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Dom Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Uniejowie w roku 1936 (zdjęcie
górne) i po remoncie z roku 1978 (zdjęcie środkowe) - ze zb. Zgromadzenia

Stan obecny - marzec 2017 (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”.
                                                                  Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

W Numerze
Jak przyjemnie mieć 25 lat! Z jednej strony cieszyć się bagażem doświadczeń, z drugiej snuć marzenia

i planować ich realizację. Mieć tyle lat, to jakby nieustannie cieszyć się wiosną. Taki właśnie, bardzo wiosenny oraz pełny nadziei i planów jubileusz świętował nasz wydawca, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.
Byliśmy tam z notesem i aparatem, winszując okazałej rocznicy, by teraz zamieścić relację z uroczystości.
Zbliża się także jubileusz – jeszcze bardziej okazały – nadania patrona uniejowskiej szkole podstawowej. Już teraz obiecujemy zdjęcia i wspomnienia, tymczasem jednak prosimy Państwa o wsparcie. Pomóżmy najstarszym absolwentom podstawówki spotkać się po bardzo, bardzo wielu latach. Szczegóły znajdą
Państwo w artykule „Absolwenci marzą o spotkaniu po około 70 latach”.
Wielką radość i wzruszenie wywołała u wielu uniejowian decyzja Rady Miejskiej o zmianie nazwy ulicy
22 Lipca i upamiętnieniu w tym miejscu pani doktor Ireny Bojakowskiej. Jej wieloletnia praca na rzecz innych, bezinteresowne poświęcenie to wartości, które warto przypominać w postaći tej wyjątkowej lekarki.
Kontynuujemy wędrówkę po zakładach fryzjerskich, tym razem odwiedzając Krystynę i Mirosława
Sobierajów.
Opisując ród Bogoriów Skotnickich docieramy aż do Urugwaju.
Nie zabrakło także innych, bardzo ciekawych artykułów oraz stałych rubryk. Słowem – jest co czytać!
A Drogiemu Wydawcy życzymy stu lat, tak jak teraz, upływających wśród życzliwości i przyjaciół.
Zapraszamy do lektury!

„Wszystkie kolory świata” w Zespole Szkół w Uniejowie
W światowym projekcie

UNESCO pod hasłem podanym w tytule, wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele
naszej uniejowskiej Szkoły. W ramach akcji uczniowie przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Są
one niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich otrzymała swoją tożsamość. Dzieci i młodzież sami wybrali kraj
pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki i jej kolor
skóry, strój, a także imię i wiek, które umieścili w „akcie
urodzenia”. Laleczki zostały zaprezentowane podczas, specjalnie zorganizowanej w szkole wystawy.
W dniu 6 marca, w czasie comiesięcznego dyżuru nauczycieli dla rodziców, została przeprowadzona „licytacja”
laleczek. Poprowadził ją, nieoceniony szczególnie w takich
akcjach, uniejowski wuefista i komentator sportowy – Szymon Bugajak. Jako „asystentka” wystąpiła anglistka Anna
Anna Rafalska koordynatorka konkursu i Szymon Bugajak prowadzący licytację Rafalska (szkolna koordynatorka konkursu). Każdy mógł
(fot. arch Zespołu Szkół w Uniejowie)
„zaopiekować się” wybraną (nawet nie jedną) laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Angoli. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10
zł umożliwia zaszczepienie jednego dziecka w tym kraju przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym
samym pozwoli na uratowanie mu życia.

Zespół Redakcyjny

Niedziela Palmowa w naszej tradycji
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Rozpoczyna się Wielkim Tygodniem, w którym ostatnie
jego dni - Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota są dniami
pełnymi skupienia, wiary i nadziei.
Niedziela poprzedzająca Wielkanoc to niedziela Palmowa.
W dawnych czasach nazywano ją “kwietną” lub “wierzbną” za
względu na materiały używane do przygotowania palemek. Palemki były tworzone z wierzbowych lub bukszpanowych gałązek, ozdobionych kwiatami, kolorowymi piórkami, mchem i ziołami.
Po poświęceniu palemki i powrocie do domu biło się nią lekko
domowników, aby zapewnić im szczęście na cały nadchodzący rok.
Uważano również, że połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło
dobre zdrowie i bogactwo. Włożenie palemki do wazonu chroniło
dom przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. Tradycyjna pro- Rok 2016 - niedziela Palmowa w uniejowskiej kolegiacie. Poświęcenia
cesja z palmami wokół kościoła przetrwała do dziś, choć nie rzadko palm dokuje ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz (fot. Małgorzata Zimnowłocka)
palmy to już nie gałązki wierzby, ale gotowy produkt.
„ Wielkanoc to taki czas, gdy w nowych dni zachwycie,
cała ziemia się budzi i rodzi się nowe życie”
Niech wspaniała tradycja tych świąt łączy nas i daje poczucie wyjątkowości tego czasu spędzonego w rodzinnym gronie.
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
W Uniejowie
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Drogi Czytelniku! By kolejne numery kwartalnika „W Uniejowie” ukazywały się systematycznie, wspomóż nas swoją wiedzą, informacjami, umiejętnościami, a jeśli możesz, również dowolną
wpłatą na nasze konto: 34 9263 0000 2009 1734 2002 0001 z dopiskiem „Gazeta”

W Zespole Szkół w Uniejowie przygotowano 31 laleczek (spośród których wybrano ich „miss” - została nią lalka
o imieniu Basia, przygotowana przez klasę I a Gimnazjum), które zostały „zaopiekowane” za sumę 1415,00 zł! Zadanie dla
Czytelników: ile dzieci w Angoli uratują uniejowskie „piękności” (na zdjęciach) we „wszystkich kolorach świata”?

Małgorzata Komajda

Lilium qui meruit ferat

– Niechaj otrz y ma Lilię t en,
kto na nią zasłuż y ł
W poniedziałkowe popołudnie, 3 kwietnia 2017 r., w murach Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, miało miejsce historyczne, bo pierwsze,
ogłoszenie laureatów i wyników konkursu gospodarczego i społecznego
Burmistrza Miasta Uniejowa „Złote Lilie”. Pomysłodawcą konkursu był
Andrzej Szoszkiewicz z firmy Smartlink, współpracującej z samorządem
Uniejowa w dziedzinie promocji. Celem konkursu jest promocja lokalnej przedsiębiorczości i zaangażowania społecznego w gminie Uniejów,
a także szerzenie postaw zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej
i przeciwdziałaniu uzależnieniom.
Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach firma (organizacja)
roku, turystyka, zdrowie i uroda oraz zaangażowanie społeczne
„Złote Lilie”zostały wręczone przez Burmistrza Uniejowa Józefa
Kaczmarka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie Janusza
Kosmalskiego oraz Andrzeja Szoszkiewicza. Ideę i cele konkursu przybliżył w swoim wystąpieniu Andrzej Szoszkiewicz, zaś Janusz Kosmalski
przedstawił obecnym informacje na temat prac kapituły konkursowej
i kryteriów oceny zgłoszeń.
Gośćmi uroczystości byli radni Rady Miejskiej w Uniejowie oraz
przebywający w naszym mieście przedstawiciele laureatów wszystkich
edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”.
Cieszy obecność przedstawicieli wielu aktywnych samorządów, kuluarowe rozmowy były znakomitą okazją do wymiany doświadczeń.
Oto laureaci w poszczególnych kategoriach.
W kategorii pierwszej „Firma (organizacja) roku” kapituła nagrodziła
firmę Olimpiko (Lidia i Piotr Kozłowscy); w kategorii „Turystyka”: Gościniec nad Wartą (to firma rodzinna Teresy i Zbigniewa Krajewskich
oraz ich dzieci); kategoria trzecia „Zdrowie i uroda” przyniosła statuetkę
dla Uzdrowiska Uniejów Park (Instytut Zdrowia Człowieka, kierownik
Paweł Czarnecki). W ważnej dla profilu naszego kwartalnika kategorii „Zaangażowanie społeczne” statuetkę z rąk burmistrza J. Kaczmarka
odebrała Urszula Urbaniak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
i prezes Zarządu uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Kapituła, nagradzając poszczególne firmy bądź osoby wskazała na
następujące argumenty.
Firma Olimpiko zachęca dzieci i młodzież gminy Uniejów do aktywnego i zdrowego trybu życia, popularyzuje uprawianie sportu wśród
młodzieży, przyczyniła się do założenia stowarzyszenia „Aktywni”, promuje atrakcje turystyczne gminy Uniejów.
Gościniec nad Wartą to prywatni pionierzy branży usług turystycznych w Uniejowie, którzy przez lata pracy zdobyli duże doświadczenie w rozwoju lokalnej bazy noclegowej i gastronomicznej, nieustannie
poprawiając jakość usług i dostosowując ofertę do potrzeb lokalnego
rynku turystycznego, m.in. poprzez realizacje nowych inwestycji. Firma
państwa Krajewskich bierze aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych, gastronomicznych, biznesowych i edukacyjnych oraz angażują się
w działania lokalnych stowarzyszeń.
Uzdrowisko Uniejów Park – wyróżnia się dużą troską o wysoką
jakość usług i poprawę dostępności świadczeń medycznych, realizuje
szereg działań i programów, które mają na celu poprawę i profilaktykę zdrowia oraz edukację prozdrowotną, wszechstronnie wykorzystuje
naturalny surowiec leczniczy – wodę geotermalną do celów balneoterapeutycznych.
Nagradzając Urszulę Urbaniak (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa) kapituła zaakcentowała jej wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną na wielu płaszczyznach oraz pracę na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, poprzez szereg działań w formie
wolontariatu. Nagrodzona Pani Prezes promuje tematykę historyczną
w Uniejowie - nr 69 (2017)
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Piotr Kozłowski - Firma Olimpiko (fot. Małgorzata Charuba)

Teresa Krajewska z córką Justyną - Gościniec nad Wartą
(fot. Urząd Miasta w Uniejowie)

Paweł Czarnecki - Kierownik Uzdrowiska Uniejów Park (fot.
Małgorzata Charuba)

Urszula Urbaniak - prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i Uniwersytetu Trzeciego Wieku (fot. arch. Urzędu Miasta
w Uniejowie)

Ziemi
Uniejowskiej
prowadząc w tym celu
różnorodne
formy
działań np. wydając
lokalne
czasopismo,
publikacje i albumy,
organizując prelekcje
i spotkania. Aktywnie
działa na rzecz promocji kultury, wychowania
patriotycznego,
integracji społecznej
w tym międzypokoleniowej oraz aktywizacji grupy seniorów.
Laureaci konkursu otrzymali statuetki, wykonane ze
szkła krośnieńskiego z logotypem Złotej Lilii zaprojektowanym przez Bogusława Krzciuka z Wydziału Wzornictwa
i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
pakiet promocyjny oraz artykuły sponsorowane w prasie
lokalnej i regionalnej.
Nominowani do nagrody głównej otrzymali pamiątkowe dyplomy i promocję na łamach wydawnictw Urzędu
Miasta w Uniejowie. W gronie nominowanych znaleźli
się: Restauracja Herbowa na Zamku, Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, Beauty Thermal
Kosmetyka, wizaż, zabiegi Spa, Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” i Uzdrowisko Uniejów Park.
Panią Urszulę Urbaniak poprosiliśmy o komentarz. Zapytana o to, jakie znaczenie ma dla niej otrzymany laur,
odpowiedziała: „W Uniejowie nie brakuje ludzi aktywnych, więc ucieszyła mnie już sama nominacja w kategorii „Zaangażowanie społeczne”. Natomiast laur Złotej Lilii
w I edycji konkursu to ogromne wyróżnienie. Poczułam
się niezwykle dowartościowana. Jestem postrzegana jako
społecznik poprzez działalność w Towarzystwie Przyjaciół

Laureaci, nominowani i uczestnicy uroczystości - pierwszy z lewej Burmistrz
Józef Kaczmarek (fot. Małgorzata Charuba)

Uniejowa, redakcji kwartalnika „W Uniejowie”, a ostatnio
również poprzez uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wyróżnienie mobilizuje do podejmowania dalszych
inicjatyw. To nie tylko uhonorowanie, ale i zobowiązanie.
To radość, że w taki sposób mogę zapisać się w historii
naszego miasta”. Jej zdaniem nagroda Burmistrza Miasta
Uniejowa pokazuje, że władze samorządowe i cała lokalna społeczność dostrzegają oraz doceniają inicjatywy gospodarcze i społeczne. Już sama nominacja dodaje odwagi,
pozwala pokazać swoją pracę na szerszym forum. Zachęca
do otwarcia się na społeczność lokalną znalezienia swojego miejsca wśród najbliższego otoczenia w taki sposób, by
zostawić trwały, pozytywny ślad.
Wszystkim nagrodzonym i nominowanym gratulujemy,
życząc dalszych sukcesów.
Na podstawie materiałów Urzędu Miasta w Uniejowie
opracował

Tomasz Wójcik

Współpraca dla zdrowia

Pan profesor wyszedł z taką inicjatywą. Myślę, że kiedy połączymy marki, to może być to z korzyścią dla obu stron.”
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi to bowiem
jeden największych i najlepszych wysokospecjalistycznych
ośrodków medycznych w Polsce. Zapewnia opiekę nad
kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem
tętniczym, padaczką, chorobami serca. W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii
ginekologicznych. To także - jak stwierdził burmistrz Józef
Kaczmarek - marka nie tylko krajowa, ale europejska.

Na uroczystej sesji Rady Miasta, która odbyła się
w dniu 29 marca 2017 r. na sali rycerskiej uniejowskiego
zamku doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Gminą Uniejów a Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Podpisy pod umową złożyli: w imieniu
Gminy Uniejów - Burmistrz Miasta Uniejów Józef Kaczmarek, w imieniu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi – Dyrektor prof. dr hab. n. med. Maciej Banach.
W uroczystości uczestniczyli: dr. n. o zdrowiu Paweł
Grocki – Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju ICZMP, Radni Rady Powiatu Poddębickiego, Wiceburmistrz Uniejowa – Piotr Majer, Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie, sołtysi, przedstawiciele placówek oświatowych i spółek Gminy Uniejów.
Podpisanie umowy daje stronom możliwość podjęcia
współpracy w zakresie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i badawczo-rozwojowej. Ponadto umożliwi podejmowanie i realizowanie programów prozdrowotnych,
profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym społeczeństwa. W tym celu planowana jest organizacja konferencji, sympozjów, a także
pikników dla mieszkańców.
Burmistrz Miasta Uniejów Józef Kaczmarek w swoim
wystąpieniu podkreślił: „Dla nas to duże wyróżnienie, że

Andrzej Zwoliński
Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek (z lewej) i dyrektor Centrum Zdrowia
Matki Polki w Łodzi Maciej Banach (fot. Andrzej Zwoliński)
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w Uniejowie - nr 69 (2017)

Dr Irena Umińska-Bojakowska
(1900-1984)
Po dobrym człowieku zawsze
pamięć zostaje
„W rozumieniu ustawy dekomunizacyjnej, na terenie
miasta Uniejów znajdowała się jedna przecznica, której nazwa podlegała zmianie. Rada Miejska w Uniejowie na XLII
Sesji, która odbyła się 25 stycznia 2017 r. zmieniła nazwę ulicy „22 Lipca” na „Ireny Bojakowskiej”, upamiętniając w ten
sposób zasłużoną, wieloletnią uniejowską lekarkę, oddaną
służbie pacjentom.”
To zdanie przeczytane z ogromnym wzruszeniem w facebook-u ruszyło lawinę wspomnień. Obdzwoniłam znajomych, krewnych Pani Doktor, a i w moim domu rozdzwonił
się telefon. Dzwoniła pani Urszula Urbaniak. Ale zacznę od
początku.
Kiedy w 2004 r. pani Urszula Urbaniak – prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa poprosiła mnie o napisanie
kilku stron wspomnień o dr Irenie Umińskiej-Bojakowskiej nie ukrywam, że poczułam się nieco zażenowana tym
zaszczytem. Nie należałam ani do Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, ani osób trudniących się pisaniem. Czymże mogły
być te wspomnienia, skoro dotyczyć mogły przede wszystkim
moich własnych odczuć i bardzo osobistych refleksji z czasów
dzieciństwa spędzonego z rodziną Bojakowskich.
Nie mogłam jednak zawieść osób, które pamiętały Panią Doktor. Dzięki pracy archiwistycznej, wspomnieniom
jej bliskich: pani Ingi Błażewicz, pani Marii Długosz i mojej
mamy Ireny Gruchot starałam się by powstał artykuł przejrzysty, rzetelny i uczciwy (Kwartalnik w Uniejowie nr 17/wiosna 2004 z cyklu Uniejowianie „Historia Rodziny Umińskich
i Bojakowskich” - rodzeństwa pochowanego na uniejowskim
cmentarzu, ks. prof. zw. prałata Jego Świątobliwości Józefa
Umińskiego i dr Ireny Umińskiej- Bojakowskiej). Poproszona
ponownie, o przybliżenie mieszkańcom Uniejowa postać dr
Ireny Umińskiej-Bojakowskiej, nie pozostaje mi nic innego
jak przypomnieć jego fragment i zacytować oryginalny życiorys napisany ręka Pani Doktor w 1931 r. (pisownia oryginalna) z czasów, gdy Uniejów dopiero miał zaistnieć, jako jej
przystań życiowa.
„Urodziłam się dnia 4 maja 1900 roku w Sadłowie pow. Rypin
z ojca Władysława i matki Franciszki z Bertramów małżonków
Umińskich oboje wyznania Rzymsko-Katolickiego. Początkowe
nauki pobierałam w domu. Ukończyłam Gimnazjum Żeńskie im.
Reginy Żółkiewskiej w Płocku w dniu 14 czerwca 1921 r. W październiku tegoż roku wstąpiłam na Uniwersytet Poznański, gdzie
otrzymałam Dyplom Doktora Wszechnauk Lekarskich w dniu
23 czerwca 1928 roku. Zezwolenie na prawo praktyki lekarskiej
w Państwie Polskim otrzymałam od Wojewody Poznańskiego
w dniu 13 lipca 1928 r L.dz.8354/28.VI. W tymże miesiącu 1928
roku zarejestrowałam się w Izbie Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej. Przez miesiąc wrzesień 1928 r. byłam lekarką szkolną
w Gimnazjum żeńskim państwow. w Inowrocławiu, prowadziłam
wykłady z higieny szkolnej w Państwowej Szkole Handlowo-Przemysłowej w Inowrocławiu, i na kursach wieczornych dla dziewcząt pracujących z Huty Szkła w Inowrocławiu. Od sierpnia 1928
roku jestem starszym asystentem na Chemji Ogólnej Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Dlatego zaczęłam od
Chemji Lekarskiej, gdyż uważam to za konieczne przygotowanie
do pracy w klinikach. Dojeżdżam do Szkoły Gospodarczej Sióstr
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Dr Irena Bojakowska z mężem Klemensem i jego synami: Władysławem i Wacławem (zb. Ingi Błażewicz)

Irena i Klemens Bojakowscy z córką Wandzią oraz brat Ireny - ks.prof.zw. Józef
Umiński (zb. Ingi Błażewicz)
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Urszulanek w Pniewach, gdzie wykładałam higienę. W wolnych
chwilach od moich zajęć chodzę jako wolontariuszka do Kliniki
Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Poznańskiego. W czasie wakacji 1929 roku pracowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie.
Od dnia 25 czerwca do dnia 2 sierpnia 1930 roku zastępowałam
p. Dr. M. Grossmann w Poznaniu ul. Ogrodowa 13, w czasie jej
wypoczynku letniego. Obecnie chciałabym zacząć pracować na
stałe w klinice lub szpitalu. Poznań, dnia 23.V.1931r. „
Ale jej losy potoczyły się inaczej. Prawdopodobnie w czasie
pobytu w Warcie poznała dr Klemensa Bojakowskiego, lekarza z Uniejowa, wdowca z dwojgiem dzieci. Pobrali się dnia 9
kwietnia 1932 r w Poznaniu. Dnia 1 września przyjechała na
stałe do Uniejowa i w niedługim czasie rozpoczęła praktykę
lekarską. Nie był to łatwy start – w owych czasach kobieta
lekarz wzbudzała wiele emocji, była wręcz ewenementem
i przekonanie do siebie ludzi nie było łatwym zadaniem. Zapracowała jednak na nie całym swoim życiem, ciężką pracą
i oddaniem. Rok 1939 to powołanie męża do wojska i jego
zaginięcie. Okres wojny i okupacji to dla niej czas tułaczki
i ukrywania najbliższych. Była bowiem wysiedlona z Uniejowa do Zakrzewa (wtedy gmina Jeziorsko pow. Turek), gdzie
pracowała pod ścisłym nadzorem gestapo, jako lekarz, od
28 września 1940r do lutego 1945r. Nie było jej łatwo, opieka
nad pasierbami, chorą córką Wandą oraz własne problemy
ze zdrowiem, wymagały od niej ogromnej charyzmy duszy
i ciała. Nie przeszkodziło jej to w ciężkiej pracy lekarza –
patrioty, który pomagał ruchowi oporu. W czasach okupacji
ukrywała ludzi, nad którymi ciążył wyrok śmierci. Jej dobre
serce nie znało żadnych ograniczeń – narodowościowych czy
ideologicznych. Twierdziła, że te różnice nie są powodem, dla
którego można dyskryminować drugiego człowieka i odbierać mu życie. W 1952 r. została zatrzymana przez UB w Turku,
aby wymóc na niej oświadczenie, że będzie dokonywać aborcji. Dla osoby tak wierzącej było to pogwałceniem jej wszystkich zasad moralnych, nie poddała się i choć przez wiele lat
miała z tego powodu wiele nieprzyjemności, nigdy nie ugięła
się pod naciskiem. Pomagała ludziom prześladowanym przez
ówczesny ustrój i w brew temu, co było poprawne politycznie, miała wielką odwagę mówić głośno, o tym, co zakazane.
Dzięki Jej determinacji i odwadze wiedzieliśmy na przykład
o prawdziwym obliczu Zbrodni Katyńskiej, w której zginął jej
mąż- dr Klemens Bojakowski- mówiła o tym głośno. Młodzi
ludzie, a wtedy i ja, nie zdają sobie sprawy jak bardzo było
to niebezpieczne. W roku 1974 współpracowała z Okręgową
Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi. Dzięki niej
uzyskano szczegółowe informacje dotyczące zbrodniczej
działalności lekarzy niemieckich w Szpitalu w Turku oraz
w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. Zebrano również materiał dowodowy dotyczący mordów na Polakach i Żydach
wziętych na prace przymusowe w gm. Jeziorsko.
Przez wiele lat była jedynym lekarzem w promieniu pięćdziesięciu kilometrów. Robiła wszystko: składała złamania,
odbierała porody, leczyła dzieci, była dermatologiem, kardiologiem i chirurgiem. Zdarzało się, że leczyła też „duszę”
wspierając i wysłuchując każdego potrzebującego. O każdej
porze dnia i nocy furmanką, potem jedyną uniejowską taksówką, jak dzisiejszy lekarz pogotowia ratunkowego, zajmowała się chorymi. Czy dzisiaj byłoby to możliwe?
Uniejowianie mieli szczęście, że ich lekarz rodzinny, leczący całe pokolenia z najrozmaitszych chorób mieszkał
w ich mieście. Leczyła najczęściej nieodpłatnie, często dzieląc się tym co posiadała, choć było tego naprawdę niewiele.
Pani dr Irena Umińska – Bojakowska wierzyła w potęgę nauki, pasjonowała się osiągnięciami cywilizacji i propagowała
profilaktykę prozdrowotną. Uczyła ludzi higieny osobistej,

Dr Irena Bojakowska (na pierwszym planie) w pochodzie 1-majowym. Uniejów,
lata 70.XX wieku (zb. Ingi Błażewicz)

Uniejów - maj 1983 rok. Dr Irena Bojakowska przed blokiem na „swojej” ulicy
22 lipca w towarzystwie Tereski Gadzinowskiej (z lewej) i Oleńki Walczak (zb.
Urszuli Urbaniak)
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opieki nad dziećmi, namawiała do przeprowadzenia szczepień ochronnych i prowadziła pogadanki w szkole.
Swoim pacjentom nigdy nie odmawiała dostępu do specjalistów, szpitala. Zdawała sobie sprawę, że z uwagi na skromny gabinet jaki prowadziła nie wszystkie schorzenia może
samodzielnie wyleczyć.
W latach komunistycznych władza nie potrafiła okiełznać jej temperamentu, otwartości i prawdomówności – bez
względu na okoliczności i konsekwencje. Jednak jej postawa
społeczna, działalność dla ludzi, anielskie serce oraz liczne
sukcesy zawodowe – doprowadziły do przyznania odznaczeń, także w tamtym okresie. Są to między innymi: Odznaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia od Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej, Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez
Radę Państwa, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Działała społecznie w: Towarzystwie Przyjaciół Dzieci,
Polskim Czerwonym Krzyżu, Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia oraz Polskim Towarzystwie Pediatrycznym. Odznaczenia nie miały dla niej wielkiej wartości
– cenniejsze było dobro drugiego człowieka. Ostatnie jednak
okazałoby się dla niej bezcenne- niestety wiadomość o nim
dotarła do nas już po jej śmierci. Przyznano jej nagrodę ,,Serca na otwartej dłoni’’ dla lekarza bezinteresownie niosącego
pomoc drugiemu człowiekowi.
Mimo 84 lat, posuwającej się choroby, pracowała do końca.
Zmarła 15 lutego 1984r.
To wspomnienie jest tylko pozornie wyłącznie moją prywatną sprawą.
Sądzę, że obcowanie z Panią Doktor odcisnęło niezatarty ślad w każdym, kto miał okazję poznać Ją osobiście. Wielu
z Państwa Ją jeszcze pamięta. Nie była ideałem. Miała swo-

Dr Irena Bojakowska w dniu odbierania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (październik 1978). Od lewej: Ryszard Wojciechowski - Naczelnik Miasta i Gminy Uniejów, Jerzy Ircha, Lech Piestrzyński (zb. Ingi Błażewicz)

je złe dni. Popełniała błędy, bo była po prostu człowiekiem.
Człowiekiem o wyjątkowym poczuciu humoru, osobowości
i odwadze.
Już zupełnie na koniec proszę wszystkich, i tych co Ją
znali, i tych co o pani dr Irenie Umińskiej- Bojakowskiejtylko słyszeli, ale także tych, co dowiedzieli się o niej dopiero
z mojego artykułu z2004r. lub teraz czytając ten tekst. Stańcie przy Jej grobie na cmentarzu parafialnym, odmówcie modlitwę. Po dobrym człowieku zawsze pamięć zostaje- czego
dowodem jest ulica nazwana jej imieniem.

Dokumenty ze zb. Ingi Błażewicz

Z wyrazami szacunku
Karolina Gruchot-Krysiak
W imieniu swoim i rodziny Pani Doktor
szczególne podziękowanie kieruję do władz
gminy Uniejów oraz radnych. Wybór Pani Doktor Ireny Umińskiej – Bojakowskiej na patronkę
ulicy to inicjatywa szczytna i chwalebna.
Dziękuję Zarządowi i członkom Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa, którzy od lat pielęgnują
pamięć o historii miasta i losach jego mieszkańców, a dr Irena Bojakowska i jej rodzina mają
w niej szczególne miejsce.
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25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Za nami 25 lat - przed nami czas kontynuacji
W dniu 4 lutego w Sali Rycerskiej zamku, w obecności znamienitych gości i sympatyków, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa podsumowało 25 lat swojej działalności.
Z okazji takiego jubileuszu prezes TPU Urszula Urbaniak została wyróżniona przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą w imieniu Ministra wręczył obecny Poseł RP - Piotr Polak. Z kolei Jarosław Stulczewski - przedstawiciel Rady Krajowej Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych RP w imieniu Rady uhonorował Urszulę Urbaniak medalem im. Aleksandra Patkowskiego,
przyznawanym za zasługi dla idei regionalizmu.
Po raz pierwszy Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wręczyło tytuły „Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
„- legitymacja i statuetka lilii. Wręczono tez wiele podziękowań za różnorodną pomoc okazywaną Stowarzyszeniu.
Organizacja Gali Jubileuszowej, którą poprowadził Robert Palka (M-GOK w Uniejowie) była możliwa dzięki pomocy: Burmistrza Józefa Kaczmarka, Prezesa P.G.K. „Termy Uniejów” Marcina Pamfila oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Mileny Pamfil.
Małgorzata Charuba
Tak ważny jubileusz jest dobrą okazją, by zastanowić się w jakim miejscu jest Dostojny Jubilat po
ćwierćwieczu swojej działalności.
Jaki jesteś, Drogi Jubilacie?
Zmieniłeś się przez te 25 lat, urosłeś, spoważniałeś. Kiedyś chętniej zajmowałeś się lżejszymi sprawami, dziś sięgasz po
bardzo poważne tematy. Ale ta zmiana przysłużyła się Tobie.
Kim jesteś, Drogi Jubilacie?

Jesteś historykiem. Mówię to z wielką satysfakcją. Początek Twojego związku z Panną Klio, muzą historii, był nieśmiały, podpatrywałeś historyków – akademików, ale z czasem poczułeś odwagę i dziś samodzielnie dokumentujesz dzieje
Uniejowa. Z Twoich prac korzystają naukowcy i pasjonaci historii z całej Polski i spoza jej granic. Jestem z Ciebie bardzo
dumny.
Jesteś archiwistą i muzealnikiem. Wciąż się tego uczysz, ale z dumą pokazujesz swoje zbiory. Zapytałeś sam siebie – kto, jeśli nie ja i kiedy, jeśli nie teraz. Podjąłeś to wyzwanie i teraz z radością witasz gości w swojej Izbie Regionalnej.
Chronisz ślady przeszłości, ocalasz od zapomnienia tych, którzy już odeszli.
Jesteś wydawcą. Jak Twoi więksi gazetowi bracia dokumentujesz życie swojej społeczności, piszesz o tym, co dla niej
ważne. Czasem irytujesz Twoich współpracowników od składu i druku, naciągasz do granic możliwości ich cierpliwość, ale
oni Cię lubią i wybaczają, bo doceniają to, co robisz.
Jesteś inspiratorem i mecenasem kultury. Zapraszasz do siebie artystów, plastyków, muzyków, poetów. Cieszysz się, gdy Twoje spotkania artystyczne tak licznie odwiedzają widzowie czy słuchacze.
Jesteś spolegliwy. Zarówno władze miasta, jak i jego mieszkańcy wiedzą, że jesteś godny zaufania i zawsze mogą na
Tobie polegać. Odwdzięczasz się im niezawodnie swoją pracą.
Jesteś odważny. Wymyślasz sobie zadania, które najpierw oceniasz jako niemożliwe do zrealizowania, zbyt drogie,
nierealne. A potem… je robisz. Nie ma przeszkody, która by Cię zatrzymała. Jeśli rzeczywistość wyrzuci Cię drzwiami, spróbujesz wejść oknem, bo nie ma dla Ciebie zadań nie do wykonania.
Jesteś wolontariuszem. Pracujesz za darmo, na swoim sprzęcie, w swoim wolnym czasie, który mógłbyś spożytkować inaczej. Chęć działania Cię napędza. Przydałby Ci się służbowy telefon, ale twierdzisz, że później, może kiedyś, teraz
dasz sobie radę. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyś w końcu miał ten telefon, a nie czekał na prezent z okazji jubileuszu pięćdziesiątki.
Jesteś patriotą. Kochasz i Ojczyznę i ojcowiznę. Wielokrotnie dałeś tego wyraz. Miłość tej ziemi jest Twoją misją.
Jesteś uniejowianinem. Dobrze, że jesteś. Gdyby Cię nie było, trzeba by było Cię wymyślić. Bo jesteś niezbędny.

Tomasz Wójcik
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Szanowna Pani
Urszula Urbaniak
Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa w Uniejowie

Szanowna Pani Prezes
Szanowni Państwo

Ć wierćwiecze działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa to miła okazja do złożenia Pani Prezes oraz wszystkim Członkiniom i Członkom oraz Sympatykom tego stowarzyszenia gratulacji i życzeń dalszej aktywnej działalności.
Od samego początku swego istnienia w 1991 r. wpisało się ono bowiem mocną kartą w kulturalną mapę Uniejowa oraz
całego regionu spycimiersko-uniejowskiego. Świadczy o tym zamieszczone w Wydaniu Specjalnym lutowego kwartalnika
„W Uniejowie” kalendarium ważniejszych dokonań TPU w okresie ostatniego ćwierćwiecza, których lista jest imponująca, zarówno pod względem ilościowym, jak ich rozległości tematycznej!
Do ważniejszych, a może nawet najważniejszych osiągnięć – gdyż trwałych dla potomności – należy działalność wydawnicza w postaci książek, prac autorskich i zbiorowych, wydawnictw źródłowych oraz widokówek i folderów. Jestem
dumny, że mam również swój udział w tym zakresie, jaką jest wydana w 1995 r. pod moją redakcją monografia: Uniejów.
Dzieje miasta, która stała się zaczynem do wydania w 2008 r. z Samorządem Gminy i Miasta Uniejów książki: Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej Gminy Uniejów.
Niebawem zresztą – już w 2018 r. – plon wydawniczy TPU powinna wzbogacić kolejna monografia miasta Uniejowa
i Gminy Uniejów, a zorganizowany przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego zespół autorski – z dużym zresztą udziałem miejscowych badaczy – pod moim kierownictwem i redakcją od początku spotyka się z dużą pomocą Pani Prezes i jej współpracowników.
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa osiągnęło już określony i wysoki status w mieście i regionie. Na taką pozycję zapracowało solidnie wysiłkiem swoich wszystkich członków, sympatyków i sprzymierzeńców. Życzę więc, aby wszystkie
Wasze inicjatywy wspomagały i im patronowały – jak dotąd – władze miejskie, powiatowe i gminne na czele z Samorządem Gminy i Miasta Uniejów.
Z wyrazami wysokiego szacunku i sympatii jak zwykle

/-/ prof. dr hab. Jan Szymczak
Łódź-Plichtów, dnia 4 lutego 2017 r.

Specjalny numer kwartalnika
„W Uniejowie”
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fot. Małgorzta Charuba

Z okazji jubileuszu wydano specjalny numer kwartalnika „W Uniejowie”, w którym pokazano 25 lat działalności
dla miasta i jego mieszkańców.
W słowie od redakcji
czytamy:
„(...) Niech zawarte w nim informacje
i fotografie z licznych
wydarzeń
społeczno-kulturalnych oraz patriotyc zno-religijnych
stanowią zachętę do
dalszego, wspólnego zapisywania kart naszej
współczesnej historiiz pamięcią dla czasu minionego. W przeszłości
dwukrotnie ukazywały się takie wydania:
pierwsze w maju 1993

roku - typowo powielaczowe i drugie w grudniu 1999 roku
- z pomocą drukarni. Dopiero kwietniowemu wydaniu
„W Uniejowie” z 2000 roku nadano numer pierwszy(...)”.
Numer specjalny otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości, a zadbały o to panie: Jadwiga Tylki i Janina Król (na
zdjęciu z prawej). Dostępny jest jeszcze w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.

Zarząd TPU

9

Opis Uniejowa z 1855 r.
Tak jak dziś, tak i niegdyś w przeszłości o Uniejowie pisano wiele. Poszukując informacji o naszym mieście wnikliwy
badacz natrafić może na bardzo ciekawy artykuł, autorstwa
L.P. Witkowskiego zamieszczony w dziale „Rozmaitości”
w piśmie „Biblioteka Warszawska” z roku 18551. Tekst opisany tytułem: „Uniejów. Szkic Historyczno – Statystyczny”, jest
właściwie dziennikiem wyprawy do Uniejowa oraz zbiorem
osobistych spostrzeżeń i obserwacji z pobytu Witkowskiego
w mieście.
W pierwszej części autor przybliża historię powstania
i rozwoju Uniejowa, podejmuje także tematykę nazwy miasta. Wyraźnie rzuca się w oczy, że znane mu były najważniejsze dokumenty dotyczące Uniejowa, a także uniejowskie
Księgi Miejskie, które w tamtym czasie przechowywane były
w Kaliszu. W kolejnej części przybliżony jest życiorys abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego. Cześć trzecia poświęcona jest
historii miasta w XIII i XIV wieku, ze szczególnym naciskiem
na najazd Krzyżaków na Uniejów i proces warszawski, zwany
też uniejowskim.
W części czwartej autor swój tekst w całości poświęca
Zamkowi Uniejowskiemu. Przytacza pokrótce historię budowli na przestrzeni wieków, by w końcu dojść do opisu własnych obserwacji:
„[…] W końcu ostatniego stulecia zamek uniejowski prawie
zupełnie zniszczony został przez wojny krajowe. W roku 1848
wyrestaurował go znów Alexander hrabia Toll, dzisiejszy donataryusz Uniejowa.
Pomimo jednak odnowienia, smutny dziś widok zwaliska
przedstawia uniejowski zamek, do którego zrysowanych wiekiem
murów, nie bardzo przypadają świeżo dodane niby chińskie dachy […]”
W tym miejscu autor opowiada o dawnej świetności budowli, o jego wielkości i pełnionych funkcjach, informacje te
zaczerpnięte zostały zapewne ze znanych mu tekstów i opisów miasta, na które jednak bezpośrednio się nie powołuje.
Całość dotyczącą tematyki zamku Witkowski zamyka stwierdzeniem, w którym w sposób szczególny zauważyć możemy
jak wielkie wrażenie – mimo znacznych zniszczeń – zrobiła
na nim ta budowla:

Zamek Uniejowski - rycina z 1843 roku (Wspomnienia Wielkopolski)

Zamek Uniejowski - rycina z Mullera z 1860 roku (Tygodnik Ilustrowany)

„[…] Patrząc dziś na zwaliska zamkowe, z każdej rysy, z każdego odpadłego głazu chciałbyś wyczytać choć jeden wiersz przeszłości: snuje się po wyobraźni jakaś powieść, to znów krwawy
dramat: najazdy Krzyżaków, Tatarów, Szwedów i hajdamaków
z kolei rozwijają się w myśli.
Śród tych zrujnowanych murów zamglona czasu opona zdaje
się z przeszłych opadać wieków: inne widzisz życie, innych ludzi,
inne gmachy, i zdaje ci się słyszeć pod wysokiem zamku sklepieniem chrzęst stali i zbrojnej stopy ciężkie odgłosy!.. […]”
Inne ciekawe informacje odnoszące się do przeszłości
naszego miasta można będzie znaleźć w kolejnym numerze
kwartalnika. Już teraz zapraszam do lektury.

Jędrzej Kałużny

1 L.P. Witkowski, Uniejów, Szkic historyczno-statystyczny, „Biblioteka
Warszawska” 1855, t. II, og. zb. t. LVIII, Warszawa 1855, s. 401-419.

Zamek
mój sąsiad ma wieków siedem
różnobarwne humory
wiosną kiedy promienie
spadają na wież korony
otacza się wieńcem
kwiatów lilii

latem spogląda na wartką
wstęgę która nieopodal
łączy uniejowian kąpielą
jesienią chmurzy się
wieków opowieścią
zamyka oczy okien
więzi białą damę
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zima nie dręczy go wcale
pod śnieżną czapą
w pajęczynie mrozu
włada absolutnie

Joanna Wicherkiewicz

w Uniejowie - nr 69 (2017)

Z CYKLU: RÓD BOGORIÓW SKOTNICKICH

swój patriotyzm, toteż każdy z nich czuł się jednakowo
Polakiem i Urugwajczykiem.
Erazm Bogoria Skotnicki,
mimo choroby, do końca życia pracował. Zmarł 26 grudnia 1897 roku w wieku 49 lat.
W uznaniu jego zasług
dla urugwajskiej edukacji,
w Montevideo na gmachu
Ministerstwa Edukacji Narodowej widnieje tablica
z jego nazwiskiem. W tym
samym mieście jest również
ulica imienia Erazma - ulica
nazywa się „Erasmo Bogorja de Skotnicki”. W historii
Urugwaju ma swoje miejsce
obok innych Polaków, którzy
musieli opuścić Ojczyznę po
powstaniu styczniowym, listopadowym czy różnych dziejowych zawieruchach i swoją wiedzą bez reszty służyli państwu,
zmagającemu się o swoje przetrwanie. Nazwiska tych Polaków
można znaleźć na wielu tablicach pamiątkowych - uniwersytet,
szpitale, urzędy i miejsca publiczne. Nie brakuje na nich również nazwisk polskich duchownych, a na Placu Trzech Krzyży
w Montevideo odsłonięto też pomnik Jana Pawła II na pamiątkę
celebrowania tu przez Niego Eucharystii podczas wizyty w 1987
roku.
Po latach, w 1928 roku, syn Erazma - Ensigno - przesłał żyjącej w Polsce rodzinie Skotnickich list z opisem losów urugwajskiej linii rodziny oraz zdjęcia, z których zachowało się jedynie
zdjęcie Julio, syna Erazma.
Nawiązanie bezpośredniego kontaktu nastąpiło dopiero
w 1988 roku za sprawą praprawnuczki Erazma - Racheli, której
mąż Luis Barrios Tassano był w tym czasie ministrem spraw
zagranicznych Urugwaju. Rachela towarzyszyła wtedy mężowi
podczas jego oficjalnej wizyty w Polsce i zorganizowała w urugwajskiej ambasadzie w Warszawie spotkanie ze swoją żyjącą
w Polsce rodziną.
Dzięki niej do archiwum rodziny Skotnickich dotarły
urugwajskie materiały prasowe związane z genealogią linii
wywodzącej się od Erazma i reprint broszury tamtejszej Polonii
w tłumaczeniu Zofii Nowińskiej Kwiatkowskiej.
Rachela była bardzo zainteresowana historią rodu. Odwiedziła Skotniki (kolebkę rodu Bogoriów), w których znajduje się
dwór obronny z alkierzami z XIV wieku (dwór ten wrócił do
rąk rodziny Skotnickich w 1997 roku) oraz gotycki kosciół ufundowany przez Jarosława Bogorię Skotnickiego (z charakterystycznym skromnym wejściem z boku - tak jak to ma miejsce
w innych jego fundacjach - w kolegiacie uniejowskiej i katedrze
gnieźnieńskiej).
Rachela odwiedziła również dawne opactwo Cystersów
w Koprzywnicy ufundowane w 1185 roku przez protoplastę rodu
Bogoriów Skotnickich - Mikołaja.

Er azm Bogoria Skotnicki
Erazm Bogoria Skotnicki - www.myheritage.pl

(1848-1897)

Erazm Bogoria Skotnicki urodził się w Warszawie
2 czerwca 1848 roku. Jako
młody chłopiec wziął udział
w powstaniu styczniowym,
za co został zesłany na Syberię. Przypuszcza się, że
w czasie transportu, podczas przekraczania granicy,
udało mu się zbiec i przez
Włochy przedostał się do
Francji. W Paryżu rozpoczął
studia w Szkole Inżynierii
Wojennej, których nie ukończył z braku środków finansowych.
Będąc zesłańcem politycznym wiedział, że nie może wrócić
do Polski. W wyniku dalszej emigracji znalazł się w Argentynie,
a następnie osiadł w Montevideo, stolicy Urugwaju. Znając języki obce, mógł się poświęcić nauczaniu (źródła podają, że znał
ich sześć albo dziewięć). Kiedy przeniósł się do miasta Rocha,
otworzył własną szkołę średnią „Colegio Oriental”, którą kierował w latach 1873-76. W tym samym czasie redagował gazetę lokalną, co ułatwiało mu propagowanie swojej misji reformowania tamtejszego systemu szkolnictwa. Jego metody nauczania
zwróciły uwagę ówczesnego ministra edukacji narodowej Urugwaju, José Pedro Varela, który zaprosił go do pracy nad nowym
modelem szkolnictwa, a następnie w roku 1883 powierzył mu
stanowisko inspektora departamentu ministerstwa edukacji
w celu wprowadzenia bardziej nowoczesnych metod nauczania.
Profesor Erazm Skotnicki pełnił również urząd Państwowego
Inspektora do spraw Szkolnictwa Społecznego. Wyróżniała go
energia wewnętrzna, wrażliwość na drugiego człowieka i gotowość do podejmowania każdego wysiłku. Był bardzo ceniony za
swój patriotyzm. Pytany o swoją Ojczyznę (gdzie leży) ze smutkiem odpowiadał: „Moją Ojczyznę ujrzycie w historii przeszłości
i historii nadchodzących przyszłych czasów”.
W Urugwaju założył rodzinę, żeniąc się z piękną Urugwajką
Maríą de Jesús z d. Villar Gascue (ur. 1858), pochodzącą z bardzo szanowanej rodziny. Wychowali co najmniej pięcioro dzieci
(niektóre źródła podają, że mieli ośmioro dzieci). Byli to: Erazm
(najstarszy syn, doktor medycyny), Jarosław (imię to dostał na
cześć arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego), Julio (był
właścicielem hotelu „Carmelo” w Urugwaju), Ensigno i Wanda.
Wszyscy otrzymali wykształcenie. Ojciec przelał w ich serca

Urszula Urbaniak
Współpraca Maksymilian i Michał Skotniccy

Ulica Erazma Bogorii Skotnickiego w Montevideo
(Urugwaj)

w Uniejowie - nr 69 (2017)

Źródła:
Helena Skotnicka-Orzechowska,
Dzieje rodu Bogoria Skotnickich. Przeszłość odległa, daleka i bliska
Encyklopedia biograficzna Urugwaju (1810-1940)
Genealogiczne strony: www.myheritage.pl,
www.familysearch.org , www.geni.com

11

Julio Bogoria Skotnicki - ze zbiorów Maksymiliana i Michała Skotnickich

W niezwykle ciekawą historię rodu Bogoriów Skotnickich wpisują się losy i dokonania Erazma Bogorii Skotnickiego,
żyjącego w XIX wieku. Po powstaniu styczniowym został wywieziony na Syberię, z której udało mu się wydostać. Emigracja doprowadziła go do Urugwaju. Zasłużył się tam jako wybitny nauczyciel i pedagog oraz Państwowy Inspektor ds.
Szkolnictwa Społecznego.

Z ż yc i a pa r a f i i
Rekolekcje ze śpiewem, uśmiechem i tańcami
Kolegiata Uniejowska w dniach
2 – 4 kwietnia 2017r. przeżywała swój
renesans – rekolekcje wielkopostne,
które poprowadził Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej ks. Michał Krygier
– kustosz Bazyliki Katedralnej we
Włocławku.
Przybliżmy postać rekolekcjonisty: Ks. Michał pełni różnego rodzaju
funkcje, które zostały mu powierzone
przez J.E. bp Wiesława Alojzego Meringa – Ordynariusza Diecezji Włocławskiej. Ks. Kustosz pełni zatem
funkcje: Kapelana: Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christina”, Bractwa
Najpierw nauka rekolekcyjna - ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz (z prawej)
Kurkowego. Jest również delegatem Bp Ordynariusza
i ks. Michał Krygier (fot. Małgorzata Zimnowłocka)
do kontaktu z władzami województwa. Zajmuje się też
duszpasterstwem różnych grup: dzieci i młodzieży, filmowców, szafarzy, etc.
Ksiądz Kustosz swoją osobą, radością i uśmiechem przyciągnął całą młodzież szkolną. Podziałał na nich niczym magnes
i to dzięki niemu, zarówno dzieci ze szkoły podstawowej jak i młodzież gimnazjalna chwaliły Pana Boga śpiewem i tańcem.
Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w kazania ks. Michała, który w sposób wyjątkowy przedstawiał miłość miłosierną
Jezusa Chrystusa. Ukazał, w jaki sposób pozbyć się grzechu, który brudzi i niszczy nasze serce i życie. Wskazał, że drogą
do osiągnięcia szczęścia wiecznego jest przestrzeganie przykazań Bożych, danych Mojżeszowi na górze Synaj. Ks. Michał
wskazał także, że człowiek musi korzystać z tych dobrych środków do wybielania duszy, a więc spowiedzi i Komunii Świętej.
Posłużył się przy tym reklamą proszku do prania z dobrej i nieco
gorszej firmy.
Mogliśmy również być świadkami Mszy Świętej, podczas której został udzielony chorym i cierpiącym sakrament namaszczenia chorych. Ks. Michał Krygier, mówił wówczas o cierpieniu
i chorobie, powołując się na słowa św. Jana Pawła II, który stwierdził, iż chorzy są niejako uprzywilejowanymi dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Ostatniego dnia dane było nam uczestniczyć w uwielbieniu
Jezusa Chrystusa ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Każdy
z obecnych dostąpił tej łaski, że został pobłogosławiony indywidualnie przez Ks. Michała Najświętszym Sakramentem.
Czas rekolekcji w Uniejowie, to czas radości, uśmiechu, uwielbiania Pana Boga tańcem i śpiewem, ale także czas łez i refleksji.
Naszym rekolekcjom towarzyszył zespół Jordan, który przybył
do nas ze Zduńskiej Woli. To oni rozkręcali wszystkich młodych
śpiewem i skocznymi piosenkami. Wprowadzali także klimat zadumy, refleksji, a nawet stali się nieraz wyciskaczami łez.
Chwała niech będzie Bogu za ten czas, za tych ludzi, a przede
wszystkim za młodzież szkolną Uniejowa, gdyż to oni najbardziej
włączyli się w wychwalanie Boga.
Diakon Patryk Sękowski
Radosny śpiew, a nawet tańce, pod dyktando ks. Michała
(fot. Małgorzata Zimnowłocka)
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Z ż yc i a pa r a f i i
Począwszy od numeru 54. naszego kwartalnika, w cyklu „Z historii parafii w Uniejowie” przedstawialiśmy proboszczów
tej parafii, poczynając od ks. Tomasza Bukowskiego. Nie dysponowaliśmy wówczas żadnym jego wizerunkiem. Ku mojemu
zaskoczeniu okazało się, że płaskorzeźba jego popiersia znajduje się na krzyżu misyjnym obok kolegiaty. Przypomnijmy
jeszcze raz dokonania tego proboszcza dla naszej parafii, który dwukrotnie pełnił tę funkcję, gdyż w roku 1899, po śmierci
ks. Jabłkowskiego, na błagalną prośbę parafian ponownie skierowano go do Uniejowa.

Ks. Tomasz Bukowski (1873-1893) i (1899-1911)

Ożywił zaniedbany kult Bł. Bogumiła (zebrał pieśni, modlitwy, wydał broszurę). Brał udział w przygotowaniach do urzędowego zatwierdzenia kultu Bogumiła przez Stolicę Apostolską.
Wyremontował świątynię, a cmentarz przykościelny otoczył wysokim murem. Założył obecny cmentarz przy ul. Dąbskiej
i ogrodził go parkanem z cegły (przetrwał do dziś). Powiększył też plebanię i i postawił budynki gospodarcze otaczając je sadem. Po ponownym objęciu parafii, w ostatnich czterech latach życia, pomalował wnętrza świątyni (malowidła przetrwały do
II wojny światowej) oraz pobudował okazałą dzwonnicę, montując na nich trzy dzwony (zabrane przez Niemców pod koniec
I wojny światowej na potrzeby wojskowe).
Pracował do ostatnich dni życia. Przez 32 lata służył Uniejowowi. Zmarł prawie nagle 11 września 1911 roku w wieku 72 lat.
Spoczywa na uniejowskim cmentarzu.
Urszula Urbaniak

Krzyż misyjny z roku 1901 ufundowany przez małżonków Mariannę i Błażeja Gibaszków oraz wizerunek ks. Tomasza Bukowskiego, jaki zachował się na krzyżu
(fot. Urszula Urbaniak)

Ponad stuletni parkan uległ wichurom
W czasie wichury, jaka szalała w lutym tego roku, runęła część parkanu - ogrodzenia cmentarza, zbudowanego
przez ks. Tomasza Bukowskiego. Ofiarność parafian pozwoliła obecnemu proboszczowi - ks. Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi na szybką naprawę zniszczonego fragmentu
ogrodzenia (fot. Andrzej Zwoliński)

w Uniejowie - nr 69 (2017)
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Z czym zetknąłem się w Uniejowie
Po wysłaniu na e-adres Uniejowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oferty dotyczącej wygłoszenia prelekcji
i przeprowadzenia „Warsztatów literackich”, zasięgnąłem
informacji na temat Uniejowa. Wiedziałem, że nie jest
stolicą powiatu, ale zaskoczyło mnie to, że w połowie
2016 r. liczył zaledwie 3.010 mieszkańców. Zaskoczyło
mnie to przede wszystkim dlatego, że nie spodziewałem
się, iż Uniwersytet Trzeciego Wieku może istnieć i działać
w niewielkim miasteczku. Nie jest mi bowiem znana druga miejscowość w Polsce, o zbliżonej do Uniejowa liczbie
mieszkańców, w której funkcjonowałaby tego rodzaju organizacja pozarządowa mająca na celu edukację osób po
60 roku życia (napomknę w tym miejscu, że uważam, iż
edukacja winna trwać całe życie). Zresztą Uniwersytety
tego rodzaju nie działają w większości polskich miejscowości, które są większe od Uniejowa. Także w tych będących z pewnością od niego zamożniejszymi. Fakt istnienia
(od 2014 r.) uniejowskiego UTW wskazywał, i to jednoznacznie, iż w tym miasteczku, jak też w jego bezpośredniej
okolicy, mieszka stosunkowo liczne grono osób, którym, że
tak to określę skrótowo, Chce się Chcieć. A tak się składa,
że w naszym kraju, większość osób po osiągnięciu pewnego wieku, co najwyżej, wychodzi do sklepów i w niedzielę
do kościoła. Natomiast pozostały wolny czas spędza przed
telewizorem bądź patrzy przez okno, które w tej sytuacji
pełni rolę ekranu.
Nieco później dowiedziałem się, że w Uniejowie działa
również towarzystwo jego miłośników. To zaś jeszcze bardziej utwierdziło mnie w „kulturalności” tego miasteczka.
Jak też wzmogło moją ciekawość. W tym miejscu muszę
wspomnieć, że od sześciu lat, jako prelegent, ale także jako
osoba prowadząca „Warsztaty literackie”, odwiedzam
różne zakątki Polski. I mam coraz więcej uznania, czemu towarzyszy rosnąca sympatia, dla Polski powiatowej.
Bo to właśnie w niej w znacznym stopniu wykonywana
jest praca od podstaw, w tym również ta dotycząca rozmaitych zjawisk kulturowych, zdarzeń kulturalnych, rzutująca
na całościowy obraz naszego kraju jeśli chodzi o kulturę.
A co przez Polskę wojewódzką, a szczególnie przez Polskę
stołeczną, nie jest zauważane. A jeżeli już, to traktowane
jest jako ciekawostka.
Na mój pozytywny odbiór wspomnianej Polski,
w znacznym stopniu wpływ mają ludzie z jakimi się w niej
spotykam. To oni sprawiają, że jeszcze pozytywniej myślę
o miasteczkach i niedużych miastach, które nie stanowią,
w jakimkolwiek sensie, marginaliów naszego kraju.
*

W sumie w Uniejowie spędziłem około 28 godzin. To
fakt ‒ niewiele. Ale czas ten, jako że tylko w części został
spędzony w pensjonacie, gdzie się zatrzymałem, pozwolił
na dokonanie konkretnych obserwacji. A te z kolei umożliwiło sformułowanie indywidualnej, ale opartej na faktach,
choć fragmentarycznej z konieczności oceny.
Niedługo po przyjeździe, a deszcz nie przestawał padać
‒ dodawał przy tym Uniejowowi pewnej melancholii, którą lubię ‒ z Panią Urszula Urbaniak, za której sprawą znalazłem się w Uniejowie, zjawiłem się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury. W nim to bowiem, w dniu następnym
miałem wygłosić dla słuchaczy UUTW wykład: „Józef
Tischner – ksiądz i intelektualista”. Następnie, zaproszony przez Panią U. Urbaniak, odwiedziłem siedzibę Towa-
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rzystwa Przyjaciół
Uniejowa (istnieje
od 1991 r.), w tym
Izbę
Regionalną
Ziemi
Uniejowskiej. I tu chciałbym zaznaczyć, że
interesują
mnie
konkretne przejawy
działalności
nakierowanej
na
kulturę: nie tylko
na jej trwanie, ale
przede wszystkim
na jej rozwijanie.
Zwłaszcza ważne są
działania podejmowane poza wielkimi ośrodkami miejskimi, a wynikające
Dariusz Pawlicki podczas wykładu dla słuchaczy
niezmiernie często
uniejowskiego UTW (fot. Urszula Urbaniak)
z
chęci/potrzeby
kultywowania i rozwijania pewnych zjawisk, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są charakterystyczne dla
poszczególnych regionów. A trwanie i rozwijanie owych
zjawisk wzbogaca, szeroko rozumianą, kulturę polską, czyniąc ją niepowtarzalną. Odrębną przy tym wobec kultur
ościennych. Kultura, z którą można zetknąć się we wspomnianej Polsce wojewódzkiej i stołecznej, w znacznie
większym stopniu chłonie to, co pochodzi z zewnątrz. Co
samo w sobie nie jest złe – przenikanie się kultur zawsze
miało miejsce. Szkodliwe staje się jedynie wtedy, gdy owo
„importowanie” zjawisk dotyczących kultury odbywa się
bezrefleksyjnie, bez umiaru i oglądania się na „interes” kultury narodowej. Ta zaś, jak napisał w Dziennikach Stefan
Kisielewski „jest dla narodu, a nie na światowy jarmark”.
W przypadku Uniejowa i jego okolicy wspomniane regionalne działania kulturalne polegają m. in. na prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa działalności
wydawniczej. A ta przejawia się wydawaniu kwartalnika
„W Uniejowie” i książek, w tym albumów. Celem tych
publikacji jest dokumentowanie historii i współczesności
Ziemi Uniejowskiej będącej Małą Ojczyzną dla jej mieszkańców. Jeśli chodzi o działalność wydawniczą TPU, to
przyciągnął moją uwagę wysoki poziom edytorski publikacji, z którymi się zapoznałem; szczególnie tych książkowych. A każda z nich zawierała listę prywatnych darczyńców. Co jest godnym uwagi i polecenia sposobem
wspierania działalności wydawniczej, jak też upamiętniania swego istnienia.
Na koniec, w rodzaju podsumowania, chciałbym zapisać
takie oto słowa: uniejowianie, aby tak dalej.

Dariusz Pawlicki
Od Redakcji: Dariusz Pawlicki – autor esejów, noweli,
szkiców, wierszy (wydał kilka zbiorów utworów poetyckich m. in. Haiku, 48 wierszy), książki dla dzieci (Bibikin
w drodze do Kamienia Życia). Teksty publikuje w czasopismach krajowych (np. w Akancie, Odrze, Ricie Baum,
Twórczości) oraz polskojęzycznych ukazujących się w USA
i Kanadzie (m. in. w Liście oceanicznym, Przeglądzie Polskim). Autor 100 haseł w Encyklopedii Wrocławia. Od
2001 r. należy do Związku Literatów Polskich.
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Spotkania z ludźmi czynią życie
warte przeżycia

Rok szkolny 1948/49: Stanisława Krzesłowska, Krystyna Pawlak, Władysława Szafarz, Aniela Wyrzykowska, Eugenia Olczyk, Krystyna Płuciennik, Tadeusz Ścibior.
Rok szkolny 1949/50: Józef Dębski, Maria Kwiecińska,
Jerzy Kaszyński, Zofia Lichawska, Marta-Irena Ścibior,
Wanda Sobieraj, Janina Sowińska, Lech Wojtczak, Janina
Plak, Antoni Kamiński.
Rok szkolny 1950/51: Longina Bąkowska, Zofia Cerska,
Sławomir Filipczak, Anna Goś, Anna Ircha, Józef Klata,
Czesław Kałużny, Zenobiusz Kamiński, Irena Oporowicz,
Lech Pawlak, Florian Pełka, Halina-Bożena Perlińska, Zuzanna Pryciak, Krystyna Stasiak, Marian Stasiak, Stanisław Winnicki, Wanda Wyrzykowska,
Rok szkolny 1951/52: Józef Bińkowski, Anna Buda, Jan
Felkowski, Genowefa Galoch, Krystyna Hejne, Jan Hejne, Lucjan Izydorczyk, Wanda Jabłonowska, Aleksandra
Karasiak, Halina Kaszyńska, Teresa Kowalska, Jadwiga
Kowalska, Barbara Kukuła, Stanisław Leśniewski, Anna
Napieraj, Włodzimierz Oporowicz, Maria Ostrowska, Teresa Pchła, Stanisław Piskorski, Jadwiga Potrzebowska,
Bogdan Sowiński, Janina Tylka, Maria Urbaniak, Wanda
Waczyńska, Marian Wojtczak, Teresa Wypiorczyk, Stanisław Zielonka.
Wymienieni absolwenci zostali zweryfikowani przez
swoich klasowych kolegów/koleżanki
mieszkających
w Uniejowie. Pominięto absolwentów, którzy w/g posiadanych informacji już nie żyją. Do absolwentów zamieszkałych w Uniejowie i okolicy postaramy się dotrzeć
osobiście. Wierzymy, że po przeczytaniu tej informacji
mieszkańcy pomogą nam w dotarciu do pozostałych absolwentów (swoich bliskich), podając ich nowe adresy zamieszkania, czy numery telefonów.

Absolwenci marzą o spotkaniu po
około 70-latach
Absolwenci Szkoły Podstawowej w Uniejowie, którzy ukończyli ją roku szkolnym 1947/48, 1948/49, 1949/50,
1950/51 i 1951/52 pragną spotkać się po latach w murach
uniejowskiego zamku w dniu 3 czerwca 2017 roku.
Inicjatorem i pomysłodawcą spotkania jest Pan Jerzy
Kaszyński, absolwent roku 1949/50 (obecnie mieszkaniec
Szczecina), a Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa przyjęło
patronat nad tym spotkaniem i pomaga w jego organizacji.
Współpracę w tym zakresie zadeklarowała również Dyrekcja Zespołu Szkół w Uniejowie.
Prosimy zatem, aby osoby zamieszczone poniżej z imienia i nazwiska, wyszukane w/g roczników w dokumentach
szkolnych, decydujące się na udział w spotkaniu potwierdziły swoją obecność w terminie do 12 maja.
Kontakt listowny: Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa,
ul. Szkolna 2, 99-210 Uniejów
Adres e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl
Telefony: 608 171 866 - Maria Szczawińska,
602 130 270 - Urszula Urbaniak

Absolwenci w/g roczników

Rok szkolny 1947/48: Danuta Filipczak, Wanda Kamińska, Michał Karasiak, Anna Kałużna, Janina Sobieraj, Jan
Pełka, Florentyna Klata, Zdzisława Świtalska.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Uniejów 1954 - od lewej: Wanda Wyrzykowska, Sławomir Filipczak, Bożena
Perlińska, Zuzanna Pryciak, Michał Rafalski, Halina Kaszyńska
(zb. Wandy Wyrzykowskiej)

Maj 2013 roku. Od lewej: Zofia Dębska z d. Lichawska, Jerzy
Kaszyński - inicjator planowanego spotkania i Aleksandra
Ścibior z d. Karasiak (zb. Aleksandry Ścibior)

Wycieczka nad morze - Hel, 29 maja 1952 roku. Wśród uczniów nauczyciele: Janina Czyżo, Regina
i Bronisław Perlińscy, Fryderyk Fojt, Maciejewska (zb. Aleksandry Ścibior z d. Karasiak)
Uniejów - 1954 - od góry od lewej: Maria Lewandowska(?),
Halina Kaszyńska, Wanda Wyrzykowska, Bożena Pelińska,
Sławomir Filipczak, Zuzanna Pryciak (zb. Wandy Wyrzykowskiej)
w Uniejowie - nr 69 (2017)
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Każdy człowiek został wyposażony w umiejętność czynienia
dobra, bądźmy więc dobrzy, zanim zasilimy wody gruntowe.
Joanna Wicherkiewicz

Nasza Joanna Czarodziejka
0 9 marca br. w Izbie Regionalnej Ziemi Uniejowskiej
odbył się kolejny wieczór autorski Joanny Wicherkiewicz,
promujący tomik Okruchy codzienności. Tyle tytułem
wstępu. Na pewno wystarczy, bo nie mam cienia wątpliwości, że postać Poetki już dawno wpisała się w naszą
małomiasteczkową rzeczywistość i wzbogaciła życie kulturalne, nie tylko w skali lokalnej. Wspomniała o tym także
we wprowadzeniu do spotkania organizatorka – Pani Urszula Urbaniak, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Pani Joanna, choć nie mieszkanka Uniejowa „z dziada-pradziada”, jest rozpoznawalna jak mało kto. To przechodzi
ulicą zamaszystym, zdecydowanym krokiem, pełna energii i wigoru, to znów przemyka śpiesznie obok nas zamyślona, zatopiona – jak przypuszczam – w najnowszych poetyckich projektach (z cyklem o wzbudzającym sympatię
mimo wszystkich jego wad Zacharym na czele ;) , ledwo
zauważając mijane po drodze osoby. Już z daleka można

Ją poznać po fantazyjnym czarnym kapeluszu z szerokim
rondem, w którym zwykle wyrusza „w miasto”.
Ale wracając do wieczoru – było tak, jakby Autorka
postanowiła wtedy właśnie i akurat tam wcielić w życie
słowa wiersza Chcę dzisiaj zaczarować świat... Uczestnicy spotkania, uniejowianie i goście, mężczyźni i kobiety,
ludzie różnych pokoleń, od dzieci zaczynając, a na nestorach kończąc, natychmiast poddali się wpływowi tej poezji, pozwolili się porwać fali magicznych przeżyć. I choć
to wiersze niekoniecznie łatwe w odbiorze i zazwyczaj niejednoznaczne, to Poetka oraz towarzyszące Jej interpretatorki – członkinie grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego
Wieku (Panie: Henryka Marciniak, Stanisława Pietrzak,
Pelagia Sroczyńska, Marianna Stefańska, Elżbieta Szafarz,
Anna Włodarska) w magiczny sposób sprawiały, że zebrani pozostawali pod urokiem słów. Zawsze skłaniających do
refleksji, a czasami wyciskających łzy (jak np. Mój Anioł
Stróż lub wiersz poświęcony choremu Juliankowi Komajdzie). Subtelna oprawa muzyczna w wykonaniu uczennic
Szkoły Podstawowej w Uniejowie: Oliwii Łuczak i Marianny Stefańskiej pięknie współgrała z tematyką prezentowanych utworów poetyckich. Jeśli dodamy do tego
błyskotliwy – bo w postaci ułożonych „na gorąco” fraszek
– zapis wrażeń obecnego na wieczorze Pana Witolda Smętkiewicza, powstanie pełny obraz tego niebanalnego wydarzenia kulturalnego.
Nie analizuję tutaj żadnego z wierszy – wszak to rola
krytyków literackich. Jako czytelnik chcę tylko dać wyraz
uznaniu dla niezaprzeczalnie poruszającej siły poezji Joanny Wicherkiewicz. Obserwując reakcje obecnych w sali
zauważyłam, że wszystkich nas podobnie rozświetlił,
wzruszył i z a c z a r o w a ł ten niesamowity wieczór –
zwieńczenie zwykłego dnia. Był jak kolorowy motyl, który
przysiadł na chwilę na skraju zakurzonego asfaltu... i znów
odleciał w przestworza gonić marzenia, unosić się nad szarością i pospolitością... Ot, cała Joanna! Prawdziwa z Niej
c z a r o d z i e j k a :)

Joanna Wicherkiewicz wypisująca dedykacje w swoim tomiku poetyckim (fot.
Aneta Sowa)

***
emocje opadają powoli
jak najlżejsze z liści
wielobarwnie mocują się
z wiatrem
to w górę
to w dół
ich umieranie pachnie
zgnilizną łez nieokiełznanych
czasami szeleszczą
z bezuczuć
***
marsz coraz cięższy
jakby czas spadł na ramiona
nawet światło zwalnia

Z podziękowaniem za przeżycia
Wiesława Stawicka

***
smutek dźwigam na plecach
tuż za karkiem rozlewa
się morzem czerwonym
pali
uporczywą falą
uderza o skronie
blednie
wyrzuca łzawe wraki

***
jesteśmy jak spłoszona zwierzyna
spanikowani galopujemy ślepo
chcemy dogonić życie

a serce nadal
na swoim miejscu
kołysze się nerwowo
podobno nie boli

trawy kładą się i wstają
zielenieją i żółkną
silne
są

kamienie nie mają głosu
zdeptane nie wydają jęku
nieugięte
są

kwiaty gubią głowy
tracą zapach

dogonią nas lodowce

Joanna Wicherkiewicz
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wieczór poetycki - Joanna Wicherkiewicz

W 2015 roku twórczość Joanny Wicherkiewicz została pokazana
w tomiku wierszy „Okruchy codzienności”, wydanym przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Poetka ma swoich fanów na serwisach
społecznościowych. Jej wiersze, uznawane za wyjątkowo piękne, trafiają tam do wszystkich, bez względu na wiek czy płeć.
Tak o jej twórczości napisał Aleksander Żywczyk: „Tak, jak przebojem wdarła się w dusze i umysły rzeszy swoich wielbicieli i fanów, tak
zupełnie spokojnie zostanie tam, towarzysząc im aż do ostatnich godzin. Bo daje nam piękno-piękno, o które dzisiaj coraz trudniej.”
Podczas wieczoru poetka nie tylko promowała „Okruchy codzienności”, ale również zaprezentowała nowe wiersze.
Poetka recytowała wiersze zawarte w tomiku „Okruchy codzienności”, a nową
twórczość zaprezentowały słuchaczki uniejowskiego UTW, należące do sekcji
teatralnej.

Oprawę muzyczną wieczoru stanowił występ wokalny Marysi Stefańskiej (fot.
górne) i Oliwii Łuczak (fot. dolne)
Stanisława Pietrzak i Elżbieta Szafarz

Henryka Marciniak i Anna Włodarska

Pelagia Sroczyńska i Marianna Stefańska
Witold Smętkiewicz - znany łódzki fraszkopisarz rozbawił wszystkich fraszkami
napisanymi podczas tego spotkania

Na pierwszym planie od lewej: Małgorzata Charuba - wiceprezes TPU,
Henryka Marciniak i Stanisława Pietrzak

w Uniejowie - nr 69 (2017)
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Poetka (trzecia od prawej) w gronie najbliższych
jej koleżanek

25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

- spotkanie jubileuszowe w dniu 4 lutego 2017 roku

Z

okazji jubileuszu prezes TPU Urszula Urbaniak została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą w imieniu Ministra wręczył obecny Poseł
RP - Piotr Polak. Z kolei Jarosław Stulczewski - przedstawiciel Rady Krajowej Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych RP w imieniu Rady uhonorował Urszulę Urbaniak medalem im. Aleksandra Patkowskiego, przyznawanym za zasługi dla idei regionalizmu.
„Być tak uhonorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wyróżnionym przez Radę Krajową RSR RP to dla mnie wielki zaszczyt. Długoletnia działalność Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa została zauważona i doceniona nie tylko
lokalnie, na co zapracowali wszyscy członkowie”- powiedziała Urszula Urbaniak,
dziękując za wyróżnienia.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa wyróżnieni Statuetką Lilii. Stoją od lewej: Marek Jabłoński, Wojciech Pyziak (w imieniu ojca Lecha), Andrzej
Urbaniak, Lech Krajewski, Bożena Bednarkiewicz, Wojciech Kasprzak, Maria Szczawińska, Jerzy Król, Jadwiga Szymańska, Dariusz Piotrowski, Jadwiga Tylki (fot.
lewe) i Krzysztof Piotrowski, Magdalena Serafińska, Małgorzata Charuba, Zbigniew Szyller, Mirosław Sobieraj, Ryszard Troczyński, Tomasz Wójcik (fot. prawe) arch. Krzysztofa Kanieckiego

Statuetkami Lilii uhonorowano także (od lewej): P.G.K. Termy Uniejów ( V-ce prezes Zarządu Tomasz Kałużny), M-GOK (dyr. Milena Pamfil), Zespół Szkół w Uniejowie
(v-ce dyr. Rafał Wincenciak), Orkiestrę ZHP-OSP (kapelmistrz Jakub Pięgot), BS Poddębice (prezes Roman Janiszewski, Piotra Polaka (Posła na Sejm RP), burmistrzów
minionych kadencji- Mariana Pięgota (odebrał syn Jakub), Henryka Pęcherskiego, Eugeniusza Synakiewicza oraz pośmiertnie Stanisława Urbaniaka (odebrał syn
Krzysztof), Barbarę Pastorczak (odebrał mąż Zygmunt), Stefana Janiaka (odebrała żona Janina) - fot. Krzysztof Kaniecki

Specjalne podziękowania trafiły do rąk: Bogumiła Stefańskiego („Cembud” Janiak-Stefański), Bogumiła Charuby (P.P.H.U.Drew-Wit ),Bogumiła Bamberskiego
(Kamieniarstwo „Granplast”), Piotra Peraja (P.P.H.U. „Ekoinżbud”)Janusza Kosmalskiego ( Rada Miasta i Gminy), Ryszarda Pelca, Wiesławy Łuczak ( Firma Usługowo-Handlowa), Teresy i Zbigniewa Krajewskich (Gościniec nad Wartą), Henryki Jagiełła ( dla chóru „Kantylena”) - fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie
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25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

- spotkanie jubileuszowe w dniu 4 lutego 2017 roku

Część muzyczna w wykonaniu młodych uniejowianek. Od lewej: Paulina Woźniak, Życzenia, gratulacje od Władz Samorządowych. Od lewej: radny Tomasz Wójcik,
Dominika Derlacz i Martyna Gierada (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)
Urszula Urbaniak - prezes TPU, Janusz Kosmalski - przew. Rady Miasta i Gminy,
Jerzy Król - wiceprezes TPU (fot. Krzysztof Kaniecki)

W pierwszym rzędzie o d lewej: Urszula Urbaniak - prezes TPU, Roman Janiszewski
- prezes BS Poddębice, Piotr Polak - poseł na Sejm RP i Cecylia Józefiak - dyr. BS
Poddębice Oddz. Uniejów (fot. Małgorzata Charuba)

Na pierwszym planie Eugeniusz Synakiewicz - burmistrz Miasta i Gminy Uniejów
w latach 1998-2002 (fot. Małgorzata Charuba)

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i goście (fot. Wojciech Kasprzak)

w Uniejowie - nr 69 (2017)
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Rozkwita Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Podczas nauki języka angielskiego i na kręgielni (fot. Urszula Urbaniak)

Zajęcia w komputerowe w Zespole Szkół w Uniejowie i w Szkole Podstawowej w Wieleninie (fot. Urszula Urbaniak)

Od II semestru odbywają się również ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą pilates (arch. UTW)

Niezmiennie wysoką frekwencją cieszą się zajęcia
aerobicu wodnego (zdjęcie górne) i aerobicu tradycyjnego z elementami tanecznymi (zdjęcie dolne) fot. Urszula Urbaniak

„Ruch może zastąpić niemal
każdy lek, ale żaden lek nie
zastąpi ruchu”
Wojciech Oczko - nadworny lekarz
Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy
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Głos Seniora

Rozkwita Uniejowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Mija już czwarty rok (dokładnie
12 marca) od chwili uroczystej inauguracji UTW w Uniejowie. Działalność swoją rozpoczął od II semestru
roku akademickiego 2013/14 w liczbie
126 Słuchaczy, a udział w zajęciach II
semestru tego roku bierze 167 osób.
„Umysły są jak spadochrony. Działają tylko wtedy,
kiedy są otwarte”. Takim cytatem Franka Zappy, powitała nas prezes Urszula Urbaniak na pierwszej uroczystej inauguracji. Teraz, po czterech latach odkrywania siebie na nowo wiemy, że nie możemy czekać
na cud, by zmienić swoje życie, bo nowy lepszy rok
wcale nie musi zaczynać się od 1 stycznia, ale w każdej
chwili. Oczywiście tylko my sami musimy odważnie
o tym zdecydować.
Atmosfera, jaka towarzyszy każdym zajęciom (radość, uśmiech) to korzyści, których nie można kupić
za żadną cenę. Wszystko to daje nam odczuć, że dobrze inwestujemy w siebie. Sprawdza się porzekadło:
„Masz tyle lat, na ile się czujesz”.
Nasz Uniwersytet pozwala dzielić się swoją pasją,
rozwija nasze zainteresowania, a przede wszystkim
broni przed fizycznymi oznakami starości. Będąc razem zapominamy o latach, jesteśmy sprawniejsze,
radośniejsze. Zajęcia w grupie przynoszą nam dużo

satysfakcji, bo odkrywamy swoje nowe możliwości
i inspirujemy się wzajemnie.
UTW to nie tylko zajęcia z obsługi komputera i języka angielskiego. To również udział w wykładach
i warsztatach, wyjazdach do Teatru. Świadomie
uczestniczymy w zajęciach ruchowych, a mamy do
wyboru: aerobic tradycyjny, aerobic wodny, gimnastykę z elementami tańca, gimnastykę pilates, naukę
pływania, nordic walking, kręgle. Możemy realizować
się również w zajęciach artystycznych, takich, jak: plastyka, malarstwo, koło teatralne. Od tego semestru
rozpoczęliśmy też systematyczne spotkania w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Przed nami wycieczki turystyczne -bliższe i dalsze. Sami wiemy, co dla nas
dobre i z roku na rok grono Słuchaczy powiększa się.
Czas mija, a my się nie starzejemy. Nasz umysł
i sprawność w dobrej formie. Dziękujemy naszym
Władzom Samorządowym, Zarządowi UTW, Dyrekcjom szkół z terenu gminy Uniejów, Starostom grup.
Wspólnie podejmowane inicjatywy, zaangażowanie
na rzecz aktywizacji, integracji i edukacji seniorów,
zasługują na najwyższe uznanie. Życzymy wytrwałości w tej pięknej misji, przyczyniającej się do poprawy
i komfortu naszego życia.
Na koniec rada dla wszystkich koleżanek i kolegów
z UTW- zrób listę swoich mocnych i słabych stron.
Mocnych używaj, nad drugimi pracuj. Nie pozwólmy,
by nasze marzenia zarosły chwastami. Kontynuujmy
swoją przygodę z Uniwersytetem, bo jak powiedział
Julian Ejsmond: „Życie bez przygody jest jak wiosna
bez kwiatów, jak niebo bez słońca, jak morze bez fali”.
Zofia Janiak

II semestr 2016/17

dzeniem cieszą się ćwiczenia gimnastyczne na sali (aerobic
tradycyjny i pilates). Po zimowej przerwie na nowe trawyruszyli sympatycy nordic walking. Na spotkaniach
W drugim semestrze roku akademickiego 2016/17 sy
z
dzielnicowym
seniorzy zostali wyposażeni w kamizelki
w życiu uniejowskiego UTW aktywnie uczestniczy 167 słuodblaskowe,
więc
bezpiecznie rozpoczniemy cykl wyciechaczy, w tym 140 kobiet i 27 mężczyzn (19 małżeństw).
czek rowerowych po najbliższej okolicy.
Kontynuowane są wszystkie dotychczasowe zajęcia.
Wiosnę przywitaliśmy wykładem „ Ptaki wędrowne
U większości osób priorytetem staje się troska o sprawrekordziści
w świecie zwierząt”, a kolejny wykład, tym
ność fizyczną. Wzrosła liczba słuchaczy uczestniczących
razem
politologa,
już 21 kwietnia -”Jak nas widzą cudzow lekcjach nauki pływania i aerobicu wodnego. Powoziemcy”. Odbywają się co dwutygodniowe spotkania w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Zaplanowano wyjazd do Kina, na Targi
Aktywnego Seniora i jednodniową
wycieczkę autokarową.
W dniu 3 kwietnia w Domu Pracy
Twórczej odbyło się Walne Zebranie
Słuchaczy, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu za okres od lutego
2016 do 31 marca 2017 roku. Było
ono jednocześnie okazją do dalszej
integracji, zakończyło się tradycyjnym „jajeczkiem”.
Znamy już termin uroczystego
zakończenia, na którym słuchacze
otrzymają certyfikaty uczestnictwaSala Rycerska zamku, 12 czerwca,
Sekcja nordic walking. Stoją od lewej: Janina Janiak, Barbara Szkopik, Elżbieta Szafarz, Urszula Oleszczak, Anna godz. 16.00.
Kaczmarek, Aleksandra Ścibior, Teresa Krzesłowska, Barbara Rafalska, Jerzy Król, Krystyna
Dałek i Bożena
			
Bednarkiewicz (fot. Zdzisław Jaskólski)
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Zarząd UTW

Z historii przydrożnych kapliczek

Kapliczka na ul. Kościelnickiej w Uniejowie (fot. autora tekstu)

Kapliczka w Lekaszynie (fot. autora tekstu)

Kapliczka na obrzeżach Wilamowa (fot. autora tekstu)

Kapliczka na obrzeżach Wilamowa
Kapliczka znajduje się na obrzeżach Wilamowa, przy drodze prowadzącej do
Skotnik. W 1938 roku postawili ją Antoni i Józefa Drubkowscy (małżeństwo) na
swoim nowym siedlisku, otrzymawszy ziemię po komasacji gruntów w 1934 roku.
Umieszczono ją na słupku między dwoma drzewami.
W okresie wojny była przechowywana w domu, gdyż przydrożne kapliczki
były usuwane przez Niemców. Po wojnie, kiedy Drubkowscy wrócili do swojego
gospodarstwa, umieścili kapliczkę na poprzednim miejscu.
W latach 60. została odnowiona przez Zofię i Józefa Drubkowskich. W takim
stanie przetrwała do 2002 roku. Obecny wygląd zawdzięcza wnuczce Antoniego
i Józefy Drubkowskich, Izabeli Banaszewskiej.

Daria Pajor

Kapliczka w Lekaszynie
Kapliczka w Lekaszynie została postawiona w sierpniu 2010 roku z inicjatywy
Włodzimierza Kosa i jego małżonki Alicji w 40. rocznicę ich ślubu. Współfundatorami byli: S. Siekacz, E. i M. Bielawscy, Wincenty Kałużny i W. Adamczyk,
a bezpośrednią opiekę nad nią sprawuje rodzina Kosów.
Budowa kapliczki trwała około miesiąca. W jej wnętrzu umieszczono figurę
Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej. Zbudowano ją po to, by miejscowa ludność
w skupieniu i w ciszy mogła pomodlić się, spotkać w maju, śpiewając pieśni maryjne- okolica sprzyja różnym rozważaniom i kontemplacjom. Do tego miejsca,
13 sierpnia 2010 roku, odbyła się parafialna procesja fatimska, podczas której kapliczka została poświęcona przez wilamowskiego proboszcza, ks. Bogusława Karasińskiego.
Mieszkańcy Lekaszyna troszczą się o ten „obiekt sakralny”. Ozdabiają kapliczkę
kwiatami, wstążkami, koszą trawnik i we własnym zakresie naprawiają każde
uszkodzenie, będące wynikiem działań atmosferycznych.

Aleksandra Bamberska i Ewelina Wilczyńska
Kapliczka na Kościelnicy (obecna ul. Kościelnicka)
Starsi mieszkańcy pamiętają drewniany krzyż, który postawiono w tym miejscu jeszcze przed wojną. Podobno stanął dla upamiętnienia, że w tym rejonie był cmentarz.
Jednak oprócz legend, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, nic więcej o cmentarzu
nie wiadomo.
Kiedy w 1952 roku zmurszały krzyż przewrócił się, podjęto decyzję o wymurowaniu
w tym miejscu kapliczki, a sam teren wokół uważano za nieszczęśliwy. Nikt w tym miejscu nie chciał się budować, do tej pory płat ziemi leży ugorem.
Zebrano pieniądze, zakupiono materiały i stanęła piętrowa kapliczka z okienkami, z daszkiem. Prace przy budowie wykonał Krajewski i Antoni Stefaniak, a pomagał im Klemens Wolak. Brakowało jednak krzyża, który dawniej był symbolem miejsca. Bolesław
Sobczak postanowił więc ufundować nowy, tym razem metalowy
krzyż (zamówił go w Człopach), który wielokrotnie malowany stoi
do dziś obok kapliczki.
Kapliczka nie oparła się działaniu złych warunków atmosferycznych. Koniecznością były naprawy. Z inicjatywy Barbary Kowalskiej daszek poryto zakupioną przez nią blachą. Wymieniono obrazy, które podarowały mieszkanki. Uzupełnianiem uszczerbków
w cegłach na bieżąco zajmował się Mirosław Ławniczak.
Kiedy doraźne naprawy bywały coraz częstsze, mieszkańcy zdecydowali o gruntownych remoncie. Zebrano pieniądze od mieszkańców, uzyskano pomoc finansową od Burmistrza i w 2016 roku
Mirosław Ławniczak podjął się renowacji. Odżyła nie tylko bryła
kapliczki, ale i jej otoczenie, co widać na fotografii. Tradycja spotkań
majowych przy modlitwie i pieśniach maryjnych na pewno przetrwa na ul. Kościelnickiej (dawniej wieś Kościelnica).

Urszula Urbaniak
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10 lat Zespołu Ludowego
„Włościanki” z Wielenina
W dniu 27 stycznia br. w lokalu Szkoły Podstawowej
w Wieleninie Zespół Ludowy „Włościanki” obchodził Jubileusz 10–lecia swojego istnienia. W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP – Piotr Polak wraz z dyrektorem
swojego biura – Dorotą Więckowską, inicjator zawiązania
zespołu – Bogdan Sroczyński wraz z małżonką, przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie– Janusz Kosmalski oraz
wiceprzewodniczący – Sławomir Goszczyk. Nie zabrakło
też przyjaciół i sympatyków Zespołu.

Życzenia i gratulacje dla „Włościanek” w imieniu chóru „Kantylena” z Uniejowa
przekazuje Marianna Polasińska (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Przypomniano, że inicjatorem powstania „Włościanek”
był Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek oraz prezes Stowarzyszenia Promocji i Kultury Ludowej w Poddębicach
– Bogdan Sroczyński. Wspominano początki współpracy
oraz liczne sukcesy. Wszystko to działo się pod kierunkiem
Macieja Janeckiego – pierwszego i jak dotąd jedynego instruktora Zespołu.
„Włościanki” regularnie biorą udział w różnych festiwalach muzyki ludowej, przeglądach piosenki i konkursach. W 2009 roku odniosły zwycięstwo w eliminacjach
rejonowych XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych OSP w Popielowie na Opolszczyźnie. W 2010
roku reprezentowały Województwo Łódzkie podczas przeglądu zespołów ludowych w Krynicy Zdroju.
W 2012 roku na Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – „Komu Piosenkę,
Komu” zespół zajął w Ozorkowie II miejsce.
Rok później uplasował się na najwyższym podium.
Włościanki” występowały również na Łotwie, uczestnicząc w VI Przeglądzie Dorobku
Seniorów. Podczas 17. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS
2016” we Włocławku otrzymały wyróżnienie.
Od 10 lat Zespół z Wielenina angażuje się
w życie społeczne gminy Uniejów, uczestniczy
w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych,
uświetnia swoimi występami różne lokalne
uroczystości i promuje Ziemię Uniejowską
na forum wojewódzkim, ogólnopolskim oraz
poza granicami naszego kraju.
Wszystkim członkom Zespołu życzymy radosnego realizowania swoich pasji, kolejnych
okrągłych rocznic oraz dalszych sukcesów.

Małgorzata Charuba

Rok Stowarzyszenia
Spycimierskie Boże Ciało
W sobotni wieczór 22 lutego br. sala Ochotniczej Staży
Pożarnej w Spycimierzu zgromadziła członków parafialnego Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało, mieszkańców
wioski oraz zaproszonych gości. Okazją do spotkania było
świętowanie pierwszej rocznicy powstania miejscowego
stowarzyszenia.
Jego powołanie wiąże się ściśle z ponad dwustuletnią,
tradycją układania kwietnych dywanów na święto Bożego
Ciała, a obchodzony jubileusz był okazją do zaprezentowania podjętych w ciągu minionego roku działań. W sprawozdaniu prezes Maria Pełka podkreśliła ugruntowaną
już współpracę z włoskim stowarzyszeniem artystycznego
układania kwiatów „Infioritalia”, reprezentującym pięć
spośród trzydziestu miejscowości z regionu Lazio koło
Rzymu. i przedstawiła plany na przyszłość.Dzięki projektowi „Spycimierskie Boże Ciało 2016” dzieła sztuki ulotnej
pojawiły się również w innych parafiach gminy Uniejów.
Powstał obraz Świętego Bogumiła w Uniejowie, Św. Jakuba w Wieleninie i Św. Wojciecha w Wiamowie.
Były gratulacje i kwiaty. Zaskakiwała udzielająca się
wszystkim świąteczna atmosfera, ilość uczestników tej
uroczystości oraz stoły obficie zastawione ciastem i ostatw Uniejowie - nr 69 (2017)
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Zdmuchnięcie jednej świeczki na urodzinowym torcie przypadło w udziale
Zarządowi Stowarzyszenia (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

kowymi pączkami. Nie zabrakło też urodzinowego tortu.
Był bardzo smaczny.
Z okazji pierwszej rocznicy powstania życzymy członkom
Stowarzyszenia dalszej wytrwałości w trudzie tworzenia
kwiatowych ulotnych dzieł sztuki oraz w pielęgnowaniu
tradycji związanej z gloryfikowaniem święta Bożego Ciała.
Możemy być dumni, że dzięki takim działaniom infiorata weszła do naszej tradycji lokalnej, a Gmina Uniejów
staje się polskim centrum kwiatowej sztuki ulotnej.

Małgorzata Charuba

W Uniejowie, począwszy od 1925 roku do dnia dzisiejszego, w rodzinie Sobierajów z fryzjerstwem związało się pięciu
mężczyzn i dwie kobiety. Byli to bracia- Feliks, Bronisław
i Eliasz; synowie Feliksa-Jerzy i Mirosław, druga żona Feliksa-Kazimiera Sobieraj z d. Boniecka oraz żona Mirosława-Krystyna Sobieraj z. Bartosik.
Pierwszy do zawodu trafił Feliks. Jego rodzice wysupłali
cale swoje oszczędności i oddali go w ręce Sowińskiego-znanego mistrza fryzjerskiego, który wraz z żoną prowadził zakład przy ul. Bogumiła. Nauka zawodu trwała zazwyczaj trzy
lata.
W pierwszym roku uczeń nie miał nic wspólnego z fryzjerstwem. Wykonywał prace porządkowe i pomocnicze; zamiatał i mył podłogi, czyścił lustra, okna i narzędzia, wynosił
śmieci, ale uczył się również form grzecznościowych w stosunku do klienta. W razie potrzeby musiał być do dyspozycji
pani majstrowej; chodził po zakupy, do magla i pralni, palił
w piecu. W drugim roku uczeń przyglądał się pracy mistrza,
wykonując najprostsze czynności wskazane przez szefa; mydlił brodę, nakładał i rozprowadzał krem na twarzy, czesał
i zaczynał strzyc chłopców- z grzywką lub na pałę (samą maszynką). Pierwsze golenie wykonywał na butelce, a pod koniec tego roku wiele czynności wykonywał samodzielnie, ale
pod ścisłą kontrolą samego mistrza. W trzecim roku otrzymywał samodzielne stanowisko i jako czeladnik dostawał
kieszonkowe.
Feliks (mój ojciec) po otrzymaniu świadectwa czeladniczego przez rok pracował u swego mistrza. Po tym czasie
wydzierżawił dwa pomieszczenia w kamienicy przy ul. Dąbskiej obok placu szkolnego. W jednym urządził zakład, a drugie stanowiło jego mieszkanie. Wkrótce przyjął na praktykę
swojego młodszego brata Bronka, dając mu potem pracę.
Usytuowanie zakładu nie było zbyt ciekawe. Trudno było
rywalizować o klienta z zakładami położonymi w centrum
miasta (Rynek i ul. Bogumiła), prowadzonymi przez panów:
Konieczkę, Bonieckiego, Sowińskiego, Grabowskiego.
Po dwóch latach samodzielnej pracy ojciec otrzymał papiery mistrzowskie i zasiadał jako członek komisji egzaminacyjnej na czeladników. Wziął ślub ze Stefanią Pęcherzewską i razem zamieszkali w pokoju przy zakładzie. Wkrótce
Stefania otrzymała pokaźne wiano ślubne, co pozwoliło na

Stefania Sobieraj z d. Pęcherzewska - pierwsza żona
Feliksa (ze zb. Jerzego Sobieraja)
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wybudowanie domu przy ul. Krótkiej 2 oraz zmianę zakładu pracy. Nowy lokal położony był w Rynku pod numerem 21
i przylegał z jednej strony do piekarni Lichawskich, a z drugiej do restauracji Kamińskiego. Miał dwa wejścia (jedno
prosto z chodnika, a drugie z korytarza), olbrzymie okno
wystawowe i elektryczne oświetlenie. Urządzono dwa stanowiska z pięknymi fotelami, lustrami. Była bieżąca woda,
spluwaczka i krzesła dla czekających w kolejce. Klientów
z każdym dniem przybywało. Ojciec z Bronkiem mieli pełne ręce roboty, więc przyjęli na naukę swojego najmłodszego
brata Eliasza (Lolka).
Z upływem czasu praca się unormowała. Wyodrębniły
się dwie grupy klientów. W każdy czwartek zjeżdżali chłopi
z wiosek. Ich przyjazd był w ściśle określonym celu: kupno
lub sprzedaż towarów, strzyżenie i golenie u fryzjera, a potem kupno wódki w małym sklepiku. Z wódką udawali się
do jednego z sześciu rzeźników. Na przykładzie wuja Stefana
Grabowskiego wiem, że każdy sklep mięsny miał na zapleczu stół i ławki po jego obydwu stronach. Siadając w pojedynkę lub grupowo klienci zamawiali na gorąco kiełbasę lub
kaszankę oraz kupowali porcje rozmaitości, które zabierali
do domu. Niedziela i święta to kolejne dni, w których u fryzjera było tłoczno, bo chłopi przyjeżdżając do kościoła, przy
okazji wstępowali do fryzjera, by się ogolić czy ostrzyc. Praca w niedzielę trwała do ostatniego klienta- najczęściej od
9-16. Stali, miejscowi klienci regularnie przychodzili w środy i soboty. Pracę zaczynano wtedy późnym popołudniem,
bo goście przychodzili po skończonej pracy, po lekkim wypoczynku, umyci i przebrani w odzież wyjściową. Zakład
zamykano dopiero późnym wieczorem. Praca wieczorami
była bardzo uciążliwa z uwagi na brak dobrego oświetlenia.
Elektrownia wyłączała często prąd, a wtedy pracowano przy
lampach naftowych, a nawet świeczkach dopóki tato nie
kupił lampy górniczej tzw. karbitówki. W środę przeważnie
było golenie, a w sobotę strzyżenie. Młodych chłopców strzyżono z grzywką lub w całości „na gołą pałę”. Starsi chłopcy
nosili dłuższe włosy i strzyżono ich nożyczkami ze starannym zaznaczeniem cyrkla wokół ucha. Baczki były proste,
długie, średnie lub krótkie. Bywały też baczki skośne-na życzenie. W strzyżeniu podstawowym średnim boki strzyżono
maszynką. Trafiały się strzyżenia na jeżyka, jaskółkę lub
całkowite golenie głowy brzytwą z pozostawieniem tylko
brwi. Takim klientem był Domański, znający się na prawie,
służący pomocą ludziom- pisał podania, życiorysy, pisma do
sądu i urzędów. Drugim, który stosował takie golenie, był
rzeźnik Stefan Grabowski. Byli też tacy, którzy tylko boki golili brzytwą. Najgorzej było z tymi, którym włosy zaczynały
wypadać, tworząc półkola na czole, co trzeba było ukrywać.
Zaczesywało się wtedy włosy ze środka na wolną przestrzeń,
a końcówki szczoteczką do góry, używając brylantyny, żeby
wiatr nie potargał fryzury. Taką fryzurę nosił rzeźnik Józefowicz. Z kolei Bolesław Lampe miał tak twardy i gęsty zarost
pod nosem, że nigdy nie obyło się bez bólu przy goleniu.
W nowym domu małżonków Stefanii i Feliksa oraz w zakładzie fryzjerskim wszystko się dobrze układało. Najpierw
urodziłem się ja ( Jerzy), a potem Janina i Wandzia. Zakład dobrze prosperował. Klienci wybierali go ze względu na fachowość i miłą obsługę. To szczęście zostało przerwane śmiercią
mojej mamy- zmarła w lutym 1939 roku, osierociwszy naszą
trójkę: mnie (7 lat), Ninkę (5 lat) i Wandzię (2 lata). Zaopiekowała się nami babcia Leokadia Sobieraj.
W połowie roku wujo Bronek został powołany do wojska.
We wrześniu, kiedy pierwszy samolot niemiecki przeleciał
nad Uniejowem, ojciec z wujem Lolkiem zabrał dwie brzytwy,
nożyczki, grzebienie i z innymi młodymi mężczyznami poszli na Warszawę, zamykając zakład na klucz. Do Warszawy
nie zdążono dojść, więc wrócili do Uniejowa. Zastali obrabowany zakład. Na domiar złego gestapo aresztowało ojca. Jakiś
kapuś doniósł, że w u fryzjera słuchają radia, czytają ulotki
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i rozmawiają o polityce. Okazało się, że to pomyłka, ale przesiedział w areszcie cztery dni. Jego zwolniono, a aresztowany
został Konieczko i wywieziony do Mauthausen-Gusen, skąd
wrócił po wojnie, ale już nie podjął pracy w zawodzie fryzjera.
Po wyjściu z aresztu ojciec poczynił starania o zezwolenie na prowadzenie zakładu. Ponieważ żaden z Niemców nie
chciał przejąć zakładów fryzjerskich, ojciec otrzymał pozwolenie. Pracowali u niego inni właściciele przedwojennych
zakładów: Kazimierz Boniecki, Leon Grabowski, Sowiński.
Pracował też czeladnik z Turku i kilku młodzieńców chętnych do tego zawodu. Z wojska wrócił wujo Bronek. Pracował
krótko, bo został wywieziony na roboty do Niemiec. Brakowało stanowisk pracy, więc stosowano dostawki. Kiedy do
pobliskich Biernacic sprowadzono junaków, wszyscy musieli
być jednakowo strzyżeni. Była to prosta robota-boki wysoko, cała góra ścinana maszynką na długość zapałki. Każdego
dnia ojciec wysyłał tam 2- 3 pracowników, którzy często pracowali do późnych godzin.
W lipcu 1941 roku tato ożenił się z Kazimierą Boniecką,
córką szanowanego garncarza, znaną fryzjerką. Jej specjalnością była ondulacja żelazkowa, głębokie fale, wałki i loczki,
czym były zachwycone kobiety, również Niemki. Żony piekarzy, rzeźników, aptekarzowa i inne zamawiały czesanie
w domu. Za te usługi Kazimiera nie brała pieniędzy, ale dostawała pieczywo, kawałki mięsa, podrobów, co zapewniało
byt rodzinie. Od aptekarki wracała z witaminami, lekami,
które przydawały się przy trójce dzieci. Od tej pory babcia
Lodzia nie musiała się martwic, co do garnka włożyć. Ja wyuczyłem się rodzinnego zawodu i nadszedł czas, kiedy mogliśmy rodzinnie obstawić cztery stanowiska w zakładzie- Feliks, Eliasz, Jerzy i Kazimiera.
Pod koniec trzeciego roku okupacji do aresztu wtrącono
mojego ojca Feliksa. Po aresztowaniu następnego dnia w południe miał być wywieziony do gestapo w Łodzi. Powód był
raczej błahy. Po zmianie komendanta gestapo w Uniejowie,
ojciec został wezwany na komendę i otrzymał polecenie, żeby
każdego dnia o godz. 9.00 rano przychodził tam wykonywać
usługi fryzjerskie. Przez długi czas przestrzegał tego nakazu, ale pewnego razu wysłał czeladnika. Zdenerwowany komendant zapytał, gdzie szef. Czeladnik odpowiedział, że szef
jest zajęty i nie miał czasu. Nie miał czasu dla mnie, powiedział komendant, to ja mu czas znajdę. Idź i powiedz szefowi,
mówił dalej, że ma tu być za pół godziny. Ojciec przyszedł
wcześniej. Spokojnie ogolił komendanta, a kiedy chciał wychodzić,
komendant rozkazał podwładnemu
zamknąć go w areszcie, by następnego dnia odesłać do Łodzi.
Kiedy dowiedziała się o tym matka, ze łzami w oczach poszła prosić
o uwolnienie męża. Otrzymała jednak suchą odpowiedź, że utro po
południu zostanie wysłany do Gestapo w Łodzi. Zrozpaczona prosiła
o wstawiennictwo żonę komendanta, właścicielkę piekarni i masarni.
Wszystkie rozmawiały z komendantem, ale każda otrzymywała tę
samą odpowiedź, że jutro w południe zostanie wysłany do Łodzi. Nie
było wyjścia, babcia Lodzia musiała
wziąć sprawę w swoje ręce. Zebrała
całą naszą trójkę, uczesała i oczyściła ubranka. Wandzię wzięła na
ręce, a ja z Ninką obok niej i poszliśmy na komendę. Przyjął nas sam
komendant. Babcia zaczęła prosić
o zwolnienie ojca tych dzieci, które
są półsierotami, bo rok temu zmarła
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ich matka. Komendant początkowo trwał przy swojej decyzji.
Kiedy babci popłynęły po policzku łzy, spojrzał na nas, przeszedł się po pomieszczeniu i powiedział: Idźcie, jutro wieczorem będzie w domu. I słowa dotrzymał. Być może pomyślał
o swoich dwóch synach w naszym wieku.
Pod koniec wojny ja też miałem przykrą przygodę, która wydarzyła się w zakładzie fryzjerskim. Idąc do pracy, po
drodze spotkałem kolegów grających w dwa ognie taką „zdechłą” piłką (mającą mało powietrza). Przez chwilę dołączyłem
do nich, a następnie udałem się do pracy. W chwilę po mnie
do zakładu wszedł niemiecki oficer w czarnym mundurze.
Bez kolejki tatuś poprosił go na wolne stanowisko i zgodnie z przyjętą praktyką ja założyłem mu nową białą serwetę
i namydliłem brodę. Następnie tatuś go ogolił, a ja miałem
wykończyć robotę tzn. popryskać wodą kolońską. Pozostało
nałożenie kremu i pudru. Krem punktowo nałożyłem palcem, a kiedy stanąłem z tyłu, żeby dłońmi go rozprowadzić
i namasować twarz, on złapał moje ręce, podniósł się z fotela
i krzyczał po niemiecku. Faktycznie moje ręce były bardzo
brudne od piłki. Ze strachu uciekłem pod ścianę. Umyłem
ręce i ze szczoteczką czekałem, by oczyścić mundur oficera.
Dostałem napiwek w wysokości 10 fenigów. Następnie oficer
wyprężył się jak struna, podniósł rękę wysoko i nie spuszczając ze mnie wzroku, ryknął: Haj Hitla! Ja, podobno bardzo
wystraszony, wybełkotałem: Ja Polak! Wtedy oficer zaczął się
tak okropnie śmiać, że wszyscy klienci „wcisnęli się” w krzesła. Zaś on wyjął portfel i dał mi jeszcze całą markę mówiąc:
Jo tyż kopać futbol.
Po zakończeniu wojny zakład opustoszał z personelu.
Boniecki, Grabowski i Sowiński ponownie otworzyli swoje zakłady. Czeladnik z Turku powrócił do domu, a uczniowie- Danek Grabowski i Boguś zrezygnowali z dalszej nauki
zawodu. Długo pracowaliśmy tylko w czworo. Ojca zaczęli
nachodzić urzędnicy i namawiali do wstąpienia do spółdzielni. Proponowali, że zostanie kierownikiem. Po namowie
Grabowski i Boniecki też się zgodzili i założono spółdzielnię,
która istniała bardzo krótko. Ja wyjechałem do szkoły średniej. Wtedy do ojca Feliksa i mamy Kazimiery dołączył najmłodszy z Sobierajów- Mirosław, a w późniejszym czasie jego
żona Krystyna, którzy prowadzą zakład do chwili obecnej.

Jerzy Sobieraj, Częstochowa

Świadectwo ślubu Feliksa Sobieraja i Kazimiery
z d. Bonieckiej (ze zb. Teresy Krzesłowskiej)

Zakład Fryzjerski Krystyny
i Mirosława Sobierajów
Wiek dwudziesty przyniósł wiele zmian w modzie.
Można nawet powiedzieć, że w tej dziedzinie dokonała się
prawdziwa rewolucja. Nie ominęła ona także fryzur, które
zrywały całkowicie z obowiązującymi wcześniej kanonami.
Kobiety odważnie zaczęły odsłaniać kark i uszy. Znaczący
wkład w historię fryzjerstwa wniósł Polak Antoni Cierplikowski, znany bardziej jako Antoine. Był on autorem stylu
„chłopczycy”. Fryzura ta przed pierwszą wojną światową
podbiła cały świat. Lansowała ją słynna dyktatorka mody
Coco Chanel, zaś Antoine zyskał ogromną sławę. Dzięki niej
strzygł takie gwiazdy, jak: Josephine Baker, Marlena Dietrich, Greta Garbo czy Pola Negri. Swoją ciekawą historię
mają też uniejowskie zakłady fryzjerskie. Dziś poznamy kolejny.
Przy ulicy Bogumiła w Uniejowie mieści się zakład fryzjerski Krystyny i Mirosława Sobierajów. Jego bogata historia rozpoczęła się w innym miejscu. Małżonkowie Kazimiera
i Feliks Sobierajowie (rodzice Mirosława) otworzyli zakład
fryzjerski w uniejowskim Rynku. W tym zakładzie elektryczność była od zmroku do godziny 24-tej. Pan Mirosław tak dziś
wspomina początki swojej przygody z fryzjerstwem: Będąc
jeszcze małym chłopcem w zakresie swoich obowiązków miałem prace porządkowe. Właśnie tam zaczęto wykonywać trwałe
parowe. Mama coraz rzadziej wykonywała czesania na żelazko,
w czym była mistrzynią. Ojciec pracował na dziale męskim. Po
wstąpieniu do spółdzielni w niedziele pracowaliśmy w domu. Ja
będąc w siódmej klasie pomagałem ojcu. Moim zajęciem było namydlanie brody i podstrzyganie maszynką. Ojciec wykańczał. Na
damskim poza trwałą było układanie na szpilki, z których wyczesywano fale i loki.
Kiedy założono Spółdzielni, na stanowisku damskim pracowały: Kazimiera Sobieraj, Genowefa Sowińska, Zofia Pająk,
a mężczyzn obsługiwali: Feliks Sobieraj (szef), Sowiński, Kazimierz Boniecki i Leon Grabowski. W roku 1956 Spółdzielnia
rozwiązała się i wszyscy otworzyli własne zakłady. W tym
samym czasie pojawiła się fryzura trwała na zimno tzw. „nylonowa”. Był to początek rozkwitu mody. Uczesania na wałki,
czyli obfite fryzury tapirowane, koki z loków i wiele innych
nowych fryzur zdobiły głowy modnych pań.
Praca w zawodzie fryzjera to konieczność ciągłego podążania za modą i doskonalenia umiejętności. Pojawiają się
nowe techniki, zmieniają się oczekiwania klientów. Zaraz
po wojnie modna była trwała parowa, nieco później tryumfy święciła trwała na zimno. Przez pewien czas stosowano
jednocześnie obie techniki. Wymagało to jednak pewnej wiedzy. - Wtedy czesało się nawijając włosy na palec - mówi Pan
Mirosław - i przypinając metalowymi szpilkami. Z tego można
było zrobić fale albo loki. Pewnego razu przyszła dziewczyna,
żeby jej wyrównać włosy. Pytam: – Co się stało? Okazało się, że
dziewczyny szykując się na zabawę, kupiły sobie płyn do trwałej,
żeby im się włosy ładnie trzymały (początkowo tylko fryzjerzy
mogli ten płyn dostać, później wprowadzono go do kiosków), ale
nie wiedziały, że ten płyn nie może stykać się z metalem. Zawinęły sobie włosy na te szpilki i poszły spać. Kiedy dziewczyna
obudziła się, bo coś ją szczypało, pomyślała, że już się włosy zawinęły. Okazało się jednak, że włosy utleniły się i odpadły. Niewiele zostało w kilku miejscach. Kiedy się wypłakałam, poszła
do koleżanki zobaczyć, co u niej. Ona jeszcze spała. Niestety jej
włosy także odpadły.
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W 1963 roku Pan Mirosław zdał egzamin czeladniczy
w Łódzkiej Izbie Rzemieślniczej. Od tego czasu zakład mógł
szkolić uczniów w zakresie fryzjerstwa damskiego i męskiego. - Moimi nauczycielami byli moi rodzice. Ojciec miał papiery
mistrzowskie we fryzjerstwie męskim. Po egzaminie czeladniczym
dostałem propozycję wstąpienia do Klubu Postępu i Techniki
Fryzjerskiej w Lodzi, z czego skorzystałem. Na 25 mistrzów ja jeden byłem czeladnikiem. Klub opracowywał nowe fryzury i techniki ich wykonania. W roku 1963 przyjęliśmy pierwsze uczennice;
Krysię, która została moja żoną, a potem Bożenę i Danusię
W latach sześćdziesiątych pojawiły się wałki. Wśród pań
modne były koki. Panowie też przychodzili do fryzjera z długimi włosami, które trzeba było pielęgnować, żeby utrzymać
je w odpowiedniej linii. W 1968 roku Pan Mirosław zdał egzamin mistrzowski i od tego czasu mógł szkolić uczniów samodzielnie bez nadzoru.
Pod koniec dekady wprowadzono modelowanie na szczotkę. Pojechaliśmy z Krysią na kurs modelowania do Kalisza,
wspomina Pan Mirosław, który prowadzili Włosi. Modelowanie to polegało na ułożeniu włosów za pomocą szczotki i ręcznej
suszarki. Początkowo nikt w Uniejowie tego nie robił, więc jako
jedyny wiedziałem, jak to się robi i szkoliłem jeszcze innych. Pojawiły się jednak problemy z suszarkami – po prostu nie było ich
w sprzedaży. W pewnym okresie byliśmy jedynym w Uniejowie
zakładem fryzjerstwa damskiego. Warto wspomnieć, że dawniej
wszystkie kobiety czesały się. Kobieta nie poszła na imieniny do
koleżanki, jak nie była u fryzjera. W każdą sobotę pracowaliśmy od godziny siódmej, nieraz do godziny jedenastej, dwunastej
w nocy. Bywało, że i w niedzielę do południa.
Praca w zawodzie fryzjera to ciągły kontakt z ludźmi.
Czasami wynikają z tego zabawne historie. Jedną z nich
przypomina Pan Mirosław: Kiedy nie było maszynek bezprzewodowych do strzyżenia, tylko na prąd, ostrzygłem klienta do
połowy i wyłączyli prąd. Klient pyta. - Jak tu długo może nie być
prądu? Mówię – Dzień, dwa, ale nie ma sprawy, zrobimy ręczną
maszynką. Ja biorę maszynkę w rękę, a on pelerynkę pod pachę
i w drzwi. Kiedy był na drugiej stronie ulicy krzyknął – Zaraz
wrócę! Po chwili przychodzi z żoną, żeby mu zrobiła zdjęcie na
dowód, że on taką maszynką był strzyżony.
Doświadczenie i wiedza pomagają sprostać różnym potrzebom klientów. Dobry zakład potrafi stanąć na wysokości
zadania w każdej sytuacji, nawet tej nietypowej. Jedną z nich
tak opisuje Pan Mirosław: Dwa lata temu przyjechali do „Lawendowych Term” goście na Sylwestra. Przychodzi grupa kilku
Pań i one chcą fryzury retro. A nikt im tego nie może zrobić. Zrobicie? - Zrobimy! I my to zrobiliśmy. Panie były bardzo zadowolone, bo nikt z młodych dziś tego nie robi.
W roku 1970 zakład został przeniesiony na ul. Bogumiła
14, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Od roku 1986 Pan
Mirosław Sobieraj posiada kwalifikacje pedagogiczne. Dawnej było więcej chętnych do nauki tego zawodu, ale i dziś ich
nie brakuje. Jednak w 2015 roku Państwo Sobierajowie podjęli
decyzję o zakończeniu szkolenia. Zakład w okresie swojego
istnienia wyszkolił 10 uczniów we fryzjerstwie męskim oraz
23 uczennice we fryzjerstwie damsko-męskim. Państwo Sobierajowe jeszcze nie myślą o przejściu na emeryturę. Mają
swoich stałych klientów i w dalszym ciągu służą im swoimi
umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem, starając się podążać za trendami w modzie fryzjerskiej.

Rok 1953 - zakład w miejscu dawnej spółdzielni fryzjerskiej. Sobierajowie z córeczką Teresą i pracownica Zofia Pająk (zb. Teresy Krzesłowskiej)

Rok 1955 - Sobierajowie podczas pracy (od lewej): Kazimiera, Mirosław i Feliks.
W głębi praktykant Felek Piaseczny (zb. Mirosława Sobieraja)

Rok 1956 - pierwsze praktykantki (od lewej): Bożena Kosińska, Krystyna Bartosik -obecnie Sobieraj i Danuta Misiak (zb. Mirosława Sobieraja)

Andrzej Zwoliński

Dzieło mistrza Mirosława (zb. Mirosława Sobieraja)
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Z HISTORII GORZELNI W CZEPOWIE
Zapomnieć jest łatwo,
przywołać w pamięci trudniej
- wspomnienia stażysty

Jak podają źródła, gorzelnię w Czepowie założono
w 1853 roku. Jej pierwszymi właścicielami byli Zygmunt
i Kazimierz Dorochowscy.
W sezonie 1909/ 1910 wyprodukowano w niej 36.983
wiader spirytusu, czyli ok.451383 litry spirytusu. Dzisiaj
produkcja gorzelni jest przeliczana na 100% alkohol. Jak
podano w tej informacji owe 451383 litry płynu, trzeba
przemnożyć przez moc spirytusu np. 90%. Z działania
arytmetycznego wyliczymy, że gorzelnia wyprodukowała
406245 dcm3 100% alkoholu etylowego. Na tamte czasy to
ogromna ilość, ponieważ niewiele gorzelń działających
do 2000 roku mogło taką ilość wyprodukować. Nawet
w Czepowie, kiedy w niej pracowałem.
W 1928 roku nowym właścicielem gorzelni został A.
Bossak. To była ostatnia wzmianka o czepowskiej gorzelni do której dotarłem. W całym kraju czynnych gorzelni
było około 1400, a w samym województwie poznańskim
aż ponad 400.
Po drugiej wojnie światowej w granicach Polski znalazło się ok. 1200 zakładów, będących zdolnymi do uruchomienia, po wykonaniu oczywiście remontów.
Gorzelnie rolnicze weszły w skład Państwowych
Przedsiębiorstw Rolnych, natomiast gorzelnie przemysłowe, było ich zaledwie 15, włączono do Państwowych
Przedsiębiorstw Przemysłu Spirytusowego – Polmos.
Gorzelnia była niewielkim zakładem przemysłu rolnego, którego celem było przerobienie ziemniaków lub zbóż
na alkohol etylowy. Miała też przerabiać surowce gorszej
jakości: gnijące ziemniaki, zatęchłe zboża czy zarobaczone przetwory mączne. Zdarzało się przerabiać nadwyżki
różnych surowców np.: nadmiar jabłek oraz produkty odpadowe. Nie miało to żadnego wpływu na jakość otrzymywanego spirytusu.
W takim właśnie zakładzie miałem odbyć staż kierownika gorzelni rolniczej
i takie zadanie dostałem od Prezesa Zjednoczenia Państwowych Przedsiębiorstw Przemysłu Rolnego w Łodzi.
W tamtych latach, w niektórych zawodach nie było możliwości wyboru miejsca pracy. Pracownik był kierowany
tam, gdzie był najbardziej potrzebny.
I tak 2 listopada 1980 roku, rozpoczął się właśnie nowy
okres mojego życia, związany z gorzelnictwem, trwający przez 35 lat. Wtedy jeszcze nie miałem świadomości,
że będę trzecim pokoleniem w rodzinie zajmującym się
technologią produkcji spirytusu; po dziadku Ryszardzie
Biernackim, który przed wojną i w czasie jej trwania był
zarządzającym Rektyfikacją w Sieradzu, a w latach czterdziestych uruchomił pierwszą gorzelnię na Ziemiach Odzyskanych w miejscowości Kołbacz oraz po ojcu, który był
również kierownikiem tej gorzelni po śmierci dziadka.
Kończąc rodzinną sagę powiem, że właśnie w tej gorzelni
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Gorzelnia w Czepowie - marzec 2017. (fot. Urszula Urbaniak)

(w Kołbaczu) rodzice stwierdzili, że powinienem pojawić
się w ich życiu.
Wróćmy do lat osiemdziesiątych i gorzelni Czepów.
Ówczesny kierownik Kazimierz Banaszek, przedstawił
mnie załodze, informując w jakim charakterze i celu tutaj przyjechałem. Na pierwszy rzut oka, byli to panowie
w późno średnim wieku. Mając drobne gospodarstwa,
dorabiali pracując w gorzelni na tak zwanym „państwowym”. Zarobione pieniądze znacznie wspierały ich budżet domowy i emerytura była pewna w przyszłości. I jak
to ludzie, jedni ciekawscy i gadatliwi, od innych nie szło
wyciągnąć słowa. Pracowici ale i tacy co, byle do przodu”.
Pamiętam ich wszystkich. Najważniejszym po kierowniku był aparatowy Stanisław Kaftaniak, który nadzorował ,, pędzenie spirytusu ‘’. Aparatowy musiał znać się
na wszystkim, a przede wszystkim mieć w jednym palcu
obsługę aparatu odpędowego. Również proces technologiczny na każdym odcinku produkcji: zacieranie zacierów, odnawiania drożdży, przebieg fermentacji zacierów,
ale też pracę słodowego, płuczkowego i palacza. Pan Kaftaniak był typem milczka. Musiałem bacznie pilnować
każdej czynności, jaką wykonywał przy aparacie odpędowym, bo nie szło wyciągnąć choć jednej odpowiedzi na
pytanie: dlaczego tak a nie inaczej? Po latach mogę powiedzieć, że wyszło mi to na dobre. Uczeń przerósł mistrza.
Zaraz po nim był zacierowy Stanisław Czekalik. Szczupły, nieduży, szybki w ruchach, chyba najstarszy wiekiem
pracownik. Powiedział krótko. Zapisujesz na kartce kolejno wszystkie czynności, które będę wykonywał. Od
wsypania ziemniaków do parnika, sposobu zamknięcia
do spuszczenia uparowanej masy i odebrania drożdży. Po
miesiącu stwierdził, że na tym stanowisku mogę pracować samodzielnie.
Interesującym miejscem w gorzelni była słodownia,
rzadziej nazywana zrostownią. Było to pomieszczenie
w piwnicach budynku. Tutaj kiełkowało ziarno / jęczmień/, które zamieniało się w słód. Słód był głównym surowcem pomocniczym przy produkcji spirytusu z surowców skrobiowych. Pielęgnacja słodu polega na stworzeniu
wszystkim ziarnom takich samych warunków, zapobieganiu zrastania się ziaren w bryłki, regulacji temperatury
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słodu, który na posadzce ma skłonności do
zagrzewania się. Pracownik słód podrzucał
do góry drewnianą łopatą lub gablami, aby
się przewietrzył, aby nie dopuścić do zbrylania i zrastania się ze sobą poszczególnych
ziaren. W taki sposób usypuje się coraz
cieńszą pryzmę zwaną grzędą. Wymagało
to, pewnej wprawy pracownika, wykonującego tę czynność, tym bardziej że musiała
być wykonana w taki sposób, aby nie pokaleczyć ziaren. Specjalistą w tej dziedzinie
był Pan Józef Marciniak.
Kolejnym stanowiskiem niezbędnym
przy produkcji spirytusu, była drożdżownia. Drożdże nastawiano każdego dnia.
Tym zajmował się Jan Krysiak pochodzący
z okolic Wilamowa, czy też z samego Wilamowa. Nie pamiętam już dokładnie, gdzie
mieszkał. Oprócz drożdżowni Pan Krysiak
miał jeszcze jedno zajęcie. Odkrywał kopce z ziemniakami zabezpieczone na zimę
suchą słomą i obsypane ziemią. Ziemniaki były przewożone przyczepą traktorową
przez Oktawiana Jaśkiewicza, na tak zwany kartoflarz. Sypano z przyczepy wprost
na kanał z wodą, która niosła je na płuczkę. Z rynny płuczki oczyszczone ziemniaki
wędrowały w kubełkach podnośnika, aż na
strych gorzelni, do kosza zasypowego ustawionego nad parnikiem. Tutaj brylował Jan
Michalak ze Skotnik.
Bardzo ważną część gorzelni stanowiła
kotłownia. Praca polegała na utrzymywaniu
odpowiedniego ciśnienia pary przez cały
czas trwania produkcji. Para była potrzebna
przy parowaniu ziemniaków i do procesu
destylacji. Praca ciężka. Palacz wyglądał jak
przysłowiowy diabeł. Naczelnym diabłem
w kotłowni Czepów był Marian Rosik.

Gorzelnia w Czepowie - marzec 2017. Latami niszczejący budynek i przyległy do niego teren należą
obecnie do osoby prywatnej - trwają prace porządkowe. Obiekt zostanie ocalony przed ruiną (fot.
Urszula Urbaniak)

Umiejętność wytwarzania napojów alkoholowych przodkowie nasi posiadali już co najmniej kilka wieków przed Chrystusem. Jednak Arabowie pierwsi na przełomie trzeciego i czwartego wieku poznali proces wydzielania alkoholu z fermentowanych cieczy. Jak podają wiarygodne źródła, opisy i rysunki pozostawił jeden z twórców alchemii Zosimos z Panapolis.
Posługiwał się urządzeniem o arabskiej nazwie al–anbik, w którym ciecz do destylacji nazywał aquaordens czyli płonąca
woda, lub aqua vitae – woda życia. Ciecz ogrzewano płomieniem spalanego drewna, a opary skraplano, chłodząc je przepływem chłodnego powietrza. Urządzenie to wielokrotnie doskonalone w czasie, stanowi prototyp aparatu destylacyjnego,
stosowanego do dzisiejszego dnia w gorzelniach. Jako ciekawostkę powiem skąd się wzięła nazwa spirytus. Otóż w przekonaniu ówczesnych, ogrzewaną intensywnie ciecz opuszczał duch po łacinie ,,spiritus”. Słowo to do dzisiaj określa wodny
roztwór alkoholu etylowego. W końcu XVII wieku w zachodniej Europie zaczęto stosować do wyrobu spirytusu ziemniaki,
a w 1750 roku w miejscowości Monsheim zbudowano pierwszą gorzelnię ziemniaczaną. W Polsce już w XV wieku znano sposoby otrzymywania spirytusu z zalewów różnych ziół i kwiatów. Były to mikstury lecznicze, a także pierwsze kosmetyki.
Z czasem wyciągi te zaczęto nazywać wódką. Synonimem słowa wódka stał się termin gorzałka. Tak nazywano wyłącznie
napój alkoholowy sprzedawany w karczmach. Największy rozwój gorzelnictwa rolniczego na terenach Polski przypada na
XIX wiek. Pierwszy aparat destylacyjny skonstruowano w 1817 roku, a w 1871 roku wprowadzono technikę parowania ziemniaków pod większym ciśnieniem. Miejscem zbytu okowity były karczmy wiejskie, ściśle związane z gorzelniami. Dopiero
po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku ustanowiono ścisłą kontrolę nad produkcją spirytusu i obrotem wyrobów. Powołano Państwowy Monopol Spirytusowy. W okresie międzywojennym gorzelnie rolnicze były częścią prywatnych majątków
ziemskich.

Wojciech Bieluń
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Zapiski z codzienności Uniejowa

Ela Walters:
Właściwie co to Kuty?

C iekawi

mnie pamięć ludzi, ich prywatne zapiski codzienności. Lubię z nimi rozmawiać i słuchać opowieści
o życiu, które już minęło. Jako artysta, zawsze tropię i zapisuję wszystko to, co pomaga mi budować obraz miejsca.
Ponieważ nie pochodzę z tych stron, to nie mam punktów
odniesień. Nie mogę sięgnąć do opowieści przy rodzinnym
stole. Czasami, kiedy pojawiam się w nieznanym mi miejscu, marzę o tym, żeby posiąść obecność i wspomnienia
wszystkich tych, którzy byli tam przede mną. Ponieważ nie
jest to możliwe, to zajęłam się kolekcjonowaniem prywatnych opowieści. W cyklu, który otwieram tym tekstem,
mam zamiar przedstawić Państwu fragmenty opowieści,
które zarejestrowałam. Jednocześnie zachęcam do kontaktu ze mną osoby, które chciałaby podzielić się swoją pamięcią miejsca.
Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Kiedy o nich myślimy
w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy obrazy
koszyczków wielkanocnych, święcenie jedzenia, jajek, baranków, spotkań z rodziną. Zatrzymajmy się przy jednym
z symboli tych świąt – baranek, owca. Czy w dawnym
Uniejowie i okolicach były te zwierzęta hodowane? Dziś
kojarzą się wyłącznie z Podhalem, oscypkami, no i wcześniej wspomnianymi świętami. Jednak w przeszłości hodowla owiec była dość istotna na tym terenie. W jednej
z opowieści nagranych przeze mnie, rozmówczyni zaskoczyła mnie pewnym określeniem – kuty. Czy ktoś jeszcze
pamięta czym one były? Zacznijmy od wierszyka.

Godzina ósma w Uniejowie wybija,
Już gromada kuczkowskich kuciarek do drzwi PKSu się dobija,
Smutne to przeżycie, wy o tym nie wiecie,
Bo jak jedna drugiej kuty podkupuje, to się walą po grzbiecie,
Trudno jest rano wstawać, ale jak się mężowi nie zarobi,
To się wcale nie chce gadać,
Jak Zofia Bobrówna ułożyła swą tęsknotę za ojczyzną pod tytułem >Między Nami<,
Tak ja teraz tęsknię, jestem chora, że nie chodzę za kutami.
Moja rozmówczyni napisała ten wierszyk. kiedy była
chora i nie mogła dołączyć do grona innych kobiet, które
sprzedając kuty, zarabiały na życie. Ten wierszyk dość trafie oddaje tamte czasy. Okoliczna ludność imała się różnych
zajęć, żeby zarobić na życie. Nic nie mogło się zmarnować,
a ciężka praca włożona przez kobiety w przygotowanie kut
oznaczała dochód dla rodziny. Zacznijmy jednak od początku. Poniżej znajdą Państwo fragment mojej rozmowy. Bohaterka tej historii prosiła o anonimowość, zatem nazwijmy ją Maria Kowalska:

Maria Kowalska:
Kuty? Kuty, to były odpady wełny. W Uniejowie, tam
gdzie jest zakład fryzjerski, tam właśnie te kuty przyjmowali. W rynku, wchodziło się po schodkach.
EW: Po co właściwie były te kuty? Dlaczego je przyjmowali?
MK: Bo wie Pani co, to były tylko odpady, kupowali
je tanio, na przykład od tyłu, albo od brzucha, od drugiej
strony, bo wełnę dobrą z grzbietu sprzedawali drożej.
EW: Zaraz, czyli jeśli dobrze rozumiem, kuty to runo
owcze.
MK: Tak, tak, tak, to była wełna owcza. Dobrą wełnę sprzedawali drogo, a podbrzusza i inne brali na kuty.
To było tanie, na skupie tego nie skupowali, tylko w tym
punkcie można było sprzedać. Taką wełnę trzeba było dobrze wysuszyć, była bardzo brudna. Po wyschnięciu rozprowadzało się ją, czyściło. To był bardzo dobry zarobek.
Przykro było kiedy nie było kut.
MK: Różnie w życiu jest. Wszystko trzeba przejeść
i zjeść. Ja też miałam różne życie, ale jakoś z pomocą Bożą
to wszystko przeżyłam, bo tak to nie da rady, nie ma
mowy, dużo dzieci było.
EW: Napracowała się Pani.
MK: Tak, a to były inne warunki przedtem. Tak, jak mówiłam Pani, to była radość wielka, ale bieda nieraz duża.
Siostra męża powiedziała, że mogę handlować wełną.
Skupowali takie odpady wełny, obie jeździłyśmy do Turku. To była ogromna radość, z innymi kobietami jeździłyśmy. Kiedy byłam chora, a dość często chorowałam, to
było mi smutno, że nie mogę pojechać z innymi sprzedać
kuty, więc leżałam w łóżku i napisałam wierszyk.
EW: A pamięta Pani ten wierszyk?
MK: Myślę, że wszyscy pamiętają, jak jeździliśmy.
W autobusie zawsze czekali na nas. W czasie podróży rozmawialiśmy, opowiadaliśmy różne historie i żartowaliśmy.

Godzina ósma w Uniejowie wybija,
Już gromada kuczkowskich kuciarek do drzwi PKS-u się dobija…

Elżbieta Wysakowska-Walters

fot Andrew Forsyth/RSPCA
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Imprezy cykliczne wybrane z uniejowskiego kalendarza imprez 2017
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Ziemia uniejowska - tak było, tak jest
W numerze 53. -Wiosna 2013- zachęcaliśmy Czytelników do udziału w konkursie fotograficznym „Ziemia uniejowska-tak było, tak jest”. Celem konkursu było przedstawienie zmian, jakie zaszły w Uniejowie i okolicach na
przestrzeni XX wieku i pierwszej dekady obecnego stulecia.
Zadaniem uczestników ogłoszonego konkursu było nadesłanie dwóch (lub kilku) fotografii, przedstawiających to
samo miejsce, z których jedna fotografia jest historyczna,
a druga (lub więcej) wykonana obecnie. Fotografia historyczna mogła pochodzić ze zbiorów własnych lub można
było skorzystać z archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Archiwum TPU - ze zb. Muzeum w Turku

Konkurs nie spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. W wymaganym terminie otrzymaliśmy
tylko cztery zgłoszenia. Ze względu na małą ilość nadesłanych prac nie mogliśmy zorganizować wystawy. Za zgodą autorów wykorzystaliśmy ich fotografie w kolejnych
numerach kwartalnika. Nasz konkurs pozostaje otwarty.
Tyle zmieniło się wokół nas! Zmiany zachodzą dalej. Zachowajmy na fotografiach to, co przeobraża się lub znika
bezpowrotnie.
Nadsyłane fotografie z cyklu „Tak było-tak jest” będziemy drukować w każdym numerze naszego kwartalnika
(tył okładki). Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa planuje
również wydanie albumu z wykorzystaniem nadesłanych
zdjęć. Każdy może stać się współautorem przyszłej publikacji.

Archiwum TPU - ze zb. Muzeum w Turku

Dołączamy zdjęcia z naszego archiwum (nie podpisujemy ich). Zachęcamy do odszukania tych miejsc
i zarejestrowania zmian, jakie zaszły.

Urszula Urbaniak
foto Zbigniew Wierzbowski

Zb. Małgorzaty Wojtasiak
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Zb. Małgorzaty Wojtasiak
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POM AGA M Y
Z POTRZEBY SERCA…
Pierwszy kwartał br. pozostanie w pamięci wielu uniejowian jako czas szczególnej próby, kiedy to troje najbardziej
w tym momencie doświadczonych przez
los naszych znajomych, potrzebowało
ogromnych, przekraczających możliwości
finansowe ich rodzin, środków na leczenie
i rehabilitację.
Na szczęście mogli się przekonać, jak
wielkie serca i ofiarne dłonie mają uniejowianie i ich znajomi z różnych stron! Na
ich rzecz odbyły się m. in.: zbiórki krwi, bal
charytatywny, turniej piłki nożnej, koncert, zbiórki pieniężne…
A to nie koniec pomysłów tych, którzy
chcą bezinteresownie, często bezimiennie
pomagać potrzebującym.
Ot, tak: z potrzeby serca…

w Uniejowie - nr 69 (2017)
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Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LI)
Przepisy dotyczące wycinki sprawiły, że drzewa wraz
z nastaniem Nowego Roku zamarły z wrażenia w bezruchu. Nic więc dziwnego, bo minister będący ich autorem
objawił się drzewom jako kat, jeśli nie z toporem, to z piłą
łańcuchową w ręku. Nagle zewsząd, za pośrednictwem
wszelakich mediów zaczęły docierać informacje o kolejnych jego ofiarach. Radio podało, że gdzieś tam padło kilka
leciwych dębów, a telewizja pokazała wycięty w pień spory fragment miejskiego parku. Wydawało się, że cały kraj
ogarnęła nagle wszechobecna żądza wycinania wszystkiego w pień. Na szczęście ominęła ona Uniejów, choć i tu nie
obyło się bez ofiar.
• Widziałeś te ścięte drzewa za miastem? - spytał Jurek
swoim charakterystycznym podejrzliwym tonem.
• Pewnie, że widziałem. Wczoraj tam przejeżdżałem. odparł Mirek. - Co w tym dziwnego? Ktoś posadził, to
i ktoś wyciął.
• I uważasz, że to w porządku, tak bez żadnych ograniczeń?
• Może ktoś potrzebował sie ogrzać?
• Do kominka to chyba trochę za dużo. Starczyłoby tego
na niejedną zimę. Rozumiem: jedno drzewo, dwa. Ale,
żeby zaraz tyle?
• A co Ci to przeszkadza? Ubędzie Ci czego?
• Tak! Czystego powietrza mi ubędzie. Każde dziecko wie,
że drzewa to płuca Ziemi. Pochłaniają dwutlenek węgla,
a oddają nam czysty tlen.
• No, to może ktoś potrzebował działkę pod dom.
• Już prędzej uwierzę w to, że raczej szykuje działkę do
sprzedania.
Okazuje się, że niczym nieograniczona swoboda potrafi
wyrządzić szkody trudne do naprawienia, których skutki
też trudno dziś przewidzieć. Warto czasem pomyśleć, jak
wyglądałoby nasze otoczenie, gdyby nagle zabrakło drzew.
Wydaje się, że gdyby one umiały chodzić, to tak jak w starej piosence Homo Homini, czym prędzej ruszyłyby w drogę, żeby uciec gdzie pieprz rośnie.

*

Po kilku tygodniach zimy, pierwsze marcowe słońce było niczym cudowny lek. Ciepłe powietrze ogrzewało zmarzniętą jeszcze ziemię, która powoli, jak ogromna
gąbka, wchłaniała kałuże brunatnej wody. Gdzieniegdzie
jeszcze można było dostrzec niewielkie płachty brudnego
śniegu – ostatnie ślady odchodzącej szybko zimy. Dni stawały się dłuższe, a słońce wspinało się wyżej w swojej codziennej wędrówce. Na ulicach miasteczka panował coraz
większy ruch. Łagodna aura zachęcała do spacerów i rowerowych wojaży. Kto tylko mógł starał się pełnymi garściami czerpać z uroków matki natury. Przyjezdni czujnym
okiem obserwowali miejski krajobraz, dostrzegając w nim
to, co umykało uwadze miejscowych.
• Nie wydaje Ci się, że jak na miasto uzdrowiskowe, jest
tu trochę za dużo tych banerów i tablic? - rzekła gustownie ubrana starsza Pani.
• Trochę? To raczej wygląda jak Baneroza. Spójrz tylko – tu
wszystko przesłaniają te ohydne tablice i szarpane wiatrem płachty banerów. - wtórował jej stateczny jegomość o przyprószonych siwizną włosach.
• Trudno tego nie zauważyć. Należałoby coś z tym zrobić.
• Najwyższa pora. Wiele miast reguluje obecność reklam
w przestrzeni publicznej, a tu mamy niczym nieskrępowaną samowolę.
• A do tego jeszcze, te napisy na murach.
Pretendujący do rangi perły regionu Uniejów powinien
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jak najszybciej zrzucić z siebie ten będący w złym guście
gorset, uszyty z brzydkich banerów i tablic z reklamami.
Tylko w ten sposób może pokazać swoje prawdziwe piękno
i niepowtarzalny klimat Wydaje się, że nadszedł już czas
na uzdrowienie młodego uzdrowiska z tej choroby wieku
dziecięcego, które zamiast chować się pod tandetną tapetą, powinno odsłonić wszystkie swoje uroki, by cieszyć
nimi swoich mieszkańców i gości.

*

Przechadzając się ulicami Uniejowa nie sposób nie dostrzec, że jedna z nich nosi od niedawna nazwę Ireny Bojakowskiej. Ulica jakich wiele w każdym miasteczku: po
jednej stronie bloki mieszkalne, po drugiej budynek plebanii. Za to postać jej patronki niezwykła. Była lekarką
z powołania, zawsze gotową nieść pomoc potrzebującym,
choć jej samej los nie oszczędzał. Pamięć o doktor Bojakowskiej jest wciąć żywa we wspomnieniach tych, którzy
mieli szczęście spotkać ją w chorobie.
• Denerwowała się, gdy ktoś zwracał sie do niej „Proszę
Pani”, zamiast „Pani Doktor” – mówi Pani Jadwiga. - Potrafiła zdecydowanie na to reagować.
• Ale niektórzy mieli u niej pewne przywileje. - dodała
Pani Zosia
• Gdy moje dzieci były małe, miały prawo nazywać ją
babcią.
• Ci którzy ją znali mówią, że była dobrym lekarzem.
• Była wspaniałym lekarzem. Troszczyła się o wszystkich,
i dla wszystkich miała czas. Nikomu nie odmawiała pomocy.
Warto, by pamięć o tak wyjątkowo wrażliwej na ludzkie potrzeby osobie pozostała w sercach Uniejowian jak
najdłużej. Ulica jej imienia, to bez wątpienia zasłużony
wyraz wdzięczności dla Pani Doktor, a jej życiowa postawa to wzór wciąż godny naśladowania.
Od niedawna także ulica Jana Pawła II zyskała nowy
wymiar. Cieszą oko nowe chodniki i nawierzchnia jezdni,
a wzdłuż nich nowe domy. Kilka lat temu nie było tam
właściwie nic. Dziś jest do trakt wiodący od wschodu
wprost do nowoczesnych bloków na Osiedlu 700-lecia. Kolejne dwa są właśnie w budowie, wypełniając puste miejsce po przeniesionym stamtąd targowisku, które jak widać
doskonale zadomowiło się w nowym otoczeniu. Świadczy
o tym chociażby liczba kupców wystawiających towary i odwiedzających je mieszkańców nie tylko z samego
Uniejowa. W ostatni przed Wielkanocą czwartek targowisko dosłownie pękało w szwach, a Ci którym brakło na to
wcześniej czasu mogli zrobić potrzebne na święta zakupy.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

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