziemy dla nich obcymi.
Mieszkamy już prawie dwa lata, spokojnie, nie liczymy na
nikogo. Wystarcza nam, że jesteśmy razem. Bywają jednak
dni, w które się zastanawiam, czy było warto. Nie tak daw-

Wracają wspomnienia
w nich Uniejów cichy
z klombem na skwerze
i obeliskiem smętnym
za tych co…
jakże inne było życie
smutki i żale
topione w Mimozie
bywalcy ci sami
to samo nieśmiertelne,

pani leje w cienkie szkło
Pani Zosiu
czas okrutnie pozabierał ludzi,
wspomnienia również straciły
kolory
dzisiaj gdy znowu
tu jestem,
układając życie,
po raz enty
zastanawia mnie jedno,
czy ktoś jeszcze pamięta
tamto dawne miasteczko.

no byłem osobą, której się radzono, która miała autorytet
i nagle z dnia na dzień stałem się obcy, nikomu nie potrzebny. To smutne.
Przypomniałem sobie o mojej dawnej pasji, która tliła się
we mnie. To poezja, teraz wiem że wystarczyło dotknąć wypłowiałych zeszytów, by otworzyła mnie na nowo.
Myślę, że to moje pisanie o przemijaniu życia jest rozliczeniem się z czasem.
Moją omylnością i nieomylnością, moimi tęsknotami
ukrytymi w niedoskonałościach tego świata. Czasami z lękami, które w garści trzymająsumienie. Taki jestem i chyba nic
tego nie zmieni. Mam jeszcze jedno marzenie, pomaganie ludziom w pozbywaniu się ich kłopotów z chorobą otyłości. Rozejrzymy się dookoła, zobaczmy ile jest takich osób. Nie zdają
sobie sprawy, że złe odżywianie sprowadzi na nie związane
z otyłością dolegliwości. Od sześciu lat jestem trenerem
Wellness i doradcą do spraw odżywiania w Centrum Zdrowego Odżywiania i Redukcji Wagi. Wellness, to idealna
równowaga pomiędzy duszą i ciałem, która prowadzi do
dobrostanu. O takim uczuciu marzy większość z nas. Wellness pozwala zachować energię do późnej starości. W naszym Centrum przekazujemy wiedzę oraz nauczamy jak
zadbać o organizm i jego potrzeby. Kurs, który prowadzimy online pozwala się nauczyć zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i utrzymania Wellness przez całe życie.
Poruszam ten temat również na blogu, który piszę od
półtora roku http://www.zdrowystylzycia.net.pl z dopiskiem Twój pierwszy krok. Muszę przyznać, że jestem romantykiem, wierzę w ideały które być może dla wielu ludzi dzisiaj nic nie znaczą. Dla mnie są wiarą w inne jutro.
Zaczynam rozumieć to miejsce. Zaczynam się przyzwyczajać. To chyba dobrze.

wrzesień 2016 „Targosz”
(nazwisko i imię znane redakcji)

Ze zbiorów

Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Mieszkaniec Uniejowa, przekazujący tę pamiątkę do zbiorów TPU, nie posiadał wiedzy
z nią związanej. My wierzymy, że znajdą się
Czytelnicy, którzy dopiszą historię dotyczącą
identyfikowania psów na terenie Uniejowa.
Redakcja
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Z k ron i k i p ol icy jnej
Policyjna akcja „PASY”

Na terenie całego powiatu 7 grudnia b.r. policjanci prowadzili
akcję kontrolno-prewencyjną pn.: „Pasy”. Mundurowi zwracali
szczególną uwagę na to, czy kierujący i pasażerowie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w zakresie stosowania się do
obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, a także, czy dzieci
przewożone są w fotelikach ochronnych.
Należy pamiętać, że łamanie przepisów to także obciążenie dla domowego budżetu. Mandat za niestosowanie
się do obowiązku jazdy w pasach przez kierującego pojazdem wynosi bowiem 100 zł i 2 punkty karne. Jeżeli bez
zapiętych pasów jedzie pasażer, wówczas karę za przewożenie osób bez pasów ponosi zarówno kierujący (4 punkty
karne) jak i pasażer. Mandat w takiej sytuacji wynosi także 100 zł. Natomiast przewożenie dziecka w pojeździe poza
fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci wynosi 150 zł i 6 punktów karnych.
Pamiętajmy: zapinając pasy, możemy uratować życie!

Odblaski życia

Policjanci uniejowskiego komisariatu przeprowadzili pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa.
Podczas spotkań przypominali o zasadach poruszania się
na drogach. Podkreślali, jak ważne dla bezpieczeństwa jest
posiadanie elementów odblaskowych, które poprawiając
widoczność, ratują życie.
W dniu 2 grudnia br. dzielnicowy Dariusz Nadolny spotkał się również z grupą słuchaczy uniejowskiego UTW,
uprawiającą nordic walking. W spotkaniu wziął też udział
przew. Rady Miasta Uniejowa Janusz Kosmalski, który

od Samorządu przekazał wszystkim uczestnikom spotkania kamizelki odblaskowe. Dodatkowo wyposażono zebranych w odblaski ufundowane przez Bank Spółdzielczy
w Poddębicach.
Prawo o ruchu drogowym stanowi, że dziecko w wieku
do 15 lat, poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza
obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu. Do tego zapisu nikogo nie trzeba przekonywać, warto jednak namówić dzieci, aby nosiły „odblaski”, nawet jeśli przepisy tego nie wymagają, czyli najlepiej przez całą jesień, zimę i wczesną wiosną, zarówno
w dzień jak i po zmierzchu. Nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale wszędzie gdzie się poruszają. Zwyczaj ten powinien dotyczyć wszystkich pieszych niezależnie od wieku
i obowiązujących przepisów prawa.
Przypominamy, że przepis obowiązuje od 31 sierpnia 2014 roku. Za brak elementu odblaskowego grozi
mandat w wysokości do 100 złotych.

Kradzieże

07.12.2016 roku z terenu Term w Uniejowie również
doszło do przywłaszczenia przez nieznanego sprawcę samochodu osobowego M-ki Skoda Octavia. Sprawca po
uprzednim pokonaniu fabrycznych zabezpieczeń dokonał
kradzieży wymienionego pojazdu.
20.11.2016 roku z terenu Term w Uniejowie doszło do
przywłaszczenia przez nieznanego sprawcę samochodu
osobowego M-ki Mazda. Sprawca po uprzednim pokonaniu fabrycznych zabezpieczeń dokonał kradzieży wymienionego pojazdu.

Oficer prasowy KPP w Poddębicach

POTRZEBNA POMOC!
W dniu 5. listopada br. nauczyciel wychowania
fizycznego w Zespole Szkół w Uniejowie i ceniony
fizjoterapeuta – ANDRZEJ FILAS uległ ciężkiemu
wypadkowi podczas cotygodniowego treningu rowerowego. W wyniku wypadku doznał poważnego
złamania kręgosłupa i obojczyka przeszedł wielogodzinną i skomplikowaną operację. Obecnie przebywa na Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojskowego
w Bydgoszczy. W najbliższych dniach czeka go tam
ponowna operacja neurochirurgiczna kręgosłupa.
Wiadomo, że będzie musiał przejść długą i kosztowną rehabilitację, na dodatek daleko od domu
i swoich bliskich (obecnie Andrzej z żoną i synkami
mieszka w Turku).
Stąd nasz APEL O POMOC FINANSOWĄ dla Andrzeja – dotychczas niezwykle aktywnego, wysportowanego, zaradnego mężczyzny i tak potrzebnego trzem małym synkom, ojca. A także specjalisty fizjoterapii, który
przed wypadkiem wyprowadził wielu ludzi z ciężkich uszkodzeń kręgosłupa, a teraz sam potrzebuje pomocy innych
osób, w tym – naszej pomocy!

Razem możemy więcej!

Prosimy o wpłaty na numer rachunku:  21 1050 1735 1000 0092 2131 0064 z dopiskiem Andrzej
W nowym roku utworzymy subkonto, na które będzie można przekazać 1% podatku, informacje będą
dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Uniejowie tel. (63) 288-80-75 lub 695 199 176
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział L)
Jesienny dzień chylił się powoli ku końcowi. Lekki

•

wiatr
poruszał delikatnie pożółkłe liście drzew, w których odbijały
się gasnące promienie zachodzącego słońca. Chłodne powietrze napływające od wschodu przesycone było zapachem dymu
i wilgotnej ziemi. Nad ranem przyniesie pewnie niewielki przymrozek, który nie wyrządzi żadnej szkody - pomyślała Ania
zamykając okno. Przez chwilę jeszcze napawała się widokiem
ciemniejącego nieba, po czym przesunęła zasłonę. Spojrzała na
Pawła i zapytała:
• Co myślisz o renowacji naszego kościoła? Ucieszyłam się,
kiedy o tym usłyszałam, bo chyba najwyższy czas, żeby
przywrócić naszej kolegiacie dawny blask. Tylko, czy uda się
to zrobić?
• Jestem dobrej myśli, choć muszę przyznać, że nigdy nie przypuszczałem, iż wymaga ona tak poważnych prac. - odparł
Paweł.
• Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że to niezwykle cenny zabytek
i parę ładnych wieków bogatej historii Uniejowa.
• To prawda, ale mnie najbardziej cieszy dobra współpraca
w tym temacie pomiędzy proboszczem i burmistrzem.
• Taka współpraca mimo ogromu przedsięwzięcia, daje nadzieję na jego realizację. Dobrze, że wspólny cel jednoczy,
a nie dzieli.
• Myślę, że za tym przykładem pójdą też parafianie i jak zajdzie potrzeba, to nie raz dołożą się do tego „cichą tacą”.
To, co od dawna wydawało się jedynie pobożnym życzeniem,
powoli staje się realne. Wykonano niezbędne prace konserwatorskie dające podwaliny pod nadanie kolegiacienależnego jej
wystroju i podkreślenia jej znaczenia dla lokalnej społeczności
na przestrzeni wieków. Jest to jednak dopiero początek długiej
drogi do realizacji tego ambitnego planu. Na szczęście, jak na
razie, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nie
jest to niemożliwe.

*

Dni stawały się coraz krótsze i zdawało się czasem, że wkrótce całkowicie pochłonie je drapieżna noc. Na szczęście nie pozwalało na to słońce, które choć niezbyt często, ale skutecznie
wygrywało odwieczną walkę z królem ciemności. Grudzień rozpoczął się od niewielkich opadów śniegu, które zaraz zamieniły
się w deszcz. Dodatnie temperatury nie zwiastowały rychłego
ochłodzenia. Dzięki temu prace budowlane na dawnym targowisku trwały w najlepsze i szybko zza wysokiego ogrodzenia
zaczęły wyłaniać się zarysy nowych bloków. Po drugiej stronie dobiegała końca budowa ulicy Jana Pawła II-go, która ulicą była dotąd tylko z nazwy. Teraz ma jej wszystkie atrybuty:
nowe chodniki, jezdnię i znaki, które cieszą mieszkańców. Prezent na święta w sam raz.
Uniejów to wciąż nieustający plac budowy. Gdy jedne inwestycje są w trakcie realizacji, już w planach są kolejne. W najbliższym czasie całkowitą metamorfozę czeka prawy brzeg rzeki.
O nadwarciańskich bulwarach mówiło się od dawna. W końcu
coś w tej sprawie ma się zmienić.

Ciekawe jak oni zamierzają to zrobić. - zapytał Mirek spoglądając z kładki na teren rozciągający się od starej plebanii
aż do mostu.
• Przedsięwzięcie jest ogromne. Słyszałem, że ma kosztować
osiemnaście milionów. - odparł Jurek.
• Za taką kasę to chyba ze złota te bulwary wybudują.
• Nie chodzi o same bulwary, ale też o remont kładki, oświetlenie, czy podgrzewane wodą termalną ławki. To ma być
coś wyjątkowego.
• To może jeszcze „Walentynkę” odbudują. Pamiętasz, jak chodziło się tam na kawę i lody?
• Ech! - Westchnął Jurek. - Łezka się w oku kręci, jak sobie
o tym pomyślę. Do dziś mam w domu czarno-białą pocztówkę z tą kawiarenką.
Niezagospodarowany brzeg Warty to jedna z ostatnich czarnych plam na mapie Uniejowa. Nie pasuje on swoim wyglądem
do zabytkowego zamku czy nowoczesnego kompleksu termalno-basenowego. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że niebawem stanie się ozdobą miasteczka, a może nawet podobnie jak
inne obiekty, jego kolejną atrakcją turystyczną. Pewnie większość mieszkańców Uniejowa trzyma teraz kciuki za to, żeby jak
najmniej wody w Warcie upłynęło, zanim to nastąpi.

*

Odkąd na uniejowskim rynku rozbłysła świąteczna choinka
wydawało się, że czas jakby nabrał tempa. Tyle przecież jeszcze
do zrobienia, a tu dni coraz krótsze i jak na złość nigdzie nie
można dostać czystych kartek, na których można samemu napisać życzenia. Boże Narodzenie to poważna sprawa, więc wszystko musi być w zgodzie z tradycją i z dobrym smakiem. Kilka ciepłych słów skreślonych odręcznie do bliskich ma w sobie jakąś
magiczną moc. Paweł robił tak od lat. Jakoś nie wciągnęła go
w tych sprawach moda na SMS-y i e-maile, choć chętnie korzystał z nowoczesnych technologii. Na szczęście Ania też podzielała te jego „niemodne” - jak sam to nazywał - przyzwyczajenia.
Wracali właśnie z poczty, gdy spotkali dawną wychowawczynię
Pawła ze szkoły podstawowej.
• Co tam u Was słychać kochani? - zapytała Pani Jadwiga. Dawno Was nie widziałam.
• Jakoś ostatnio brakuje nam na wszystko czasu. - Odparła
Ania. - A co tam w szkole?
• Znów czeka nas kolejna reforma. Likwidują nam gimnazjum.
• To zostaną puste klasy? - zapytał Paweł.
• Szkoda by było. Tak sobie myślę, że można byłoby wykorzystać miejsce po gimnazjum na szkołę zawodową. Uniejów
się rozwija, więc potrzeba teraz różnych specjalistów: kucharzy, hotelarzy czy piekarzy.
• To świetny pomysł. - odparła Ania.
• Też tak uważam. - Dodał Paweł. - Brakuje teraz ludzi, którzy potrafią coś zrobić. Taka szkoła mogłaby kształcić fachowców pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Na dodatek
uczniowie mogliby mieć na miejscu praktyki. Są przecież
w Uniejowie hotele, restauracje czy warsztaty samochodowe, jak również sporo zakładów fryzjerskich.
• Cieszę się, że podzielacie moje zdanie. Zastanawiam się tylko, czy znajdą się inni myślący podobnie?
Reforma systemu oświaty to być może szansa dla Uniejowa na utworzenie tu szkoły ponadpodstawowej. Nie udało się
kiedyś z liceum, być może uda się teraz ze szkołą zawodową.
Warto spróbować, bo nie wiadomo, kiedy znów ktoś wpadnie
na pomysł kolejnej reformy.
Przedświąteczny gwar ucichł, opustoszały ulice, a w oknach
domów rozbłysły kolorowe światła. Życzenia przy wigilijnym
stole topią lód w sercach, przebaczają winy i dają spokój. Tylko
to jedno puste miejsce przywołuje wspomnienia o kimś bliskim.
Ktoś cicho nuci: Bóg się rodzi, moc truchleje... Myśli biegną daleko, bo w ten magiczny czas nikt nie może być sam.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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

Tu na razie są szuwary, ale bedą wnet bulwary
fot. Andrzej Zwoliński
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