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Początek (od lewej) wschodniej
ściany Rynku - rok 1947
(fot. kronika SP w Uniejowie)

W tym budynku do roku 1927
mieściło się Gimnazjum Koedukacyjne. Po jego likwidacji od
września 1927 r. należał do
Szkoły Podstawowej, którą
2 września 1959 roku przeniesiono do nowego budynku na
ul. Kościelnickiej.

Wschodnia ściana Rynku - lata 70. XX wieku (ze zb. Andrzeja Pietrzaka)

Wschodnia ściana Rynku - wygląd obecny (fot. Małgorzata Charuba)

Tak było - Tak jest

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

W Numerze
Nadeszło lato, a z nim wytęsknione, upragnione wakacje. Dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas wy-

poczynku, zabaw i przygód. Uczniowie odpoczywają z dala od szkolnych ławek, my zaś wspominamy niecodzienny (z racji wieku uczestników) zjazd absolwentów uniejowskiej Szkoły Podstawowej. To było wyjątkowo wzruszające spotkanie.
Lato to także czas atrakcyjnych imprez w Uniejowie. Przypominamy m.in. 5 urodziny Uzdrowiska Termalnego, IV Festiwal Smaku oraz XIII Turniej Rycerski, który wyjątkowo atrakcyjnym programem udowodnił, że trzynasty nie musi oznaczać pechowy.
Wiele wspomnień przywołała wizyta J.E. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, który 27 lat temu podniósł świątynię do rangi kolegiaty i reerygował Kapitułę Kolegiaty Uniejowskiej.
Gratulujemy pięknych rocznic jednostce OSP w Spycimierzu, Szkole Podstawowej w Uniejowie oraz sukcesów sportowych naszym młodym piłkarzom.
Zaczęliśmy od wakacji i na kanikule zakończmy. Warto je spędzić w Uniejowie, atrakcji w pierwszym
w Polsce uzdrowisku termalnym wciąż przybywa. O niektórych z nowości piszemy wewnątrz tego numeru.
Zapraszamy do lektury, życząc udanego letniego wypoczynku.
Redakcja

Arcybiskup Henryk Józef Muszyński (fot. Michał Kubacki)

W Królestwie Lilii
Po raz siódmy w Uniejowie odbył się Festiwal Lilii, a po raz trzeci
kolegiata była jego królestwem. W każdym miejscu świątyni widoczne były różnokolorowe liliowe dekoracje, do których wykorzystano
ponad 1200 tych kwiatów.
Gościem specjalnym tegorocznego uniejowskiego święta herbowej
lilii był arcybiskup Henryk Józef Muszyński - Prymas Senior, powitany 2 lipca w uniejowskiej kolegiacie. Jemu Uniejów zawdzięcza reerygowanie 16 grudnia 1990 roku Kapituły Uniejowskiej i podniesienie
świątyni do rangi kolegiaty. Do tych wydarzeń nawiązał w powitaniu
infułat- prepozyt Świetnej Kapituły Uniejowskiej ks. Andrzej Ziemieśkiewicz i Tomasz Wójcik, witający gościa w imieniu parafian. Witaj
w domu!- padły m. in. takie słowa z ich strony.
Arcybiskup, który przewodniczył liturgii, w swojej homilii odwzajemnił radość z tak rodzinnego powitania. „Czuję się związany z Uniejowem poprzez reerygowanie kapituły, ale i Błogosławiony Bogumił
wpisany jest głęboko w moje serce- mówił. Wracając tu po latach, widzę duchowo odnowioną parafię i starania o przywrócenie jej pięknego
wyglądu”.
Ucieszyło go to, co tu zastał - święto lilii. „Przez 60 lat mojego kapłaństwa i 32 lata biskupstwa- powiedział, nie widziałem tak pięknej
dekoracji. A i Uniejów wypiękniał. Błogosławiony Bogumił, czczony na
zasadzie wielowiekowej tradycji, ma tu swoją ulicę, ma pomnik”.
W swoich rozważaniach odniósł się również do naszego herbu, podkreślając centralne miejsce krzyża i dłużej zatrzymał się na biblijnej symbolice lilii. Na koniec przyznał, że tamte wydarzenia sprzed 27 lat mocno wpisały się w jego kapłaństwo i wyraził nadzieję, że będzie mu jeszcze dane odwiedzić Bł. Bogumiła, jednego z pierwszych jego poprzedników
na gnieźnieńskim arcybiskupstwie.
Urszula Urbaniak
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w obiektywie Liwii i Kostka
Wierzbowskich - lipiec 2017

Spokojnie patrzymy w przyszłość
Absolutorium dla Burmistrza Józefa Kaczmarka

Mądra, nastawiona na rozwój i inwestycje polityka ekipy burmistrza Józefa Kaczmarka konsekwentnie przynosi
pożądane owoce. Budowa uzdrowiska, rozwój gminnych i prywatnych firm branży turystycznej zmieniły naszą okolicę
w sposób imponujący. Z roku na rok rosną dochody gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych, od nieruchomości i przedsiębiorców. W ciągu roku 2016 nie było potrzeby zaciągania nowych kredytów, co więcej nie było problemu
ze spłatą kredytów zaciągniętych wcześniej. Mimo dalszych inwestycji, sytuacja finansowa jest dobra, nie ma żadnych
wewnętrznych niebezpieczeństw dla budżetu gminy.
Takie dane pozwalają patrzeć spokojnie i daleko w przyszłość. Nic więc dziwnego, że 29 czerwca na sesji Rady Miejskiej w Uniejowie zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Uniejów
za ubiegły rok i jednogłośnie zagłosowano za absolutorium dla burmistrza Józefa Kaczmarka.
Gmina dalej stawia na rozwój z wykorzystaniem wód geotermalnych. Realizacja przygotowanych projektów pozwoli
na poprawienie infrastruktury turystycznej, a priorytetem jest rozbudowa całego kompleksu basenowego. Nie zapomina
się również o projektowaniu infrastruktury drogowej tak, by nie było problemu z dotarciem do terenów uzdrowiskowych. Samorządowcy i urzędnicy nie zasypiają gruszek w popiele i nie chcą stracić okazji wykorzystania funduszy europejskich. Przygotowywane i składane są kolejne projekty dotyczące różnego rodzaju działań, zarówno inwestycyjnych,
jak i poprawiających jakość życia mieszkańców. To dobrze wróży na przyszłość.
Urszula Urbaniak

Uzdrowiskowy Uniejów
skończył 5 lat
Przed pięcioma laty, w 2012 roku, prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał „Rozporządzenie w sprawie nadania statusu
uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy, położonymi na obszarze
gminy Uniejów”. Było to ukoronowanie wysiłków wielu
osób, władz gminnych i wojewódzkich, chcących stworzyć
warunki do optymalnego wykorzystania podziemnego bogactwa Uniejowa.
W poniedziałkowe popołudnie, 5 czerwca, w dniu „Zielonych Świątek” na zielonym
terenie kompleksu termalno
– basenowego w Uniejowie
licznie zebrani uniejowianie
i goście kurortu świętowali 5
Dzielenie urodzinowego tortu rozpoczął burmistrz Józef Kaczmarek. Fot.
arch. Urzędu Miasta w Uniejowie

Uniejów jest dopiero na początku swojej drogi do bycia markowym
uzdrowiskiem, ale mimo braku doświadczenia, ma na koncie całkiem
dużo sukcesów! I takiego rozkwitu – kolejnych urodzin i bogatych doświadczeń życzę wszystkim powiedział burmistrz witając mieszkańców
i gości. Z tyłu za burmistrzem od lewej: Janusz Kosmalski - przew. Rady
Miasta, Tomasz Wójcik - radny, Marcin Pamfil - prezes P.G.K. Termy
Uniejów, Piotr Majer - wiceburmistrz Uniejowa i Robert Palka - prowadzący imprezę. Fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie

urodziny Uzdrowiska Uniejów. Po złożonych życzeniach, pierwszym punktem jubileuszu było wręczenie
„Lilii Smakosza” – nagród kolejnej edycji Uniejowskiego Festiwalu Smaków.
Zgodnie z tradycją burmistrz Kaczmarek częstował
gości uroczystości przepysznymi tortami. Smakołyków nie zabrakło dla nikogo.

Urszula Urbaniak

Fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie
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Jaka dobra ryba –

IV Uniejowski Festiwal Smaków 2017
Od kilku lat początek tzw. dużego sezonu turystycznego
wyznacza smakowity weekend w trzeciej dekadzie kwietnia, kiedy odbywa się Uniejowski Festiwal Smaków.
Każda z edycji festiwalu ma swój temat, w tym roku były
to ryby słodkowodne, idealnie z naszym miastem związane. Uniejów leży nad Wartą, zwolenników moczenia wędek
w wodzie tu nie brakuje, a i tytuł „Miasta Wody” zobowiązuje. Temat festiwalu był dla restauratorów i mistrzów Jury podczas pracy, degustuje najlepszy deser z „Trattorii na zamku” (fot.
kuchni sporym wyzwaniem. Każdy z nas bowiem kiedyś Maciej Bartosiak UM Uniejów)
rybę jadł. Ryba z Uniejowa powinna smakować inaczej, zaskoczyć i sprawić, by chciało się
ponownie skosztować. Celem Festiwalu jest
bowiem promocja lokalnych produktów oraz
kuchni regionalnej, przywołanie miejscowych
tradycji kulinarnych. Najważniejszy laur festiwalu, nagrodę „Lilii Smakosza” przyznają sami
degustatorzy, na specjalnych kartach wskazujących swoich faworytów. W tegorocznej edycji swoją nagrodę przyznało także jury. Jego
przewodniczącym był pochodzący z Dominikany, choć od wielu lat zadomowiony w Polsce,
Carlos Gonzalez Tejera, mistrz kuchni, znawca
i smakosz kulinariów, a przy tym niezrównany
gawędziarz i fachowiec – omen nomen – pełną
gębą. Skład jury uzupełnili Karolina Smętkiewicz z Urzędu Miasta w Uniejowie, koordynująca wszystkie kwestie organizacyjne oraz niżej
podpisany. Do rywalizacji stanęło 16 restauracji, proponujących 15 dań z ryb słodkowodnych oraz 7 deserów. Ujawnijmy więc, która
z propozycji smakowała najbardziej degustatorom. W ich głosowaniu zwyciężyła restauracja „Herbowa”, która w zamkowych murach
zaproponowała mistrzowsko przygotowanego
„Warciańskiego sandacza z cukinią w sosie hoLilia Smakosza za najlepsze danie rybne powędrowała do właścicieli zamkowej Restauracji
lenderskim z kawiorem z pstrąga i gorczycą”.
W kategorii deser wygrał „Nadwarciański przy- Herbowa. Za zwycięzcami stoją od prawej: Janusz Kosmalski - przew. Rady Miasta i Marcin
smak truskawkowy” z restauracji „Zorbas”. Precy- Pamfil - prezes P.G.K. Termy Uniejów (fot. arch. UM w Uniejowie)
zyjnie wszystko ważąca, oglądająca, oczywiście
także próbująca, czasem cmokająca, czasem marudząca komisja, po niełatwych rozmowach, wskazała jako zwycięzców
restaurację „Termalną bistro&cafe” w kategorii danie główne za „Sandacza znad Warty” (z bliskowschodnią nutą w tle”
oraz „Trattorię na zamku” za słodką „Białą damę”.
Z szacunkiem myślę o wysiłku restauratorów, kucharzy i kelnerów. Tym pierwszym gratuluję chęci stania w festiwalowych szrankach, tym drugim – świetnych dań. Kelnerom i kelnerkom dziękuję za anielską cierpliwość wobec czasem
ekstrawaganckich oczekiwań jury. Oby wasze restauracje i bary pękały w szwach przez cały rok!
Dziękuję też superjury – tłumom degustatorów, którzy przez cały weekend wędrowali po uniejowskich dróżkach kulinarnych. To wy nadajecie sens tej zabawie. Do zobaczenia na kolejnej edycji festiwalu.
Tomasz Wójcik

Kosmetyki na bazie uniejowskiej wody termalnej
S półka „Termy Uniejów” przy współpracy z firmą kosmetyczną OVER Group z Łasku wprowadziła do sprzedaży
pierwszą linię kosmetyków opartą na bazie wody termalnej z Uniejowa. Na podstawie wyników przebadanej wody
opracowano specjalne receptury, które mają podkreślić dobroczynny wpływ solanki na skórę. Termy Uniejów, poza
sprzedażą kosmetyków na swoich obiektach, planują wprowadzić wersję kosmetyków w małych pojemnościach do
hoteli oraz dla Gości na kompleksie basenowym. Nowe produkty kosmetyczne będą też dostępne w kilku punktach
w Uniejowie oraz w sprzedaży internetowej. Marka posiada dwie linie, które w miarę możliwości finansowych i zapotrzebowania, będą rozbudowywane. Termy Uniejów Cosmetics to: krem do twarzy na dzień, żel pod prysznic/szampon
2w1, żel do mycia twarzy, mgiełka do twarzy, płyn micelarny(do demakijażu).
Druga linia , Termy Uniejów ZOO, będzie skierowana do zwierząt (psy i koty). Kosmetyki pozwolą właścicielom
odpowiednio zadbać o swoich podopiecznych. Będą to: płyn do uszu, płyn do oczu, mgiełka dla zwierząt, płyn do czyszczenia łap, szampon dla zwierząt.
Urszula Urbaniak
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Dzień Dobry Wakacje - Na antenie TVN
Dzięki funduszom europejskim, pozyskanym na promocję gospodarczą regionu łódzkiego, w Uniejowie systematycznie goszczą media, a wraz z nimi znane osobowości. W programie na żywo, prowadzonym 1-2 lipca przez Dorotę Wellman
i Marcina Prokopa, cała Polska dowiedziała się o atrakcjach Uzdrowiska Uniejów.

Patrycja Markowska z zespołem (fot. Michał Kubacki)

Dorota Wellman i Marcin Prokop - prowadzący audycję (fot. Michał Kubacki)

Maciej Orłoś, Irena Santor i Michał Rusinek
przed zamkiem (fot. arch. UM w Uniejowie)

Mistrz Daniel Olbrychski w stroju królewskim. Obok Jędrzej Kałużny z Uniejowskiej
Akademii Rycerskiej. (fot. Tomasz Wójcik)

Tak promowano kosmetyki wyprodukowane na bazie wody termalnej (fot.
Urszula Urbaniak)
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Duże zainteresowanie budziła obecność Małgorzaty Rozenek (z prawej)
- fot. arch. UM w Uniejowie

W studyjnej kuchni na Termach gotował również uniejowianin Adam Kozanecki
- finalista IV edycji Masterchefa (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Z ż yc i a u n i e j ows k i e j pa r a f i i
16 grudnia 1990 - 2 lipca 2017

Od prawej: Arcybiskup Henryk Józef Muszyński - Prymas Senior i ks. infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Od lewej: bp Czesław Lewandowski, bp Henryk Muszyński - Ordynariusz Diecezji i bp Roman Andrzejewski (fot. arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Słowa ówczesnego bp. Henryka Muszyńskiego -Ordynariusza Diecezji, wypowiedziane w dniu 16 grudnia 1990 roku:
„Wyrażam moją serdeczną radość z faktu, że w 700-letnią rocznicę potwierdzenia praw miejskich, po 171 latach jej
zniesienia, mogłem reerygować Kolegiacką Kapitułę Uniejowską. Życzę, by to wydarzenie przyczyniło się do ożywienia
kultu Błogosławionego Bogumiła- Patrona Diecezji Włocławskiej, którego relikwie spoczywają właśnie w Uniejowie”.

Uniejów, 5 czerwca 2017 - J. E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering i członkowie Świetnej Kapituły Uniejowskiej
Podczas posiedzenia kapitulnego odbytego 3 czerwca pod przewodnictwem bpa ordynariusza przyjęto, że od
przyszłego roku odpust ku czci Bł. Bogumiła w Uniejowie będzie miał stałą datę - 10 czerwca.

Z przodu od lewej: ks. kan. Wiktor Hołtyn (Wąsosze), ks. kan. Władysław Waszak (Koło), ks. kan. Józef Wronkiewicz (Koło), ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
(Uniejów), J. E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, ks. prałat kustosz Zbigniew Cabański (Konin), ks. kan. Stefan Spychalski (senior). W rzędzie górnym od lewej: ks. kan.
Waldemar Pasierowski (Błenna), ks. prałat Wojciech Kochański (Konin), ks. kan. Andrzej Walczak (Brzeźno), ks. prałat dziekan Marek Kasik (Turek), ks. kan. Piotr Głowacki (Kowal), ks. prałat archidiakon Jerzy Dylewski (Kłodawa), ks. kan. Mirosław Lament (Sompolno), ks. kanonik Ireneusz Mrowicki (Radziejów), ks. kan. Zygmunt
Chromiński (Dobra), ks. kan. Andrzej Kaczmarek (Russocice), ks. kan. Kryspin Kaźmierczak (senior), ks. kan. Stanisław Nowak (Tuliszków), ks. kan. Jacek Laszczyk
(Konin-Gosławice) - fot. Małgorzata Zimnowłocka
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Z ż yc i a u n i e j ows k i e j pa r a f i i
Ks. Infułat, Prepozyt Świetnej Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej, Dziekan Dekanatu Uniejowskiego - to
tytuły, jakie od 3 czerwca należne są ks. Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi, proboszczowi uniejowskiej parafii.

Godność infułata dla uniejowskiego proboszcza
Godnością infułata ks. Andrzej Ziemieśkiewicz został obdarzony podczas tegorocznych uroczystości odpustowych ku
czci Błogosławionego Bogumiła, jakie odbywały się pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa.
Infułat, nie będąc biskupem, ma przywilej używania przy obrzędach stroju biskupiego i mitry koloru białego. Na
prośbę biskupa może udzielać sakramentu Bierzmowania i przewodniczyć ważnym wydarzeniom liturgicznym w zastępstwie biskupa.
W diecezji włocławskiej jest trzech czynnych infułatów: ks. infułat Krzysztof Konecki - stojący na czele Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku, ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz - prepozyt Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej i ks.
infułat Marian Bronikowski-stojący na czele Kapituły Kolegiaty Sieradzkiej.
Dla Uniejowa i uniejowskiej parafii to wielkie wyróżnienie. Dla ks. Infułata nie tylko wyróżnienie i zaszczyt, ale również nowe obowiązki.
Urszula Urbaniak

Wokół błogosławionego-świętego Bogumiła

Błogosławiony czy Święty...?

Podczas opisywanej na stronie drugiej „wizyty u arcybiskupa Bogumiła”, arcybiskup Henryk Józef Muszyński wyjaśnił, że nie popełniamy błędu, używając przemiennie tych określeń, mówiąc o naszym Patronie.
Doskonale wie o tym Adam Zdzisław Józefowicz, warszawski prawnik, uniejowianin
z pochodzenia, autor wielu artykułów i pięciu książek o arcybiskupie Bogumile, o czym
świadczą tytuły jego publikacji.
Są to: Opowieść o bł. Bogumile (2006),
Wokół błogosławionego-świętego Bogumiła
(2013), Niezwykłe życie świętego Bogumiła.
Anegdoty i legendy (2014) oraz prezentowane obok - Opowieść o drodze życia świętego
Bogumiła (2016) i Święty Bogumił w obrazach sakralnych (2017).
Adam Zdzisław Józefowicz od dzieciństwa
wychowywany był w kulcie bł. Bogumiła. Nie może więc dziwić jego niezłomność
w przekazaniu tego kolejnym pokoleniom.
Sięgajmy do lektury pamiętając, że: Przemijają wieki, umierają pokolenia, a pozostaje
dusza ludzi i czasów żyjąca w książce.
Urszula Urbaniak

Słowem i śpiewem uczcili Święto Lilii

Marta Matuszewska i Witold Smętkiewicz (fot. arch. UM w Uniejowie)

Popołudniem 2 lipca odbył się koncert poetycko-muzyczny, zatytułowany „Uniejów i jego święci”. W ukwieconej liliami kolegiacie wystąpili: Marta Matuszewska (sopran), Mariusz Matuszewski (organy, akompaniament, autor muzyki),
Piotr Jeżka (organy) i Witold Smętkiewicz (recytacja, autor tekstów wierszy i pieśni)
w Uniejowie - nr 70 (2017)
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Z uniejowskiej nekropolii

W kaplicy
Boxa-Radoszewskich
Po 78 latach, w sobotę 24 czerwca, przy ołtarzu we wnętrzu kaplicy grobowej rodziny
Boxa-Radoszewskich znów zapłonęły stare
świece. Biały obrus, żywe kwiaty, tablice
epitafijne na ścianach i rozwinięte drzewo genealogiczne Rodu wzbogacały wystrój tego
miejsca, wywoływały wzruszenie wśród
uczestniczących trzech pokoleń rodziny.
Mszę św. w intencji zmarłych przodków,
spoczywających nie tylko w krypcie uniejowskiej kaplicy, osobiście celebrował uniejowski proboszcz- ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, prepozyt Kapituły Kolegiaty
Uniejowskiej.
W liturgię zaangażowana była cała rodzina. Senior Andrzej Boxa-Radoszewski
w krótkich słowach przypomniał fundatorów kaplicy. Mówił nie tylko o tych, którzy
spoczywają na uniejowskim cmentarzu, czy
o tych z głębokich korzeni drzewa. Wspomniał też tych, których pożegnano w ostatnich latach, co sprawiło niezwykłą łączność
duchową z tymi bliskimi. Najmłodszym przypadły w udziale czytania, śpiewanie psalmu.
Wszyscy po kolei, spontanicznie wypowiadali też modlitwę wiernych.
W homilii ks. proboszcz odwołał się do
pięknych słów poety: „Muszla wyjęta z morza / pachnie morzem / człowiek przebywający
w obecności Boga/ pachnie Bogiem/ a Bóg
pachnie tylko miłością”. Podkreślił tym samym, że to miłość do żyjących i tych spoczywających na naszej nekropolii zgromadziła
wszystkich w tym wyjątkowym miejscu.
Po opuszczeniu cmentarza, podczas spotkania w Zagrodzie Młynarskiej, był czas na
wspomnienia, refleksje i dzielenie się swoimi wrażeniami. Były też wspólne plany
proboszcza i rodziny. W kaplicy Boxa-Radoszewskich jeszcze w październiku tego roku
będzie odprawiona Msza św., a po niej Bal
Wszystkich Świętych z udziałem młodzieży
szkolnej. Wspólnym wysiłkiem zostanie też
odrestaurowany niewielki obraz Matki Bożej Bolesnej, znajdujący się w ołtarzu kaplicy.

Przy ołtarzu ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. Po prawej: Halina i Andrzej Radoszewscy
oraz Halszka Mlosek. Po lewej (od lewej): Anna Radoszewska-Gawryś, Agnieszka Radoszewska
i Anna Radoszewska-Zakościelna

Z tyłu od lewej: Michał Gawryś, Adam Zakościelny, Halina i Andrzej Radoszewscy, Krzysztof Mlosek. W rzędzie środkowym: Marysia Gawryś, Anna Radoszewska- Gawryś, Agnieszka
Radoszewska, Anna Radoszewska-Zakościelna, Tereska Radoszewska-Zakościelna, Sylwia
Malinowska i Halszka Mlosek, a z przodu od lewej-Kuba Gawryś, Jędrek Radoszewski-Zakościelny i Michałek Radoszewski-Zakościelny.

Urszula Urbaniak
Fot. arch. rodziny Radoszewskich
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W środku rodzeństwo Marysia i Kuba Gawryś, a na zewnątrz
rodzeństwo Tereska i Jędrek Radoszewscy-Zakościelni.

w Uniejowie - nr 70 (2017)

Trzy słowa: uczyć-tworzyć-wspierać. Ich pierwsze litery dają skrót Uniwersytety Trzeciego Wieku, dzięki którym
Seniorzy pokazują, że zaawansowany wiek nie musi oznaczać wykluczenia czy braku aktywności. Tak również jest
w Uniejowie.

SENIORZY NA WAKACJACH
Z dniem 12 czerwca
dla 167 słuchaczy Uniejowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
rozpoczęły się wakacje.
Uroczyste podsumowanie roku akademickiego 2016/17, na którym
wręczono
certyfikaty
uczestnictwa, odbyło się
w Sali Rycerskiej zamku.
Wśród gości byli m.in.:
Anna Mroczek - dyr.
Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, Piotr Majer - wiceburmistrz
Uniejowa, Janusz Kosmalski- przewodniczący Rady
Miasta.
W prezentacji multimedialnej przypomniano, jak minął rok. Dyplomami i nagrodami uhonorowano najlepszych zawodników w I Turnieju Kręglarskim. Niespodzianką był gościnny występ słowno-muzyczny
w wykonaniu trójki Słuchaczy Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po uroczystości w zamku zaproszono wszystkich do
Klubu „Nautilus” przy Basenach Termalnych, gdzie czekał poczęstunek i dobra zabawa przy muzyce. Podczas
części oficjalnej prezes Zarządu uniejowskiego UTW
w swoim wystąpieniu powiedziała m.in.: „Uniwersytety Trzeciego Wieku, są dla Seniorów dalszą podróżą
przez życie, taką podróżą bez biletu w różne, wybrane
przez nich strony. Cieszy obecność gości, którzy towarzyszą nam od początku, wspierają w różny sposób,
a przede wszystkim zapewniają warunki do zajęć.
Przyzwyczailiśmy się już do wspólnego spędzania
czasu wolnego, do spotkań w grupie. Są one wielką
wartością, bo tworzą wyjątkową atmosferę, budują
przyjaźnie, bo dzięki nim rozkwitamy, szukamy swojego miejsca w jesieni życia, wspieramy się wzajemnie.
Rok minął nam na aktywności umysłowej, ruchowej
- a tygodniowe porcje różnorodnych bodźców nie pozwolą, by pamięć płatała nam figle czy układ kostny
odmawiał posłuszeństwa. Dziękuję w tym miejscu
wykładowcom i instruktorom za poświęcony nam
czas, za to, że chciało się nam wychodzić z domu.
Dziękuję Zarządowi i Starostom grup za bieżącą koordynację działań. Naszą wdzięczność kieruję pod adresem p. Anny Mroczek - dyr. RCPS- , która corocznie
towarzyszy nam w tak uroczystych chwilach. Dziękuję
p. Burmistrzowi, Samorządowi Gminy, wszystkim Instytucjom i Organizacjom sprawiającym, że bez przeszkód zdobywamy nowe doświadczenia, z uśmiechem
idziemy do przodu, że nadal mamy marzenia i wiarę
na ich spełnienie.” Wakacje to przerwa od systematycznych zajęć w grupach, ale na pewno nie zabraknie też
okazji do spotkań przy kawie, czy różnych formach aktywności ruchowej w towarzystwie radosnych rówieśników.

Wszyscy słuchacze otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Od lewej: Barbara
Pietrzak, Anna Woźniak, Teresa Łuczak i Krystyna Kowalczyk (fot. arch. Miasta
w Uniejowie)

Najpierw uroczyste podsumowanie roku akademickiego w Sali Rycerskiej
zamku (fot. arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Część towarzyska w Klubie „Nautilus” przy Basenach Termalnych. Na pierwszym
planie (pośrodku) instruktorka tańca Anna Włodarska, a z lewej Aleksandra
Majewska (fot. Urszula Urbaniak)

Urszula Urbaniak
w Uniejowie - nr 70 (2017)
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Z historii Wilamowa

Wspomnienia wciąż ży we…
Lata 60-te, 70-te i 80-te ubiegłego wieku są dla mieszkańców Wilamowa wciąż żywe we wspomnieniach. W jednej z większych wówczas wsi w gminie Uniejów życie toczyło się znacznie żywiej niż dzisiaj.
Szkoła, kościół, Gromadzka Rada Narodowa, Ośrodek Zdrowia, sklep, tartak, młyn, mleczarnia, Klub Rolnika, kiosk spożywczy, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna, kino objazdowe, niedzielne potańcówki...Był
ruch, tętniło życie.
Drogami jeździło mniej samochodów, a więcej wozów konnych, traktorów. Ale też trzy razy dziennie PKS kursował na trasie Wilamów-Łódź. Zewsząd słychać było rozmowy, śmiech. Mieszkańcy chętnie spotykali się ze sobą.
Przed Wielkanocą obowiązkowo odbywały się pikniki w lesie – chodziło się po borówki. Dorośli mieli czas na rozmowę
i biesiadowanie, dzieci frajdę z zabawy. W czerwcu odbywały się Wianki nad Wartą – być tam było przyjemnym obowiązkiem.
Do wielu atrakcji integracyjnych należały również wycieczki, w których mieszkańcy Wilamowa bardzo chętnie uczestniczyli. Organizatorem takich wyjazdów było m.in. Koło Gospodyń Wiejskich- Warszawa, Zakopane, Trójmiasto czy wyjazd na
grzyby w Bory Tucholskie.
Za wielce udaną wycieczkę uznano jeden z wyjazdów do Warszawy. Oprócz tradycyjnego zwiedzania panie miały okazję
„upolować” coś w tamtejszych sklepach. I nie była to biżuteria, ubrania, czy modne dodatki. Panie wróciły z garnkami, miskami, talerzykami… Któż teraz wraca z wycieczek z takimi pamiątkami…?
Dziś życie w Wilamowie wygląda inaczej. Wiele się zmieniło. Ludzi i miejsc ubywa. Czas pisze nowe wspomnienia, których
chętnie wysłuchuję, bo są wspomnieniem mojego, radosnego dzieciństwa...
Teresa Gadzinowska

Przed pomnikiem Nike w Warszawie. Z przodu siedzą od lewej: Pajor Regina, Socała Zofia, NN, Pawlak Genowefa, Miszczak Urszula, Pajak Ewa, Drubkowska Zofia,
Cierpisz Genowefa, Miszczak Stanisława, Maj Wacława, Grabarczyk, Andrzejewska Teodozja, Pietruszka Aniela.
W rzędzie środkowym od lewej: Kulesza Józef, Fraszczyk Barbara z d. Król, Helena Gadzinowska, Kulesza Helena, Grajczyk Stanisława, Król Marianna, Michalak
Teresa, Jedyńska Stanisława, Kokorzycka Janina, Grabarczyk Helena, Krakowian Natalia, Panfil Janina z d. Król, Król Stanisława, NN (mało widoczny), Pelc Bolesław,
Stańczak Henryka, Bednarek Teresa, Wawrzyniak Ludwik, Domowicz.
Najwyżej od lewej: Grajczyk Stanisław, Fraszczyk Jan, Socała Jan, Grabarczyk Stanisław, Maj Ryszard, Olczyk Teresa z d. Kałużna, Karol Gadzinowski, Kaźmierczak,
Grabarczyk Lucjan, Krakowian Antoni. Z przodu w przysiadzie - pilot wycieczki.
Spośród wymienionych osób żyją: w rzędzie z przodu - Pająk Ewa, Drubkowska Zofia, Andrzejewska Teodozja, Pietruszka Aniela; w rzędzie środkowym - Barbara Fraszczyk z d. Król, Michalak Teresa, Panfil Janina z d. Król, Stańczak Henryka, Bednarek Teresa, Domowicz; w rzędzie górnym - Olczyk Teresa z d. Kałużna,
Gadzinowski Karol, Kaźmierczak.

(fot. ze zb. Urszuli Urbaniak)
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Ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie

Pani Alicja „odchodzi”
Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie Alicja
Własny postanowiła, że kończy pracę na tym stanowisku z końcem tego roku szkolnego i przechodzi na emeryturę. Wcale się
nie dziwię, że poczuła się zmęczona. Od paru lat obserwuję pracę
pedagogów i przekonałem się, że to nie łatwe, a tym bardziej na
stanowisku dyrektora. Bo dyrektor szkoły to nie tylko pedagog,
ale też po trochu księgowa, organizator, przedsiębiorca, społecznik. No, po prostu dyrektor, a w tym przypadku dyrektorka.
Pani Alicja starała się, jak mogła i jak pozwalały okoliczności.
A zdziałała sporo i tak. W 2008 przygotowanie, po czym wyjazd
z dziećmi na Węgry. Realizacja wspólnie z OSP Wilamów Jarmarku Wilamowskiego, mojego pomysłu, czyli malowanie asfaltu na trasie procesji Bożego Ciała. Jeszcze szkolenie z udzielania
pierwszej pomocy, wspólne występy z PŚDS w Czepowie. Szkoła
w Wilamowie współpracuje z parafią (Dąb Pamięci, opieka nad
grobem powstańców z 1863), z M-GOK, M-GOPS, biblioteką,
policją, Instytutem Zdrowia Człowieka, szkołami i przedszkolami.
W czasie kadencji Pani Alicji przeprowadzono remonty budynku gospodarczego, biblioteki, kuchni, łazienki dla chłopców
w tym niepełnosprawnych, bramy wjazdowej. Wybudowano
parking, chodnik do szkoły, plac zabaw, miejsca zabaw na I piętrze w szkole, obecnie boisko, które 17 czerwca zostało uroczyście otwarte. Powstały nowe poręcze przy schodach, naprawiany
jest cieknący dach. Zorganizowano konkursy gminne i tak: matematyczny, z angielskiego, ekologiczny. Zrealizowano projekty:
ekologiczny przeprowadzany od 2008 roku, ekopracownia, program ekologiczny („W obronie Ziemi”), wyrównanie szans edukacyjnych, „Umiem pływać”, „Mały mistrz”, „Bezpieczna +”,
„Szklanka mleka” , angielski dla nauczycieli , „Jestem zwyczajnie
wyjątkowy”, uczestnictwo w gminnych programach wyrównywania szans. W szkole zainstalowano monitoring, powołano klasę integracyjną. W 2010 roku szkoła przystąpiła do programu
pt.” Szkoła Promująca Zdrowie”, by w 2016 otrzymać Certyfikat
wojewódzki. W Wilamowie powstała kawiarenka internetowa

Alicja Własny za biurkiem dyrektorskim (fot. Ryszard Troczyński)

dostępna dla mieszkańców dzięki współpracy z Fundacją „ING
Dzieciom”. Były wyjazdy do Wisły na dwa tygodnie dla 50 osób
(całkowicie za darmo) - to 2009,2012,2017. Wycieczki do Łodzi,
Poznania, Wrocławia, Torunia, Warszawy, Krakowa i Zakopanego. Dwukrotnie pozyskano też środki na rozwój czytelnictwa
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - w sumie 7 tys
zł., spotkanie z poezją i czytanie Sienkiewicza. Naturalnie wszelkie imprezy okolicznościowe, święta państwowe, kościelne zawsze z udziałem pani dyrektor, personelu i uczniów. Szkoła otrzymała nowy sztandar.
Dla pani Alicji Własny najważniejszy był zawsze wysoki poziom nauczania, co potwierdził udział i sukcesy w wielu konkursach. Uczniowie, rodzice, społeczeństwo, władza samorządowa
szanuje decyzję pani Alicji i dziękuje za wieloletni trud i zaangażowanie. Wszyscy i autor tego artykułu życzą Szkole Podstawowej w Wilamowie przynajmniej takiej szefowej, jak pani Alicja
Własny.

Ryszard Troczyński

Z ostatniej chwili
W sobotę 17 czerwca, oddano do użytku nowe, trawiaste boisko znajdujące się przy Szkole Podstawowej w Wilamowie.
Część oficjalną rozpoczęły przemówienia dyrektor szkoły Alicji Własny oraz burmistrza Józefa Kaczmarka. Następnie ksiądz
Bogusław Karasiński poświęcił nowy obiekt.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, w którym mógł wziąć udział każdy ze zgromadzonych, rozegrano pierwszy, historyczny
mecz na nowym boisku z udziałem uczniów (dziewcząt i chłopców) klas starszych. Mecz poprowadził trener Piotr Kozłowski.
Padły trzy bramki, a autorem pierwszego gola był Patryk Skiera.
Kolejny mecz rozegrali dorośli. Na murawie zmierzyli się radni gminy Uniejów kontra lokalni sołtysi. W tym meczu lepsi
okazali się sołtysi, którzy wygrali 5:3.
Boisko, na którym z pewnością już podczas
zbliżających się wakacji zostanie rozegranych
wiele meczów, to jeden z trwałych śladów dyrektorskiej działalności p. Alicji Własny na rzecz
lokalnej, wilamowskiej społeczności.
Andrzej Zwoliński
Fot. Ryszard Troczyński

Boisko otwarte. Za uczniami od prawej: dyr. Alicja Własny, radny
Sławomir Goszczyk, burmistrz Józef Kaczmarek, ks. Bogusław
Karasiński, przew. Rady Janusz Kosmalski i prowadzący imprezę
- Robert Palka (fot. Ryszard Troczyński)

w Uniejowie - nr 70 (2017)
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Szanowna Pani Prezes,
Szanowni studenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Uniejowie

W tym krótkim liście składam gratulacje, wyrażam
wdzięczność oraz nieocenione uznanie dla inicjatorów i osób
wspierających UTW. Może będę wyrazicielem myśli niejednego
syna czy niejednej córki Waszego słuchacza i podzielę się spostrzeżeniami na temat Waszej działalności.
Dlaczego gratuluję? Dlatego, że jako syn studentki cieszę się
i doceniam Wasze zaangażowanie, ofertę, a nade wszystko to,
że mogę podziwiać ukryte dotąd talenty mojej mamy, o które jej
nie podejrzewałem. Jesteście świetnie zorganizowani, sumienni,
frekwencja na zajęciach i zaangażowanie z pewnością może zawstydzić niejednego młodszego studenta.
Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że mamy nie ma w domu –
jest na zajęciach, wycieczce, projekcji filmu, ciekawym wykładzie itd. To dużo lepsze i profilaktyczne wyjścia, które świetnie
działają prozdrowotnie i przyczyniają się do zmniejszenia kolejek do lekarzy. Poprawiają kondycję, pozytywne nastawienie do
życia, fizyczną oraz umysłową aktywność. Zmniejsza to ryzyko

Podziękowania
W imieniu wszystkich uczestników naszego
„Spotkania po latach” składam serdeczne podziękowania Pani Urszuli Urbaniak - prezes Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa i pozostałym członkom Zarządu TPU za trud dużego
wkładu pracy i zaangażowanie w przygotowaniu organizacyjnym
tej imprezy. Bardzo trafnie opracowany i w pełni zrealizowany
program umożliwił nam odnalezienie się i zbliżenie w wieku ponad dojrzałym. Wszyscy mieliśmy okazję podziwiać współczesny
Uniejów z zachowaniem jego zabytkowych obiektów oraz zadbane, ale romantyczne „stare miasteczko”.

chorób typowych dla procesu starzenia. Uważam, że bycie słuchaczem UTW rozwija osobowość, stwarza skrócenie lub zniwelowanie dystansu do osób, które znamy od dawna, a zawsze
byliśmy na Pani- Pan. Pani Halina jest teraz Halinką i okazało
się, że jest zupełnie inną osobą niż dotąd się myślało. Podczas zajęć nawiązują się liczne przyjaźnie, a obecność rówieśników dodatkowo dopinguje do wyjścia z domu, spotkań i trzeba na nich
„jakoś wyglądać’. Zdecydowanie umacniają się więzi społeczne
tak ważne w takich miastach, jak Uniejów. Rozwijanie zainteresowań wyciąga na światło dzienne ukryte pasje i talenty, pomaga
w aktywnym udziale w życiu uniejowskiej społeczności. Jest jednak coś, co mnie zastanawia – kiedy będziecie mieć Juwenalia?
Życzę Wam nieustannego, dalszego rozwoju i czerpania dużo
przyjemności ze wspólnego studiowania.

Syn słuchaczki uniejowskiego UTW
P.S.
(nazwisko do wiad. redakcji); Halina/Halinka - imię przypadkowe

Dziękujemy też serdecznie Pani Małgorzacie Komajdzie - dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie za obecność wśród nas i umożliwienie nam zwiedzenia nowej szkoły oraz Pani Małgorzacie
Charubie za towarzyszenie nam z aparatem fotograficznym
w każdym momencie spotkania.
Szczególnie serdeczne podziękowania składamy Panu Józefowi Kaczmarkowi - Burmistrzowi Uniejowa za miłe życzenia
imiennie skierowane do wszystkich uczestników spotkania,
a także za wszystko, co uczynił dla rozwoju naszego Uniejowa.

Jerzy Kaszyński

„Uniejów i okolice z perspektywy fotografa”
Do Wilamowa przyjeżdżam od 11 lat i zatrzymuję się u Krzysztofa Troczyńskiego. Lubię to miejsce. Jest tu cisza,
spokój od zgiełku dużego miasta, a w szczególności ładne widoki i kadry. Zawsze kiedy przyjeżdżam biorę ze sobą aparat. Jest tu
wiele miejsc, które poprzez artystyczny wyraz, czyli zdjęcia, stają się magiczne i mają w sobie to coś.
W Uniejowie urzeka mnie wiele miejsc, szczególnie Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich nocą. Jest on wtedy podświetlony i przez
to zdjęcia mają wyjątkowy nastrój. Fotografuję obiekty z różnych
perspektyw co sprawia, że obiekty fotografowane przez mnie różnią się od innych zdjęć. Takim polem do eksperymentowania z kadrem i perspektywą jest rynek Uniejowa. Bawię się wtedy głębią
ostrości i makro fotografią. Wtedy nie mam wytyczonych obiektów jak zamek czy kolegiata tylko przedmioty które mnie interesują.
Kiedy są ładne zachody słońca to wybieram się nad Wartę. Wtedy ustawiam statyw, wybieram kadr i robię dużo zdjęć, ponieważ
jest to dla mnie niezwykłe zjawisko. W ciągu 5 minut niebo może
zmienić się o 360 stopni.
W miejscach, w których miałam okazję robić zdjęcia uważam,
że gmina Uniejów jest najbardziej niezwykłym miejscem do kadrów z duszą.
Pozdrawiam

Magdalena Bąk,
uczennica szkoły fototechnicznej w Warszawie
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w Uniejowie - nr 70 (2017)

Zapiski z Kuczek

Ruchome piaski
– Jedno wspomnienie z Kuczek... proszę mi o nim opowiedzieć.
– O jednym?
– Tak, o jednym.
– Pamiętam. To było gorące lato, niedziela. Szliśmy z ojcem do kościoła, skrótem koło wydm do Ostrowska. I tam,
na najwyższej wydmie zobaczyłam ich. Dzieci pańskie. Nagusieńkie, bawiły się w piasku. Skakały i nurkowały w piasku.
***
Wydmy, które wspomina moja rozmówczyni znajdują się
w lesie koło wsi Kuczki. To one były pierwsze, nie las. Wędrowne piaski stanowiły poważny problem dla rolników.
Zasypywały pola, uszkadzały rośliny. Dlatego w latach pięćdziesiątych XX wieku, podjęto kroki mające na celu ‘zatrzymanie’ ruchomych piasków. Rozpoczęto proces zalesiania.
Przedsięwzięcie wymagało dużego wysiłku. Walczono z siłami natury, więc dla ochrony nowo posadzonych drzew, konstruowane zapory chroniące przed wiatrem. Budowano je ze
słomy. Współcześnie nazwalibyśmy je ekranami. Ustawiano
je w długich rzędach, miały chronić przed wiatrem wiejącym
od strony rzeki. To on wprawiał w ruch wydmowy piasek.
Z biegiem czasu las stawał się silniejszy i większy, a rzędy
słomianych mat rozpadając się, wyrysowały ścieżki kuczkańskiego lasu. Warto wspomnieć tu postać gajowego, Pana
Stanisława Matuszewskiego, który mieszkał na skraju przyszłego lasu. Kiedy usłyszałam o nim po raz pierwszy, mieszkańcy mówili: Pan Matuszewski, Strażnik Wydm. Jego rola
polegała na opiece nad zalążkiem lasu w Kuczkach. Pilnował
ściółki. Monitorował również ilość osób przemieszczającą się
po tym terenie. Pięknym jest to, że w pamięci zbiorowej Pan
Matuszewski stał się postacią bajkową, o czym świadczy jego
romantyczny i piękny przydomek – Strażnik Wydm.
Zatrzymanie piasków wiązało się z ogromnym wysiłkiem
i poświęceniem. Dlatego kiedy w latach osiemdziesiątych XX
wieku w samym środku lasu wybucha pożar, dzień ten jest
pamiętany jako wielka tragedia. Aleksandra Kleczewska,
która wówczas była dzieckiem, wspomina zapach spalenizny,
który na długo unosił się w powietrzu po ugaszeniu pożaru.

Las i wydma. Fot. Elżbieta Wysakowska-Walters

Dość szybko została podjęta decyzja o odtworzeniu spalonego lasu. Mieszkańcy wraz ze służbami leśnymi rozpoczęli proces sadzenia nowych drzewek. Aleksandra pamięta
dzień, w którym został przywieziony do wsi sprzęt i sadzonki drzewek. To była jej pierwsza praca i pierwszy zarobek.
Każdy został wyposażony w szpikulec, którym wykonywano
otwór w ziemi. Jeden otwór, jedno drzewko. Las został posadzony. Dziś, przechadzając się po kuczkowskich wydmach,
możemy podziwiać piękny las w sercu którego, cicho szumi
mały lasek – jedyny ślad po pożarze.
***
w Kuczkach od 2004, i z każdym dniem
moje serce mocniej bije dla nich.

Mieszkam

Są takie momenty, kiedy to miejsce sprawia, że stoję
bezbronna wobec piękna, które mnie otacza.
Ruchome piaski, historie ludzi, wędrujące dusze...

Elżbieta Wysakowska-Walters
w Uniejowie - nr 70 (2017)

Pan Henryk Kleczewski również pracował przy sadzeniu drzew po
pożarze lasu w Kuczkach. Na zdjęciu widzimy jak wyglądał szpikulec i rynienka na sadzonki. Fot. Elżbieta Wysakowska-Walters
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Wyjątkowym wydarzeniem ostatnich tygodni, zauważonym przez mieszkańców i lokalne media, było spotkanie
absolwentów uniejowskiej podstawówki, którzy ukończyli ją w latach szkolnych 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51
i 1951/52. Spośród kadry pedagogicznej wspominano m. in.: Jadwigę Kwaśnową-Kwaszewską, Reginę i Bronisława Perlińskich, Panasiukową, Leokadię Borowską, Maciejewską, Aleksego Mokrosińskiego, Leokadię Podczaską,
Pasternakową, Jerzego Urbańczyka, Stanisława Szurgota, Janinę Czyżo, Tyburównę, Stanisława Dawickiego,
Nowakowską, Marię Kurzewską.

Spotkanie po latach
S obotnie przedpołudnie 3 czerwca br. tylko z pozoru było
podobne do innych.
Słońce jakoś tak inaczej oświetlało rynek, błękit nieba też
był intensywniejszy. Kwitnące w rynku przepiękne kolorowe różaneczniki i surfinie nadawały szczególnego uroku temu
miejscu. Zegar na wieży przykościelnej spokojnie odmierzał
czas i konsekwentnie przypominał o zbliżającym się południu.
Kuranty wybiły godzinę 12, co dało impuls do rozpoczęcia
Zjazdu Absolwentów Szkoły Podstawowej w Uniejowie, którzy po ponad 65 latach od zakończenia nauki postanowili ponownie się spotkać. Niegdyś rozproszyli się, żeby na krótko
znowu być razem. Pojawili się bardzo punktualnie, czas miał
na tym spotkaniu bardzo duże znaczenie. Mury zamku chyliły
czoła. Z daleka wyczuwało się podniosłą atmosferę, a przybywających z całej Polski absolwentów witała miejscowa młodzież w strojach dworzan.
Wszyscy szybko myślami powrócili do końca lat czterdziestych i początku pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Właśnie na
tarasie zamkowym tegoż 3 czerwca ubyło im dziesiątek lat,
ożyły – młodzieńczy entuzjazm i wspomnienia. Były pełne
wzruszeń powitania oraz przywoływanie z pamięci nazwisk
i imion. Czas upływał na wspomnieniach przy kawie i herbacie, na oglądaniu zabranych ze sobą zdjęć i pamiątek z przeszłości.
Po wspólnej fotografii na schodach paradnych zamku wrócono na taras, gdzie Urszula Urbaniak - prezes Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa oficjalnie otworzyła spotkanie, a jego inicjator - absolwent Jerzy Kaszyński wygłosił toast wzniesiony
lampką szampana.
Pobyt w murach zamku zakończył się wspólnym obiadem
w Restauracji „Herbowa”. Po nim wszyscy aleją parkową udali się do Uzdrowiska Uniejów - Park. Po drodze wspominano m.in. niegdysiejsze majówki na polanie. Wielkie wrażenie
zrobiło wyposażenie Instytutu Zdrowia Człowieka oraz jego
bogata oferta rehabilitacyjno-lecznicza i wypoczynkowa.
W dalszej kolejności uczestnicy jubileuszowej uroczystości
wyruszyli autokarem na spotkanie z nowoczesnym Uniejowem. Dotarli do Zagrody Młynarskiej i Lawendowych Term.
Chwilę zadumy wywołał mijany po drodze Plac Dębów Katyńskich. Potem był przejazd ulicami dobrze znanego centrum
miasta, a następnie piękną ulicą Jana Pawła II. Ta doprowadziła do nowego i pięknego Osiedla Bloków Termalnych. Potem niespodziewanie pojawiły się na horyzoncie ul. Kościelnicka i Geotermia Uniejów. Na koniec absolwenci dotarli pod
budynek obecnej Szkoły Podstawowej, gdzie czekała na nich
dyr. Małgorzata Komajda.
Na terenie szkolnym zatrzymano się przy obelisku poświęconym pamięci nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny światowej. Złożono tu wiązankę kwiatów i chwilą ciszy
uczczono nie tylko pamięć pomordowanych, ale i innych zmarłych nauczycieli oraz kolegów z lat szkolnych. Głośny dźwięk
ręcznego szkolnego dzwonka (ocalałego z wojny) zaprosił
wszystkich do szkoły. Nim absolwenci przekroczyli jej próg,
ustawili się razem z organizatorami tego spotkania do wspólnej fotografii.
Po szkole oprowadziła wszystkich dyr. Małgorzata Komajda. Zachwyty i podziw wywoływały przestrzenne korytarze
oraz bogato wyposażone klasy, w których nie ma już czarnych tablic, kredy czy kałamarzy. Absolwenci zasiedli również
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Czas młodości zatrzymany na fotografiach. Od prawej: Janina Janczak-Kaszyńska, Jerzy Kaszyński i Janina Józefowicz (Plak).

Toast na tarasie zamkowym...

...i wspólny obiad w Restauracji „Herbowa”.

Radosny spacer do Uzdrowiska Uniejów-Park znanymi alejkami parkowymi. Od
lewej: Teresa Kałużna (Kubiak), Czesław Kałużny, Krystyna Magiera (Płuciennik), Janina Wernio (Sobieraj) i Wanda Matyjasiak (Sobieraj).

w Uniejowie - nr 70 (2017)

Oglądanie nowych obiektów i starego miasta z okien autokaru. Na pierwszym
planie od lewej: Halina Andrzejewska (Perlińska) i rozbawieni - Zygmunt Kwiatosiński, Maria Długosz (Ostrowska).

w szkolnych ławkach, tych współczesnych. Odbyła się krótka
lekcja historii, na której wszyscy wypadli celująco.
Dawni uczniowie podstawówki podziękowali za gościnę
w nowej szkole (ich szkoła to budynek w Rynku) i odbyli krótki spacer do pomieszczeń Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,
gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości.
Na gości czekały tutaj torby z pamiątkami z Uniejowa, przekazane przez Urząd Miasta w Uniejowie, P.G.K. „Termy Uniejów” i Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Do nich dołączono
list od Burmistrza Uniejowa- Józefa Kaczmarka, skierowany
imiennie do każdego Absolwenta, a wręczony w imieniu Burmistrza przez organizatorów spotkania.
Był też czas na obejrzenie prezentacji z fotografiami z lat
szkolnych. Bukietem kwiatów, złożonych na ręce Urszuli
Urbaniak, inicjator spotkania- Jerzy Kaszyński podziękował
Towarzystwu Przyjaciół Uniejowa za organizację tego dnia.
Jak podkreślano, spotkanie to przeszło do historii Uniejowa.
Wszyscy przynieśli ze sobą różne i bogate doświadczenia życiowe. Zabrali przeżyte, jak nigdy dotąd, poczucie wspólnoty oraz energię niepowtarzalnego spotkania, zostawili wpisy
w kronice.
Dzień chylił się już ku zachodowi, wielu śpieszyło się w drogę powrotną, nawet bardzo daleką. Miejscowi zostali dłużej.
Warto było podjąć trud organizacyjny tego „Spotkania po la-

Delegacja składająca kwiaty na obelisku przy szkole. Od lewej: Wanda Wierzbowska (Wyrzykowska), Halina Fiedor (Kaszyńska), Jerzy Kaszyński i Aleksandra Ścibior (Karasiak).

Podczas chwili ciszy dla uczczenia pomordowanych i zmarłych nauczycieli oraz
zmarłych kolegów i koleżanki. Od prawej na pierwszym planie: Czesław Kałużny, Maciej Gawroński i Wanda Andrzejczak (Ircha).

tach”. Obserwowanie wzruszeń, radości, jakie towarzyszyły
jego uczestnikom były dla członków Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa największą zapłatą.

Urszula Urbaniak, Małgorzata Charuba
Fot. Małgorzata Charuba

Z kroniki Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa...
Spotkanie „ Po latach” to spotkanie grupy uniejowian-

-uczniów i absolwentów dawnej Szkoły Podstawowej
w Uniejowie, ale także dzieci wojny. Wszyscy przeżyliśmy
okupację niemiecką wiedząc, że jesteśmy przez los pokrzywdzeni- nie wiedzieliśmy dlaczego, ale wiedzieliśmy, że tak
jest. Zazdrościliśmy niemieckim dzieciom, że bawili się lalkami, jeździli rowerkami, a my bawiliśmy się kolorowym
szkiełkiem znalezionym na podwórku. Nigdy nie mieliśmy
prawdziwej zabawki, nie chodziliśmy do przedszkola i nie
wyjeżdżaliśmy na kolonie. Przyszła jednak wolność i z dumą
poszliśmy do szkoły.

Uczyliśmy się wszystkiego od początku-pisać i czytać
z przedwojennego Elementarza: „to Ala, a to Ola; to kot a to
lala; Ola ma lalę, a Ala ma kota „ itd. Pisaliśmy piórami
i atramentem z kałamarza. Stalówki skrobały po papierze.
Bywało, że zrobił się kleks, a to groziło dwóją. Z matematyki
wypisywaliśmy „słupki” na dodawanie i odejmowanie, a po- Jerzy Kaszyński autor cytowanego wpisu do kroniki (fot. Urszula Urbaniak)
tem na mnożenie i dzielenie, aż w końcu na działania złożone
(z nawiasami). Z przyrody p. Mokrosiński uczył nas rozróżniać liście klonu od liści dębu...
Na koniec roku było uroczyste wręczenie świadectw oraz popisy- wierszyki i inne występy. Przywołuję tu słynną
recytację Myszki Ostrowskiej: „Jestem laleczka, zwię się Haneczka” itd. A na końcu... „mam malowane usta, ale moja
główka jest pusta”.
Dalsze i jeszcze inne wspomnienia przekazujemy sobie juz ustnie przy ciastkach i winie w gościnnej siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.

Jerzy Kaszyński (absolwent z roku 1949/50)

w Uniejowie - nr 70 (2017)
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Ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie

40 lat z imieniem i sztandarem
4 0. rocznica nadania Imienia i Sztandaru (oraz 10-ta ufundowania nowego Sztandaru) Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Uniejowie, zgromadziła liczne grono Gości. Znalazło się wśród nich wielu emerytowanych nauczycieli
i pracowników Szkoły (na czele z p. Andrzejem Urbaniakiem – Gminnym Dyrektorem Szkoły i jednocześnie Dyrektorem Szkoły sprzed 40-tu lat oraz Jego zastępcą
– p. Alicją Rybak).
Jubileusz był okazją do przypomnienia zmarłych kierowników i dyrektorów uniejowskiej podstawówki: śp. Jadwigi Kwaśnowej (Kwaszewskiej), śp. Fryderyka Fojta,
śp. Bronisława, Perlińskiego, śp. Teresy Andrysiewicz i śp. Stanisława Urbaniaka.
Historię Szkoły przypomniano w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów Gimnazjum pod kierunkiem p. Elżbiety Bartnik. Uczniowie zaprezentowali także program artystyczny „do śmiechu i do łez” (wg pomysłu i w „reżyserii” p. Agnieszki Kaczmarek). Całość uzupełniała scenografia autorstwa nauczycieli:
Elżbiety Bartnik, Joanny Pawlak, Małgorzaty Antoniak i Agnieszki Pajor.
Dopełnieniem części „dla ducha” była część „dla ciała” czyli pączki dla wszystkich
uczniów i jubileuszowy tort dla Gości (sponsorowane przez PGK „TERMY UNIEJÓW” Sp. z o.o.) poprzedzone pysznym szkolnym obiadem, przygotowanym przez
szkolne Master-Chefowe.
Szkoła Podstawowa obchodziła swój 40. Jubileusz z Imieniem jako jeden z podmiotów tworzących (wraz z Gimnazjum im. abp. J. Bogorii Skotnickiego) Zespół Szkół
w Uniejowie. W związku z reformą oświaty od 1 września br. stanie się ona ponownie ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Bohaterów Września 1939r. (z oddziałami klas II i III Gimnazjum).
Wróćmy do 7 maja 1977 roku i wspomnień Andrzeja Urbaniaka, ówcześnie gminnego dyrektora szkół.
„(...) Jest wspaniała pogoda. Niesie się daleko muzyka z nowego sprzętu nagłaśniającego. Pojawia się orkiestra strażacka ze Spycimierza. W rzędach ławek (zebranych z całego Uniejowa) siadają uczniowie, rodzice. Przybywają goście, władze-są
wszyscy, pierwsza ulga.
Uroczystość prowadzi z-ca gminnego dyr. szkół śp. Stanisław Urbaniak. Pomagają mu zastępczynie dyrektora szkoły-śp. Teresa Andrysiewicz i Alicja Rybak. Wiele
przemówień i nadchodzi oczekiwany moment- kurator oświaty Marian Pietraszewski wręcza mi akt nadania szkole imienia. Szkoła przestaje być bezimienna. Teraz
może otrzymać sztandar. Widać go w otoczeniu innych, zaproszonych pocztów.
Jest piękny, może zbyt ciężki dla uczniów. Kurator wręcza dokument uprawniający
szkołę do posługiwania się sztandarem. Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego
Janina Janczak-Kaszyńska wręcza mi akt przekazania sztandaru, a pierwszy poczet
sztandarowy rodziców (Aniela Gąsiorowicz, Bolesław Kotulski i Wiesław Winnicki)
przekazuje sztandar. Do jego przejęcia gotowy jest już pierwszy poczet sztandarowy uczniów: Małgorzata Kornacka, Maciej Andrysiewicz i Joanna Wiatr. Następuje
prezentacja sztandaru. Chorąży Maciej Andrysiewicz pokazuje dwa jego płaty. Podchodzą uczniowie do pierwszego ślubowania. Uroczyście i w niespotykanej ciszy
brzmią wypowiadane słowa. A wszystko na wzór ceremoniału wojskowego. Tworzy
się nowy, uniejowski ceremoniał szkolny. Ale jeszcze nie koniec - zostaje odsłonięty
pomnik, a na nim tablica z nazwiskami pomordowanych w czasie wojny nauczycieli
(ewenement na owe czasy). I długo szły delegacje z wiązankami...
Rozpoczyna się część artystyczna, godna takiej, jedynej w historii szkoły, chwili.
Chór szkolny w nowych, jednolitych strojach prezentuje się znakomicie. Wszyscy są
poważni, przejęci, wiedzą, że uczestniczą w tworzeniu historii. Uroczystość ta wyrosła z historii, a służyć będzie przyszłości. Po części artystycznej goście zwiedzają
szkołę, uczniowie pozują do niepowtarzalnych zdjęć(...)”.
Po czterdziestu latach od tamtego, historycznego dla uniejowskiej Szkoły Podstawowej, wydarzenia Imię naszej Szkoły nie zdewaluowało się, nie dosięgły go i nie
dosięgną żadne „wichry historii”, ponieważ nikt, kto nosi Polskę w sercu nie ma
najmniejszej wątpliwości, że Bohaterowie Września 1939r. zasługują na najwyższy
szacunek kolejnych pokoleń i wieczną, serdeczną pamięć.
Małgorzata Komajda
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Jadwiga Kwaśnowa (Kwaszewska) (1912-2008)

kierownik od 1.III. 1945 do 25.VIII.1949

Fryderyk Fojt (1913-1974)
kierownik od 1.IX.1949 do 20.I.1956

Bronisław Perliński (1904- 1985)
kierownik od 20.I.1956 do 31.VIII.1972

Teresa Andrysiewicz (1937- 2010)
Z-ca dyrektora od 1.IX.1969 do 31.VIII.1977

Stanisław Urbaniak (1947-2001)
z-ca Gminnego Dyrektora Szkół
od 1.VII.1975 do 31.VIII.1980
dyrektor od 1.IX.1984 do 31.VII.2001
1980-1984-kierownik Bursy w Turku

w Uniejowie - nr 70 (2017)

40 lat z imieniem i sztandarem 8 maja 2017

Sztandary w asyście pocztów sztandarowych. Od lewej: pierwszy sztandar SP
(1977), nowy sztandar SP (2007) i sztandar Gimnazjum (2004) - fot. arch. szkoły

Piramida wartości ułożona przez uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie uczestniczących w uroczystości jubileuszowej - fot. arch. szkoły

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i pracownicy administracyjno-obsługowi w obecnym składzie. W pierwszym rzędzie dyr. szkoły Małgorzata Komajda (w środku)
oraz wicedyrektorzy: Rafał Wincenciak (z prawej) i Janusz Stawicki (z lewej) - fot. arch. UM w Uniejowie

Dyrekcja Zespołu Szkół w Uniejowie, emerytowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły podstawowej oraz pozostali goście - fot. arch. UM w Uniejowie

w Uniejowie - nr 70 (2017)

17

Spotkanie po latach

Uniejów, 3 czerwca 2017

Na tarasie zamkowym były wzruszające chwile powitań, czas na rozmowy, wspomnienia, wspólne fotografie, uroczyste
powitanie-otwarcie przez organizatorów oraz toast wypowiedziany przez inicjatora spotkania a wzniesiony lampką szampana.

Stoją od lewej: Zygmunt Kwiatosiński, Zuzanna Świtalska z d. Pryciak, Longina Niewiadomska z d. Bąkowska, Krystyna Matejko z d. Stasiak z Mężem,
Zofia Jankowska z d. Zaremba, Halina Andrzejewska z d. Perlińska, Teresa
Kałużna z d. Kubiak, Janina Chajdas z d. Napieraj, Marian Stasiak, Wanda Andrzejczak z d. Ircha, Klemens Lichawski, Wanda Wierzbowska z d. Wyrzykowska
(fot. Małgorzata Charuba)

Stoją od lewej: Aleksandra Ścibior z d. Karasiak, Maria Janiak z d. Ubraniak,
Stanisław Leśniewski, Maria Długosz z d. Ostrowska, Marian Wojtczak i Halina Fiedor z d. Kaszyńska (fot. Małgorzata Charuba)

Stoją od lewej: Maciej Gawroński, Eugenia Nowakowska z d. Olczyk, Maria Długosz
z d. Ostrowska, Stanisław Leśniewski, Stanisław Janiak, Aleksandra Ścibior z d.
Karasiak, Maria Janiak z d. Ubraniak. Przy stoliku siedzą: Krystyna Magiera z d.
Płuciennik - z lewej i Teresa Kałużna z d. Kubiak (fot. Małgorzata Charuba)

Stoją od lewej: Współorganizator - Dyrektor Zespołu Szkól w Uniejowie Małgorzata Komajda, inicjator spotkania - Jerzy Kaszyński absolwent z roku
1949/50 i organizatorka - prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa Urszula
Urbaniak (fot. Małgorzata Charuba)

Uczestnicy spotkania na schodach paradnych zamku. W pierwszym rzędzie od lewej: Zygmunt Kwiatosiński, Marian Wojtczak, Janina Chajdas z d. Napieraj, Zuzanna Świtalska z d. Pryciak, Stanisław Leśniewski, Maria Długosz z d. Ostrowska i Aleksandra Ścibior z d. Karasiak. W rzędzie drugim od lewej: Zdzisława
Słoniewska z d. Świtalska, Teresa Kałużna z d. Kubiak, Krystyna Magiera z d. Płuciennik, Janina Józefowicz z d. Plak., Aniela Gąsiorowicz z d. Wyrzykowska.
W rzędzie trzecim od lewej: Halina Fiedor z d. Kaszyńska, Jerzy Kaszyński, Wanda Andrzejczak z d. Ircha, Marian Stasiak, Krystyna Matejko z d. Stasiak, Wanda
Wierzbowska z d. Wyrzykowska, Zofia Jankowska z d. Zaremba, Eugenia Nowakowska z d. Olczyk, Maciej Gawroński. W rzędzie górnym od lewej: Michał Karasiak, Czesław Kałużny, Stanisław Janiak (mąż Marii-gościnnie), Halina Andrzejewska z d. Perlińska, Maria Janiak z d. Ubraniak, Matejko (mąż Krystyny-gościnnie),
Wanda Matyjasiak z d. Sobieraj, Klemens Lichawski, Longina Niewiadomska z d. Bąkowska, Janina Kaszyńska z d. Janczak. Na zdjęciu brak Janiny Wernio z d. Sobieraj
(fot. Małgorzata Charuba)
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Spotkanie po latach
Zwiedzanie Uzdrowiska

Uniejów, 3 czerwca 2017

Od lewej: Na pierwszym planie od lewej; Longina Niewiadomska, Klemens
Lichawski, Marian Stasiak i Maciej Gawroński

Od lewej: Aniela Gąsiorowicz, Wanda Wierzbowska, Zuzanna Świtalska,
Eugenia Nowakowska, Maciej Gawroński, Zygmunt Kwiatosiński, Jerzy
Kaszyński, Teresa Kubiak i Zdzisława Słoniewska
Absolwenci i organizatorzy przed wejściem do szkoły.
Z przodu od lewej: Krystyna Magiera, Janina Wernio,
Maria Długosz, Aleksandra Ścibior i Jerzy Kaszyński. W rzędzie drugim od lewej: Zofia Jankowska,
Małgorzata Komajda - dyr. szkoły, Janina Józefowicz,
Krystyna Matejko, Wanda Wierzbowska, Stanisław
Leśniewski, Zuzanna Świtalska, Eugenia Nowakowska,
Janina Chajdas, Marian Wojtczak, Maria Janiak, Urszula
Urbaniak - prezes TPU. W rzędzie trzecim od lewej: Jerzy
Król - wiceprezes TPU, Zdzisława Słoniewska, Czesław
Kałużny, Teresa Kubiak, Zygmunt Kwiatosiński, Aniela
Gąsiorowicz, Wanda Matyjasiak, Halina Fiedor, Halina Andrzejewska, Maciej Gawroński, Janiak. Najwyżej
od lewej: Klemens Lichawski, Longina Niewiadomska,
Wanda Andrzejczak, Matejko (w kapeluszu) i Marian
Stasiak.

Przy nazwiskach Absolwentek nie podano na
tej stronie nazwisk rodowych.

Na lekcji historii

Fotoreportaż - Małgorzata Charuba

Od przodu: Janina Józefowicz, Maria Długosz, Janina Chajdas, Krystyna
Magiera, Jerzy Kaszyński, Aniela Gąsiorowicz i Czesław Kałużny

W Izbie Regionalnej

W pierwszych i drugich ławkach: od strony okien - Maria Janiak z Mężem,
Maciej Gawroński i Wanda Matyjasiak, a w rzędzie obok - Marian Stasiak,
Marian Wojtczak, Wanda Andrzejczak i Teresa Kałużna

Od lewej: Zdzisława Słoniewska, Zofia Jankowska, Krystyna magiera, Marian
Stasiak, Wanda Wierzbowska, Aniela Gąsiorowicz

w Uniejowie - nr 70 (2017)
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Od prawej: Janina Józefowicz, , Aleksandra Ścibior, Zuzanna Świtalska, Halina
Fiedor, Eugenia Nowakowska, Jerzy Kaszyński, Halina Andrzejewska, Krystyna
Matejko z Mężem i Wanda Andrzejczak. Z tyłu od lewej: Jadwiga Tylki, Janina
i Jerzy Król - organizatorzy.

Boże Ciało w Spycimierzu

Trasa Bożego Ciała w Spycimierzu, jak co roku, usłana kwiatami. Fragment kwiatowego dywanu to również dzieło Włochów (zdjęcia górne) ze Stowarzyszenia
Artystycznego Układania Kwiatów „Infioritalia” (fot. Małgorzata Charuba)

Czas sztuki ulotnej w gminie Uniejów - Polsko-włoski weekend w Uniejowie

W sobotę 11 czerwca przy Domu Pracy Twórczej członkowie Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” z kwiatów usypywali obraz legendarnej spycimierskiej kasztelanki, a przy basenach termalnych można było obserwować pracę Włochów ze stowarzyszenia „Infioritalia”, którzy tworzyli obraz wykorzystując pył kwiatowy
(fot. Urszula Urbaniak).

Dzieła sztuki ulotnej przez kilka dni podziwiali mieszkańcy i turyści. Na zdjęciu prawym artyści z Włoch i burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek (fot. Małgorzta
Charuba)
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W niedzielę 8 maja 2017 roku podczas jubileuszu 90-lecia uroczyście pożegnano stary sztandar z 1977 roku,
a powitano nowy, poddając go najpierw zwyczajowemu wbijaniu gwoździ w drzewiec, czego podjęli się fundatorzy i sponsorzy sztandaru. Były liczne wystąpienia gości i wręczenie odznaczeń dla zasłużonych druhówstrażaków. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów strażackich i przemarszem pod remizę OSP
Spycimierz.

Z Historii OSP W Spycimierzu
Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu powstała w 1927
roku. Inicjatywę jej założenia przypisuje się ówczesnemu proboszczowi ks. Stanisławowi Zaborowiczowi i nadleśniczemu Stanisławowi Trzaskowskiemu, który został pierwszym
prezesem jednostki. Funkcję naczelnika pełnił początkowo
leśniczy Stanisław Tomczak (po nim nauczyciel miejscowej
szkoły -Józef Ścibior), a skarbnika Podgórski.
Wśród pierwszych członków (około 20-stu) byli między
innymi: Stefan Stanisławski, Antoni Klata, Józef Marciniak,
Bolesław Modrzejewski, Antoni Gawłowski, Józef Chajdas,
Piotr Pasternak. To oni byli animatorami życia kulturalnego
mieszkańców Spycimierza -organizowali zawody, ćwiczenia
i zabawy. W latach latach 1932-1933 wybudowano remizę, co
wpłynęło na organizację różnych imprez (w tym dochodowych) w ciągu całego roku.
Na wyposażeniu jednostki była strażacka sikawka, a do
akcji gaśniczych wyznaczono dwie pary koni. W 1936 roku
nastąpiły zmiany w zarządzie. Funkcję prezesa powierzono dh. Grzegorzowi Pełce, a naczelnikiem został dh Andrzej
Tworkiewicz. Podczas niemieckiej okupacji działalność jednostki ograniczona została do ochrony przeciwpożarowej
pod ścisłym nadzorem i kontrolą hitlerowców.
Natychmiast po zakończeniu II wojny światowej OSP Spycimierz wznowiła i ożywiła swoją działalność. Podjęto pracę
z młodzieżą oraz kontynuowano szkolenie pożarnicze. Organizowano częste kontrole p.poż w gospodarstwach. Jednostka sukcesywnie bogaciła się w sprzęt przeciwpożarowy,
wyposażenie strażackie i bazę lokalową. Przeprowadzono
remont kapitalny i rozbudowę strażnicy. Wybudowano zbiornik na wodę, zakupiono węże gaśnicze, zainstalowano elektryczną syrenę alarmową. Do dyspozycji strażaków był najpierw gaśniczy wóz konny, później samochód Star 25, potem
Żuk. W 1989 zakupiono działkę pod budowę nowej strażnicy,
którą dopiero w 2014 oddano do użytku.
W 2002 r. sprowadzono z Holandii Mercedesa 409, który
znakomicie przyczynił się do podniesienia stanu gotowości
ratowniczo-gaśniczej. W tym też roku Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest jednostką posiadającą specjalne mundury NONEX i nowoczesny sprzęt do ratownictwa
gaśniczego, technicznego i medycznego.
Oczkiem w głowie spycimierskiej OSP jest Strażacka Orkiestra Dęta powstała w 1970 roku. Pierwszym dyrygentem

(przez około 1,5 roku) był Stanisław Wąsiołek – organista
z Uniejowa. Po nim batutę przejął dyplomowany dyrygent
Zenon Jankowski (od jesieni 1972 r. do 2007 r.), a od października 2007 roku do chwili obecnej prowadzi ją prowadzi kapelmistrz Włodzimierz Smolarek.
Od 1945 r. funkcję prezesa naszej OSP pełnili kolejno:
Grzegorz Pełka, Józef Pilichowski, Józef Kaźmierczak, Alojzy
Urbaniak, Stanisław Klata, Henryk Gawłowski, Józef Chajdas,
Władysław Tworkiewicz, Jan Pietrzak, Władysław Ciesielski,
do chwili obecnej funkcję prezesa nieprzerwanie przez 27 lat
pełni dh Stanisław Pełka s. Józefa. Obecnie funkcję wiceprezesa OSP Spycimierz pełni dh Tomasz Grzelak.
Funkcję naczelnika OSP Spycimierz pełnili kolejno: Antoni Dębowski, Andrzej Tworkiewicz, Józef Marciniak, Stanisław Pełka s. Grzegorza, Jan Pietrzak, Stanisław Józefowicz,
Władysław Ciesielski, Stanisław Pełka s. Józefa, Maksymilian
Winnicki, Paweł Barcki. Obecnie funkcję naczelnika OSP
Spycimierz pełni dh Dominik Górka.
Funkcję zastępcy naczelnika sprawowali kolejno: Stefan Pasternak, Wojciech Czupryński, Andrzej Pietrzak, Jan
Klata, Wojciech Pełka, Tadeusz Pełka s. Kazimierza, obecnie
funkcje pełni dh Marek Winnicki s. Marka.
Skarbnikami byli: Józef Pełka s. Antoniego, Stanisław
Pełka s. Grzegorza, Jan Jaros, obecnie dh Michał Grzelak.
Kolejni gospodarze to: Józef Matelski, Andrzej Górka, Antoni Czupryński, Stanisław Pełka s. Józefa, Franciszek Górka,
Józef Marciniak s. Józefa oraz DhWłodzimierz Jałkiewicz.
Sekretarzami byli: Tadeusz Zaremba, Jan Jaros, Stanisław
Dzieran, obecnie dhTadeusz Pełka s. Kazimierza.
Członkowie Zarządu to: Antoni Czupryński, Mieczysław
Tworkiewicz, Władysław Pasternak, Wojciech Czupryński,
Mariusz Pasternak, Sławomir Wojtczak, Mirosław Tołoczko
i Wojciech Pełka.
Komisję Rewizyjną tworzyli kolejno: Tomasz Sikora, Bolesław Sikora, Józef Górka s. Andrzeja, Kazimierz Wronowski,
Józef Wielogórka, Stanisław Pełka s. Grzegorza, Mieczysław
Tworkiewicz, Józef Pełka s. Antoniego, Antoni Górka, Paweł
Barcki, Michał Górka, Józef Marciniak, Tomasz Karniszewski, Grzegorz Gawłowski, Zbigniew Dzieran oraz Karol Zając.

Na podstawie informacji przekazanych przez
dh. Stanisława Pełkę
opracował Andrzej Zwoliński

Kwietne dywany w Spycimierzu
B oże Ciało dla mieszkańców Spycimierza to nie jeden dzień, ale cały tydzień wypełniony poszukiwaniem i zbieraniem kwiatów, liści, kory drzew na kwietne dywany. To wiele godzin spędzonych na łąkach i polach- zbieranie i segregowanie pozyskanego materiału.
W dzień Bożego Ciała, wraz ze wschodem słońca, pierwsi na uliczkach wsi pojawiają się mężczyźni. Stawiają szpaler
brzóz, na których zawisną kolorowe wstążeczki, przygotowują podłoże pod kwiaty. Potem do akcji wkraczają kobiety,
które wyrysowują wzory dla swoich kobierców i zaczyna się „tkanie”. Z setek kilogramów zebranych wcześniej kwiatów
cierpliwe dłonie kobiet, dzieci i mężczyzn wyczarowują prawdziwe cuda: anioły, serca, kiście winogron, monstrancje,
krzyże, symbole narodowe... i ciągle nowe wzory , do końca trzymane w tajemnicy. A wszystko to na krótką, ulotną
chwilę, która pozostawia niezapomniane wrażenie u odwiedzających w tym dniu „wieś kwiatami malowaną”.
Małgorzata Komajda
w Uniejowie - nr 70 (2017)
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Jubileusz OSP w Spycimierzu

8 maja 2017

Przybywających na uroczystość witała miejscowa orkiestra. Pierwszy z prawej
kapelmistrz Włodzimierz Smolarek

Pożegnanie starego sztandaru. Na pierwszym planie od lewej Antoni Górka jeden z najstarszych druhów, w klęku Dominik Górka - naczelnik OSP Spycimierz
i Tadeusz Pełka - sekretarz miejscowej OSP.

Dh Stanisław Pełka - prezes OSP w Spycimierzu przejmuje nowy sztandar przekazywany przez dh Ryszarda Szmaję - zastępcę prezesa WOj. OSP RP w Łodzi.
W nowym poczcie od lewej: Kamil Dzieran, Marcin Napieraj i Marek Winnicki
(syn Marka)

Z prawej dh Tadeusz Chmielecki - prezes Zarządu Powiatowego OSP. Odznaczeni
medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” to od lewej: Tomasz Grzelak - wiceprezes
Zarządu (złoty), Wojciech Pełka - członek Zarządu (srebrny) i Grzegorz Gawłowski - przew. Komisji Rewizyjnej (srebrny).
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Fot. Ryszard Troczyński

Po Mszy Św. w kościele parafialnym dh Krzysztof Janiak dowódca uroczystości
prowadzi na miejsce głównej części jubileuszu, przed nim dh Grzegorz Gawłowski. Na czele pododdziałów stary sztandar w asyście druhów (od prawej):
Zbigniewa Dzierana, Mirosława Tołoczki i Piotra Doniaka.

Poświęcenie nowego sztandaru przez proboszcza Spycimierza - ks. Wojciecha
Kaźmierczaka.

Prezes dh Stanisław Pełka (syn Józefa) po uhonorowaniu go Złotym Znakiem
Związku OSP RP. Z tyłu burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek (z lewej) i Jolanta
Zięba - Gzik członek Zarządu Woj. Łódzkiego.

Na koniec uroczystości defiladę pododdziałów na czele z nowym sztandarem
OSP Spycimierz prowadzi dh. Krzysztof Janiak - dowódca całej ceremonii.

w Uniejowie - nr 70 (2017)

Z HISTORI GORZELNI W CZEPOWIE
Zapamiętać jest łatwo - przywołać w pamięci trudniej. Wspomnienia stażysty (część II)
W drugiej części artykułu ,,Z historii gorzelni w Czepowie” opowiem o codziennych czynnościach, jakie wykonywali
zatrudnieni tam pracownicy. Postawię się w pozycji obserwatora, będąc przewodnikiem po gorzelni. Zacząć mogę swoją
opowieść w dowolnym dniu tygodnia, technologia produkcji spirytusu jest powtarzalna.
Godzina szósta rano - w gorzelni zaczyna się dzień pracy.
Przychodzi pierwszy pracownik- palacz, urzędowo operator
kotła wysokoprężnego. Musi wyszlakować (wyczyścić) palenisko pieca, rozniecić ogień i jak najszybciej osiągnąć wymagane przy procesie technologicznym ciśnienie pary. Nie wolno zapomnieć o utrzymaniu poziomu wody, która zamieni się
w parę. Pan Marian Rosik obsługuje piec na tyle długo, że te
czynności nie sprawiają dużego problemu. Po kilkudziesięciu minutach para na piecu ,,stoi na baczność”, czyli na skali
ciśnieniomierza w pozycji poziomej, wskazując 8 atmosfer.
W tamtym okresie palono tylko węglem najgorszego gatunku, czyli różnymi miałami węglowymi, ale bywało, że mułem, który porosły trawa lub chwasty.
Krótko mówiąc nie była to najlżejsza praca. W latach późniejszych, będąc w innym miejscu już kierownikiem gorzelni, starałem się ułatwiać prace palaczom, zapewniając lepszy
gatunek węgla albo stawiałem pomocnika. Nie raz i nie dwa
sam obsługiwałem piec wysokoprężny, ale oczywiście z pomocą pozostałych pracowników i wiem, ile potu poleje się
po plecach.
Godzina siódma - na sali aparatowej zaczął się ruch. To
znaczy, że odliczyli się pozostali pracownicy. Pan Stanisław
Czekalik zasypuje parnik ziemniakami, dokręca właz parnika. Sprawdza, czy czegoś nie przeoczył, bo z parą o wysokim
ciśnieniu nie ma żartów. Schodzi na salę i ostrożnie, powoli
odkręca zawór parowy parnika. Słychać, jak para rozchodzi
się po rurach i stuka pod wpływem chłodnej wody, a potem
tylko szum parowanych ziemniaków.
W piwnicach gorzelni dochodzi szuranie gabli po posadzce, to znak, że słodowy p. Józef Marciniak też rozpoczął
pracę. Rozchodzi się przyjemny zapach ,,świeżych ogórków”.
W pomieszczeniu płuczki stukają kubełki napełnione umytymi ziemniakami, wędrując do kosza zasypowego. Pan Józef
musi się sprężać, żeby zacierowy nie miał przestoju. Do kartoflarza wjeżdża przyczepa ziemniaków, traktorzysta wysypuje je na kanał z wodą. Takich przyczep w ciągu dnia jeszcze
będzie kilka. Ziemniaki są ładowane wprost z odkrywanych
z ziemi i słomy kopców. W tej ciężkiej pracy, traktorzyście
pomagają drożdżowy p. Krysiak i p. Tadeusz Dębecki dodatkowo zatrudniony.
Teraz szybko wracam na salę aparatową, ponieważ za
chwilę zostanie uruchomiony aparat destylacyjny. Pan Kaftaniak podgrzewa zacier w aparacie odpędowym. Aparat ma
wysokość ok. jedenastu metrów wysokości, składa się z deflegmatora, części /cargi/spirytusowej i części roboczych.
Cargą nazywamy w zawodowym żargonie część aparatu. Na
każdej jego części są okienka, które pokazują aparatowemu
gotujący się zacier odfermentowany. Aparatowy czujnie obserwuje pojawienie się spirytusu w kloszu stągwi. Po kilku
minutach oczekiwania szybko uruchamia pompę zacierową,
reguluje dopływ pary na kociołek aparatu, otwiera większy strumień wody …. I gotowe. Spirytus płynie równiutko
w szafce filtra. Emocje opadły. Teraz tyko pilnowanie tempe-

ratury spirytusu i jego mocy. Na sali ciepło i spokojnie, słychać tylko pracujące urządzenia.
Od aparatu, muszę szybko przejść do zacierni. Pan Czekalik po uprzednim dodaniu słodu jako enzymu, kończy studzenie zacieru, musi do niego przepompować drożdże, a Pan
Krysiak odebrać przycierek. Obaj szykują się do tych czynności i po chwili słychać młynek Bohma przepompowującego
przycierek do kadek drożdżowych. Za parę chwil zacierowy
prześle tym samym urządzeniem zacier do kadzi fermentacyjnej, a drożdżowy ustawi drożdże na dzień następny. Fermentacja będzie trwała 72 godziny. Po paru chwilach kadź
zacierowa lekko piszczy paskami zacierowymi, obracającymi
mieszadło. To znak, że za chwilę zacierowy Czekalik wypuści
następny parnik uparowanych ziemniaków. Pompka zacieru
odfermentowanego uspakaja swoim rytmicznym pukaniem.
Zadanie aparatowego, to wygotować ok. 30 tysięcy litrów zacieru, aby kadzie były wolne na następne napełnienie. Dzienny uzysk powinien wynieść ok. 1500 dcm3 spirytusu. Praca
mija normalnym rytmem, bez żadnych zakłóceń.
I ani się obejrzeliśmy, a tu niektórzy pracownicy kończą
już swoje zadania produkcyjne. Drożdżowy Krysiak, ma już
ustawione drożdże na dzień następny, zacierowy przepuszcza na fermentacje ostatni na dzisiaj zacier. Zostało jeszcze zasypać parnik ziemniakami na jutro, wymyć zaciernie
i spłukać posadzkę wokół swojego stanowiska i będzie fajrant. Słodowy Marciniak też swoje już zrobił w słodowni, teraz wydaje rolnikom wywar dla bydła. On jeden jeszcze raz,
popołudniu musi przyjść do gorzelni, żeby przerzucić słód.
Do kartoflarza wjeżdża też ostatnia przyczepa z ziemniakami. Pan Janek robi porządek w płuczce, trzeba usunąć nagromadzoną ziemię po umyciu ziemniaków i wybrać drobne
kamienie. Za pół godziny zakończy porządki i ….będzie się
zbierał do domu. Na sali aparatowej zaległa cisza, znak, że
aparat destylacyjny zakończył pracę. Trwają prace porządkowe wokół aparatu i na fermentacji. Czyli woda do przodu,
wszędzie musi być czysto. Idę do kotłowni zobaczyć czy palacz p. Rosiak już uwinął się ze wszystkim. Prawie kończy,
para na piecu ma odpowiednie ciśnienie, piec wyszlakowany
i zasypany miałem, zawory pozakręcane, pompa wodna wyłączona, miał nawożony. Teraz tylko miotła w ruchu. Koniec
pracy. Jeszcze tylko po papierosku na odchodne i żegnamy się
do dnia jutrzejszego.
Teraz po latach, gdy widzę, co zostało z gorzelni, jest mi
po ludzku żal. Niech te wspomnienia o ludziach, których już
być może nie ma wśród nas, choć na chwilę wskrzeszą nieistniejący zakład.
Mam jeszcze jedno wspomnienie i wiem, że pozostanie do
końca życia przy mnie. Proszę sobie wyobrazić: niedzielne
południe, lekki mróz, śnieg i zapach uparowanych ziemniaków, płynący w obłokach pary prosto do nieba.

Wojciech Bieluń

Autor powyższych wspomnień od jesieni 1980 do czerwca 1981 roku odbywał w gorzelni w Czepowie staż
technologa produkcji spirytusu etylowego. Gorzelnia działała do 2004 roku. Zachęcamy stałych pracowników tego zakładu, w większości mieszkańców Czepowa, do przekazywania swoich wspomnień, udostępnienia fotografii czy dokumentów.
										
Redakcja
w Uniejowie - nr 70 (2017)
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Z archiwum Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa
Dokument z 31 maja 1909 roku

(arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)
Świadectwo nauczyciela Józefa Dybowskiego
- uniejowianina, jednego z pierwszych nauczycieli szkolnych w Uniejowie, absolwenta Seminarium
Nauczycielskiego w Łęczycy.
Seminarium działało od 1866 roku. Józef Dybowski został tam przyjęty w 1903 roku na kurs drugiego stopnia. Jego ukończenie było warunkiem do
podjęcia dalszej nauki w Seminarium, na co polskiej
narodowości pozwalała specjalna ustawa w Carskiej Rosji. Naukę w Seminarium Dybowski odbywał w latach 1905-1909.
Był jednym z prymusów, o czym świadczy wpis
na dokumencie informujący, że podczas nauki otrzymywał stypendium w wysokości 307 rubli i 50 kopiejek. Odnotowano też u niego wyjątkowo-dobre
zachowanie.
Nauczane przedmioty w Seminarium to:
religia, rosyjski, pedagogika, arytmetyka, geometria, znajomość przyrody, historia Rosji, historia
ogólna, geografia Rosji, geografia ogólna, malowanie i rysowanie, kaligrafia, muzyka, śpiew, metodyka nauczania i gimnastyka.
Świadectwo zawiera również informację o odbytych ćwiczeniach wojskowych i zakwalifikowaniu
Józefa Dybowskiego do II kategorii...

Świadectwo wpłaty ofiary przez Józefa Dybowskiego na budowę Sanatorium Nauczycielskiego

w Zakopanem na stoku Gubałówki w maju 1928 roku.
Pod Sanatorium Nauczycielskie w Zakopanem kamień
węgielny położono 20 lipca 1924 roku. Działo się to za
prezydentury Stanisława Wojciechowskiego. „Przewodził wonczas Związkowi Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych Senator Stanisław Nowak. Pieczę nad
budową sprawował jak gazda zapobiegliwy nauczyciel
Tadeusz Malicki. Projekty wypracowali i budowę prowadzili architekci Zygmunt Ostafin i Leopold Winnicki.
Nadzorował budowy Kasper Kreczmer mistrz murarski.”
Obecnie jest to ZNP ZG Nauczycielskie Centrum
Wypoczynkowo–Rehabilitacyjne, 34-500 Zakopane,
ul. Ciągłówka 11

Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo–Rehabilitacyjne
w Zakopanem obecnie (fot. centrumznp.tp1.pl)
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S p otka n ie A b s olwe ntów L ic e u m
Pe dagog icz n e g o w Ł ę cz yc y

- maturzystów z 1967 rok u
O statnio Uniejów stał się miejscem spotkań „Po latach”. Jedno spotkanie dotyczyło absolwentów uniejowskiej podstawówki z lat powojennych. Drugie (20 maja) –
to maturzyści 1967 r. 5-cioletniego Liceum Pedagogicznego
w Łęczycy. Szkoła ta, wcześniej jako Seminarium Nauczycielskie a później Liceum Pedagogiczne, funkcjonowała ponad 100 lat. Obecnie jest to Zespół Szkół nr 2 im. Jadwigi
Grodzkiej, naszej wspaniałej polonistki i zasłużonego kustosza muzeum łęczyckiego.
Do niedawna w szkołach gminy Uniejów, a także w samym Uniejowie, pracowało wielu absolwentów tej kuźni
dobrych pedagogów, w której oprócz przedmiotów psychologii i pedagogiki uczniowie przez 3 lata poznawali metodykę nauczania każdego przedmiotu. Absolwenci jeszcze
przed samą maturą byli rozchwytywani przez przedstawicieli różnych inspektoratów i podpisywali umowy o pracę w różnych regionach Polski, zwłaszcza w woj. łódzkim
i mazowieckim oraz regionie południowo-zachodnim naszego kraju.

I chociaż los rozrzucił ich po świecie i kraju, to spotkali
się znowu, tak jak kiedyś… w maju-tylko 50 lat później.
Z wielkim entuzjazmem spotkali się najpierw w tejże szkole, zajrzeli do swoich klas, powspominali dawne czasy szkolne. Z zadumą stanęli przy grobach swoich nauczycieli, m.
in. wychowawczyń Elżbiety Kowalczyk i Jadwigi Grodzkiej
oraz koleżanek i kolegów na łęczyckim cmentarzu. Potem
odwiedzili grób koleżanki i kolegi na cmentarzu w Uniejowie, po czym przenieśli się do Domu Pracy Twórczej na
wspólną biesiadę. W czasie poobiedniej przerwy zwiedzili
też nasz zamek i nowe obiekty za rzeką. Byli pełni podziwu dla rozwoju naszego miasta. Jednak z największym
zainteresowaniem oglądali później slajdy ze szkolnych lat
i z poprzednich spotkań w Łęczycy i w Uniejowie, słuchając przy tym muzyki z dawnych lat. Wspomnieniom nie
było końca. Zawsze była to bardzo dobrze zintegrowana
grupa, tworząca jedną wielką rodzinę, której trudno było
się rozstać i nazajutrz jeszcze wielu jej członków spotkało
się znowu przy kawie. Wielu utrzymywało ze sobą stałe
kontakty a teraz wszyscy obiecali spotykać się częściej,
może także w Uzdrowisku Uniejów.
Uczestnicy spotkania pragną serdecznie podziękować
wydziałowi promocji Urzędu Miasta za drobne upominki
i restauracji w Domu Pracy Twórczej za wspaniały posiłek.

Barbara Zwolińska

Przed budynkiem dawnego Liceum Pedagogicznego w Łęczycy. Z tyłu Barbara Zwolińska (szósta od lewej) - organizatorka i gospodyni drugiej części spotkania, jakie
odbyło się w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie (ze zb. Barbary Zwolińskiej)
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Salon Fryzjerski Trendy
Marianna Grzelewska
Idąc szlakiem uniejowskich zakładów fryzjerskich
dotarłem na ulicę Bł. Bogumiła pod nr 31. To właśnie
tu mieści się Salon Fryzjerki „Trendy” prowadzony
przez Panią Mariannę Grzelewską. Zanim jednak Pani
Marianna trafiła w to miejsce, przebyła długą i niełatwą
drogę od uczennicy po mistrzynię fryzjerstwa. Początek
tej przygody był dość prozaiczny. Pani Marianna na
przekór swojemu tacie, który pragnął by została kelnerką, postanowiła rozpocząć naukę fryzjerstwa w zakładzie Pana Feliksa Sobieraja. Był rok 1970. Przez trzy lata
uczyłam się fryzjerstwa damsko-męskiego – wspomina
- choć większość czasu spędzałam na męskim. Mogę powiedzieć, że nauka tajników fryzjerstwa przychodziła mi
łatwo, bo lubiłam to zajęcie. Wymagało to jednak sporego wysiłku, bo praktyka odbywała się codziennie: w dni
powszednie od godziny 7 do 19, a w niedziele od godziny
7 do 13.
Po zakończeniu praktyki Pani Marianna pracowała
przez pół roku w Spółdzielni Wielobranżowej w Turku.
W 1974 roku przeniosła się do Łodzi. Tam dostałam prawdziwą szkołę – wspomina. Początkowo brałam udział
w szkoleniach, a następnie rozdzielono nas na zakłady.
W ten sposób trafiłam do Spółdzielni „Uroda i Zdrowie”.
Pracowałam w niej do 1978 roku. Po powrocie do Uniejowa wydzierżawiłam lokal w Rynku od Gminnej Spółdzielni. Prowadziłam w nim zakład damski, który cieszył
się dużym powodzeniem. Do dziś pamiętam kolejkę ciągnącą się aż za rogiem, więc pracy miałam naprawdę
dużo.
Po czterech latach spędzonych w zakładzie w Rynku,
Pani Marianna Grzelewska przeniosła się do lokalu Państwa Łuczaków przy ulicy Ogrodowej. Spędziła w nim
sześć lat. W roku 1988 otworzyła zakład przy ulicy Bogumiła, który prowadzi do dnia dzisiejszego. Jest dumna z tego, że niektóre klientki towarzyszą jej od początku pracy w zawodzie fryzjera. Te, które nie mogą już do
mnie przyjść, odwiedzam sama – dodaje. Pracuję w tym
zawodzie już 47 lat, więc przez ten czas z wieloma bardzo
się zżyłam. Niektóre zwierzają mi się ze swoich smutków
i radości, dlatego fryzjer musi być czasem jak ksiądz.
Musi umieć słuchać ludzi, bo zakład fryzjerski to nie tylko pielęgnacja, czy strzyżenie włosów, ale także kontakt
z ludźmi i możliwość rozmów na wiele tematów. Nie lubię
jednak plotek, więc nie umiem pytać klientów o nic i o innych nie mówię.
W 1997 roku Pani Marianna ukończyła kurs
mistrzowski we fryzjerstwie męskim. Wcześniej, w roku
1993 zdobyła tytuł mistrzowski z fryzjerstwa damskiego.
Dzięki swoim mistrzowskim umiejętnościom wyszkoliła
30 uczennic, które w ogromnej większości zasiliły szeregi fryzjerów. Pani Maria stara się podążać za zmianami,
które dotyczą nowych materiałów oraz technik fryzjerskich. Zobowiązuje też do tego sama nazwa zakładu,
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która pokazuje,
że zakład jest
otwarty
na
wszelkie nowości, że idzie z duchem czasu, by
dać klientom zadowolenie i radość z pięknego
wyglądu. Zakład
Pani
Marianny Grzelewskiej
jako
pierwszy
w
Uniejowie,
wprowadził keratynowe prostowanie włosów.
To technika polegająca na prostowaniu włosów naturalnie
kręconych. Jeden
zabieg wystarcza nawet na pół roku. Aby móc sprostać
oczekiwaniom klientów konieczne są ciągłe szkolenia.
Zmieniają się także same fryzury, choć – jak zauważa
Pani Marianna - wciąż w modzie pozostają też te klasyczne.
Dziś jest problem z pracownikami – mówi Pani Marianna. Mam jedną pracownicę. Przyczyną jest brak chęci
do pracy nawet tych osób, które są z zawodu fryzjerami.
Po chwili namysłu dodaje. -Trzeba kochać to, co się robi.
Trzeba umieć dotknąć włosów. Włosy są dziś zniszczone
przez zanieczyszczone powietrze. Po włosach można poznać, czy człowiek jest zdrowy, czy choruje.
Ranga zawodu fryzjera obniżyła się nieco w ostatnich
latach z powodu łatwości jego zdobycia, po ukończeniu
prostych kursów. Niestety, to jest przyczyną, że do zawodu trafiają przypadkowe osoby. Na dodatek takie
kursy właściwie niczego nie uczą. Nie sprawią, że ktoś
nagle stanie się fryzjerem. Na to trzeba wielu lat nauki
i doświadczenia.
Lubię swój zawód i czuję się w nim spełniona. Miło jest
usłyszeć, jak starsza Pani z Warszawy, która przy okazji
pobytu w Uniejowie odwiedziła mój zakład mówi „Jeszcze nigdy nikt mnie tak nie ostrzygł”. Dlatego będę pracować, jak długo starczy mi sił.
Stylista, kreator fryzur – to słowa, które coraz częściej
zastępują nazwę fryzjer. Wydaje się, że przyszłość tego
zawodu należy do ambitnych i kreatywnych ludzi,
którzy pragną kompleksowo zajmować się pielęgnacją
włosów. Wydaje się więc, że nowe oblicze fryzjerstwa to
umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością.

Andrzej Zwoliński

w Uniejowie - nr 70 (2017)

Fot. Anna Majda

Pomimo ogromnego postępu technologicznego jakiego jesteśmy świadkami szczególnie w ostatnich latach, są wciąż
obszary, w których nic nie zastąpi człowieka. Jednym z nich jest niewątpliwie fryzjerstwo. W tej profesji zadowolenie
klienta zależy nie od mocy obliczeniowej najnowszego procesora komputera, ale od zmysłu estetycznego fryzjera nazywanego coraz częściej stylistą fryzur – oraz jego manualnych zdolności. Musi on bowiem umieć doradzić wybór
odpowiedniej fryzur, dopasowanej do twarzy klienta i jego osobowości. A tego nie potrafi jeszcze żadna maszyna.

Poezja ma się dobrze. Leżakuje tradycyjnie na półkach, błyszczy na forach internetowych, zdobi ściany budynków, raz po raz wymyka się chłodnym szufladom, jest wszechobecna. Coraz częściej sięgamy do niej, chcąc
skorzystać z jej terapeutycznej mocy. W momentach zadumy, refleksji, obserwacji, nagłym spostrzeżeniu, dalekim wspomnieniu, niczym z puzzli układamy obraz świata i nas samych. Poeta i czytelnik łączy się w uniwersum, aby uczynić świat lepszym, piękniejszym, znośniejszym.
Zatrzymajmy się na chwilę, „otwórzmy szeroko oczy”, by poprzez swoją wrażliwość dostrzec to, co w życiu
istotne, by w gonitwach dnia codziennego nie zatracić własnego człowieczeństwa.
Zapraszamy Państwa do nowego cyklu w kwartalniku, w którym prezentujemy poezję autorów związanych z naszym miastem.

W Poezji

już nie słyszysz
gwizdu pociągu
na moście

Targosz, jak wszyscy
później znani, zaczynał
pisać do szuflady. Jego
zainteresowanie
poezją
rozpoczęło się w połowie lat sześćdziesiątych.
„Spotkałem osobę, która
zaprosiła mnie na rozmowy o poezji do Łódzkiego Związku Literatów. Tą
osobą był Jacek Bierezin,
dzisiaj już nieżyjący poeta, publicysta. Działacz
opozycyjny PRL, zmuszony do emigracji po
wyroku władz komunistycznych. Swoje miejsce
znalazł w Paryżu, gdzie
współpracował z ,,Kulturą” i Radiem Wolna Europa. Wydarzenia w kraju zmusiły mnie do odłożenia poezji na półkę. Zająłem się pracą zawodową, ale zawsze miałem pod
ręką wiersze Baczyńskiego czy Norwida. Powtórne spotkanie z poezją nastąpiło po przejściu na emeryturę. Odnalazłem stare zapisane bruliony” – pisze poeta.
Z nadesłanych do redakcji wierszy wybieram trzy,
pierwszy to wzruszający utwór napisany w rocznicę śmierci Jacka Bierezina, wspomnienie osobliwego spotkania,
które drgnęło tę najwrażliwszą strunę. Drugi niesie zapach
lasu, wspomnienie taborów, tęsknotę za wolnością. W kolejnym autor niejako rozprawia się z przeszłością, zamyka ją w milczeniu, poezja staje się dla niego antidotum na
wczoraj i dziś.
Wiersze Targosza urzekają obrazowością i minimalizmem. W niewielu słowach poeta, wprawioną ręką artysty, maluje obrazy i pobudza do filozoficznych rozważań.
Nie wolno tak udanych wierszy zamykać w ciemnej szufladzie.
Joanna Wicherkiewicz
Od redakcji: Targosz to pseudonim literacki, imię i nazwisko znane redakcji. Osoby, które chcą zaprezentować
swoje wiersze na łamach kwartalnika, prosimy o przesłanie kilku wierszy (minimum 5) wraz z krótką notką biograficzną na adres email: a.winnik@interia.pl
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przestałeś też chodzić
po bruku Paryża
świętości swoich
po nocach
nie kochasz
zostało w pamięci
spotkanie pierwsze
z poezją
na rogu Głównej i Kościuszki.

Papusza
już nie pora
dla ognisk pod lasem
muzyki
z nutami żalu
wierszy Papuszy
o ptakach śpiewających nocą
dzieciaków
z zaklętym szczęściem
w kromce chleba
pozostał w wierszach
tylko las milczący.

Oczekiwanie
zapomnieć o przeszłości
w pamięci
poszukać spokoju
zaciągnąć się poezją
jak papierosem ostatnim
i czasu nie rozliczać
niech odpływa
milczeniem.

Targosz

Kiedy ból sprawia radość
Rozmowa z Anetą Białczak, uniejowianką, zawodniczką Federacji IFBB. Silną kobietą, która robi w życiu to, co lubi, spełnia się i realizuje własne pasje.

Jak rozpoczęła się Twoja „przygoda” ze sportem?

Już jako dziecko byłam typem „podwórkowej łobuziary”, ganiającej po blokowisku z wiecznie rozbitymi kolanami i łokciami. W szkole podstawowej i średniej brałam
udział w licznych zawodach sportowych, od lekkoatletycznych po piłkę nożną. Na studiach, z racji ich kierunku,
moja aktywność sportowa zmniejszyła się do absolutnego
minimum. Tuż przed rozpoczęciem drugiego roku, urodziłam moją córeczkę Nadię, od tamtej pory nauka i opieka
nad dzieckiem pochłaniały mnie na tyle, że sport na kilka
lat zniknął z mojego życia.
Opisz zatem swoją drogę… od matki-studentki do zawodniczki fitness.
Studia ukończyłam z wyróżnieniem. Jako absolwentka
Geomorfologii, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i zarazem młoda mama, miałam wiele ambitnych planów związanych z moją aktywnością zawodową. Niestety, „życie” bardzo szybko sprowadziło mnie na
ziemię. Nie mogłam znaleźć wymarzonej pracy, czułam się
niedoceniana i rozczarowana… w sercu czułam ogromny
żal. Praca jaką znalazłam, nie sprawiała mi żadnej przyjemności, była dla mnie udręką. Wiedziałam, że stać mnie
na więcej, że mogę jeszcze wiele w życiu osiągnąć. By dać
ujście negatywnym emocjom, zaczęłam biegać i jeździć na
rowerze. Aktywność fizyczna przynosiła mi ulgę, dawała
ujście złym emocjom. Później zaczęłam korzystać z internetowych planów treningowych możliwych do wykonywania w domu. Apetyt rósł w miarę jedzenia i tak trafiłam na siłownię. Nie był to profesjonalny Fitness Klub,
a zwykła siłownia „garażowa” u znajomego. Tam uczyłam
się podstaw treningu siłowego. Poczułam, że to jest to…
strzał w dziesiątkę. Nie miałam wówczas indywidualnego planu treningowego i żywieniowego,
a po zaledwie kilku
tygodniach ćwiczeń
znajomi
zauważyli
u mnie pierwsze efekty. Postanowiłam to
wszystko usystematyzować i napisałam
e-mail do znanego
trenera Akopa Szostaka, którego funpage z podziwem
śledziłam na jednym
z popularnych portali
społecznościowych.
Zwróciłam się do
niego z prośbą o ułożenie indywidualnie
dobranego dla mnie
planu treningowego
i żywieniowego. W e-mailu
napisałam,
że moim marzeniem
jest mieć sylwetkę
choć trochę podobną
Z pucharem za zdobycie wicemistrzostwa
Polski w Fitness Sylwetkowym - Kielce 2017
(fot. arch. prywatne)
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Domowa kolekcja pucharów (fot. arch.prywatne)

do tych, które prezentują jego zawodniczki. Jednocześnie
zdawałam sobie sprawę z tego, że na karierę zawodniczą,
mimo moich ogromnych chęci może być już za późno. Dla
większości zawodniczek, wyjście na scenę poprzedzone jest
kilkuletnim stażem treningowym, a ja mając już prawie 28
lat na karku jestem zwyczajnie na to „za stara”. Akop wysłał mi plan, a ja od razu ruszyłam pełną parą, trzymając
się wytycznych w 100%. Po miesiącu wysłałam zdjęcia
do konsultacji, a odpowiedź przerosła moje najśmielsze
oczekiwania. Trener napisał, że powinnam wręcz startować, bo mam bardzo dobre predyspozycje do tego sportu.
Spotkaliśmy się na konsultacjach w Warszawie i omówiliśmy plan działania, efektem którego było zdobycie III
miejsca w Międzynarodowym Pucharze Polski Federacji
NAC 2015 r. Nie mogłam w to uwierzyć, że po zaledwie
siedmiu miesiącach współpracy znalazłam się na podium.
To zmotywowało mnie do dalszej pracy i jeszcze cięższych
treningów.
Jak na to wszystko zareagowali Twoi najbliżsi?
Na początku nikt nie rozumiał mojej pasji. Niektórzy
znajomi szydzili… wciąż słyszałam: „po co Ci to?”, „przecież i tak jesteś szczupła”, „mnie by się nie chciało, a ta
dieta…”. Ja jednak uparcie i konsekwentnie realizowałam
plan. Kiedy pojawiła się perspektywa pierwszego startu,
wielu z nich zmieniło zdanie, przestali drwić i zaczęli doceniać to, co robię. Moja rodzina zawsze była, jest i będzie moim największym wsparciem. To moi najwierniejsi kibice, są przy mnie zarówno w tych najpiękniejszych,
jak i gorszych w chwilach. Wspierają mnie, motywują, są
ostoją i otuchą. To dzięki ich pomocy mogę spełniać swoje
marzenia.
Jak wygląda Twój „zwykły/niezwykły” dzień?
Wstaję bardzo wcześnie, około 5.20 rano, jem śniadanie,
pakuję resztę posiłków na cały dzień i wychodzę do biura.
Mniej więcej w połowie dnia „przeistaczam się” z kadrowej w trenerkę i pędzę na siłownię KMS Active Turek,
gdzie prowadzę treningi personalne oraz szlifuję własną
formę. Wracam do domu około godziny 20.00, szykuję
posiłki, pakuję torby na następny dzień i padam do łóżka.
A więc jak widać, bez pomocy mojej rodziny w opiece nad
córką, nie mogłabym sobie pozwolić na tak intensywne życie zawodowe, które wynika po części z konieczności pozyskiwania środków finansowych, umożliwiających mi starw Uniejowie - nr 70 (2017)

ty w zawodach. Niestety nie mam sponsorów, na wszystko
zarabiam sama, a sport ten do tanich nie należy.
Nawet tak zmotywowana osoba jak Ty miewa na pewno chwile zwątpienia...?
Oczywiście, że tak. Jestem tylko człowiekiem, też miewam gorsze samopoczucie i spadki motywacji. Bardzo
trudne są ostatnie dni przed startem: często czuję niepokój
i stres, do tego dochodzi jeszcze odwodnienie. Niezwykle
ważne jest dogranie wszystkich detali, takich jak profesjonalny make-up, pięknie nałożony bronzer i fryzura, aby na
scenie wyglądać pewnie, świeżo i promiennie. Na szczęście
mój wojowniczy charakter nie pozwala mi odpuścić, czy
poddać się. Czułabym się wówczas przegraną, więc zaciskam pięści, łapię życie za grzywę i walczę o swoje marzenia. Wytrwałość, konsekwencja i uczciwa praca są kluczem
do sukcesu.
Co zaliczasz do swoich największych sukcesów?
- I m-ce w Międzynarodowych Mistrzostwach Belgii
Federacji BPF, Bruksela 2016

- I m-ce w Mistrzostwach Europy Federacji WPF, Siedlce 2016 (OVERALL)
- I m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski Federacji IFBB,
Grodzisk Wielkopolski 2017 (OPEN)
- II m-ce w Mistrzostwach Polski Federacji IFBB, Kielce
2017
Podziel się z nami Twoimi planami na przyszłość.
Obecnie jestem w okresie budowania masy mięśniowej.
Pracuję nad poprawą proporcji sylwetki oraz jakością i gęstością mięśni, by w kolejnym sezonie startowym, który
planuję na wiosnę 2018 r., zaprezentować jeszcze lepszą
formę. Plany są bardzo ambitne i jeśli Bóg pozwoli, może
będzie mi dane spełnić kolejne marzenie. Trzymajcie kciuki, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, by cel został
osiągnięty.
Życzymy Ci więc wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów :-)

A. i M.

Zapraszamy do korzystania z lokalnego
portalu
Znajdziesz w nim:
aktualności z życia miasta i gminy
fotorelacje
bezpłatne ogłoszenia i relacje video
www.uniejow.net.pl
e-mail: biuro@uniejow.net.pl
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tel. 605 116 159

TERMALNY PARK LINOWY ZAPRASZA
Zgodnie z zapowiedzią 10 czerwca, przy zamku nad Wartą, otwarto w Uniejowie Park Linowy. Hitem jest tyrolka
przez rzekę na drugi brzeg. Poza tym: dwie trasy wysokiego parku linowego na dwóch poziomach, ścianka wspinaczkowa,
mini park linowy dla dzieci, piekielne wahadło nad samą rzeką...To nie tylko relaks i wypoczynek nad Wartą, ale zdrowa
dawka adrenaliny, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Park linowy, zbudowany niedaleko XIV- wiecznego zamku na
rzeką Wartą, jest kolejnym wariantem na spędzenie tu czasu wolnego przez całe rodziny. Został tak zaprojektowany, żeby
sprostać wymaganiom, zarówno Gości bez żadnego doświadczenia w tego typu atrakcjach, dzieciom, osobom starszym,
ale również tym, dla których taka forma rozrywki nie jest obca i oczekują ekstremalnych wrażeń.

Uniejowski Bieg ExTERMYnator
W sobotę 24 czerwca stu śmiałków, w tym 17 kobiet,
wystartowało w trzecim przełajowym ekstremalnym biegu w Uniejowie, uważanym za jeden z najtrudniejszych
w Polsce. Trasa była bardzo urozmaicona. Zawodnicy przemierzali błota, brnęli w wodzie po szyję, walczyli z różnymi przeszkodami, jakie czekały na ponad 11 kilometrowej
trasie. Do mety dotarło 94 niepokonanych przez przyrodę,
by radować się ze zwycięstwa nad własnymi słabościami.
Jak powiedzieli tegoroczni uczestnicy i Wojciech Jakubowski Dyrektor Biegu, był to niezwykle trudny i wymagający
bieg, prawdopodobnie najtrudniejszy ze wszystkich trzech
uniejowskich biegów.

Bieg wygrał Adam Łukasik z Chorek w czasie 01:41:46,
a wśród kobiet pierwsza była Anna Włoch z Warszawy
z czasem 01:59:25, która powtórzyła swój sukces z ubiegłego roku. Z Klubu Biegacza Geotermia Uniejów najlepsze
czasy osiągnęli: Marceli Chodakowski (1:42:09, Kamil Pecyna (1:50:30) i Andrzej Błaszczyk (1:53:35).
Organizatorzy odnotowali kolejny sukces, a słowo ekstremalny było wypowiadane w różnych kontekstach:
ekstremalny bieg, ekstremalnie urokliwy, ekstremalnie
prozdrowotny i ekstremalnie gościnny Uniejów oraz ekstremalne nagrody w postaci: za 1 miejsce skok ze spadochronem z instruktorem, za 2 miejsce zajęcia w tunelu aerodynamicznym, za 3 ekstremalna niespodzianka. Na mecie
wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i koszulki finishera.

Jesteśmy dumni ze wszystkich zawodników reprezentujących Termy Uniejów i Uniejowską Akademię Futbolu, choć
nie zawsze wyniki są korzystne. Czasami brakuje szczęścia, czasami przeciwnik jest zbyt wymagający czy starszy i bardziej doświadczony. Najważniejsze jednak są: chęci, systematyczna praca, determinacja i gotowość zawodników do
każdego treningu i meczu. Tak trzymać!

Zmienne szczęście Termalnych
S ezon rozgrywek ligowych 2016/2017, organizowany
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej za nami. Nasi kibice
mieli możliwość oglądania spotkań ligowych pięciu drużyn
reprezentujących MGLKS „TERMY” Uniejów/ Ostrowsko.
Oto ich wizytówki:
Seniorzy - łódzka klasa okręgowa (12 miejsce, 34 pkt, 9
zwycięstw, 14 porażek, 7 remisów, bramki 58-80) - trener
Mateusz Zajdel;
Juniorzy młodsi - (4 miejsce, 18 pkt, 5 zwycięstw, 3 remisy, 6 porażek) – trener Ireneusz Szczęsny;
Młodzik, rocznik 2004-2005 -(6 miejsc, 34 pkt, 9 zwycięstw,7 porażek 14 porażek) – trener Tomasz Bartosik;
Orlik, rocznik 2006-2007 (7 miejsce, 9 zwycięstw, 3 remisy, 10 porażek) – trener Piotr Kozłowski,
Skrzat, rocznik 2009 i młodsi (1 miejsce, bez porażki
w trzech turniejach) – trener Marcin Gąsiński.
W ostatniej kolejce ligowej drużyna seniorów rzutem
na taśmę zapewniła sobie utrzymanie w klasie okręgowej.
I nie mogło być inaczej, skoro na trybunach zasiadło wielu
kibiców, zwłaszcza tych młodszych, zaczynających przygodę z piłką nożną, mających tego dnia swój Turniej z okazji
Dnia Dziecka, organizowany przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Seniorzy zagrali z olbrzymią determinacją i konsekwentnie walczyli o zwycięstwo do ostatniego
gwizdka. Jednak miejsce w dolnej części tabeli nie zadawala piłkarzy, działaczy, sponsorów i kibiców. Wierzymy,
że w przyszłym sezonie seniorska drużyna naszego klubu
jest w stanie walczyć o najwyższe cele. Z nadzieją czekamy
na włączanie do seniorów wyróżniających się zawodników z drużyny trenera Ireneusza Szczęsnego. Widać w grze
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juniorów solidne przygotowanie do rozgrywek, walkę do
ostatniego gwizdka, a ich 4 miejsce w końcowej tabeli, daje
powody do zadowolenia. Widać, że ta drużyna dojrzewa
i gra bez kompleksów.
Młodsze drużyny - Młodzik, Orlik i Skrzat prowadzi
Uniejowska Akademia Futbolu w partnerstwie z klubem
MGLKS „TERMY” Uniejów/ Ostrowsko. To potwierdza, że
Uniejów stawia na długofalowe, kontynuowane i systematyczne szkolenie, a znakomitej bazy treningowej może
nam pozazdrościć niejeden klub z miast dużo większych od
Uniejowa. W projekcie Uniejowska Akademia Futbolu systematyczne zajęcia z dziećmi organizuje firma OLIMPIKO
(od przedszkolaków do III klasy SP) oraz Uniejowskie Stowarzyszenie AKTYWNI (drużyny reprezentacyjne). W całej Uniejowskiej Akademii Futbolu ćwiczy obecnie ponad
180 (!) zawodników i zawodniczek. Nie bez znaczenia na
wynik sportowy jest fakt, że w obecnym Zespole Szkół
w Uniejowie funkcjonują dwie klasy „usportowione” (IV
i V), których uczniowie kontakt z piłką nożną lub z inną
aktywnością sportową (unihokej, koszykówka, siatkówka,
basen, a zimą również łyżwy) mają praktycznie każdego
dnia. Do tego spotkania ze sportowcami- cykl „Z orłem na
piersi”, specjalistami w zakresie zdrowego trybu -”Ze zdrowiem mi do twarzy” , udział w turniejach- m.in.” Termy
Cup”, „Dzień Dziecka”, „Świąteczny Turniej z Mikołajem”,
a także weekendowe mecze ligowe. To korzystnie wzbogaca ofertę dla dzieci, gotowych uprawiać sport w naszym
mieście.
W regularnych zajęciach piłkarskich biorą udział nie
tylko dzieci z Gminy Uniejów, ale również młodzi, utalentowani i ambitni z gmin ościennych: Dąbia, Wartkowic,
Poddębic i Świnic Warckich. W treningi i wyjazdy mocno
zaangażowani są rodzice, którzy oprócz tego, że przywożą
swoje pociechy na treningi i mecze, zawsze służą pomocą
i stanowią duże wsparcie dla trenerów. Ot, taka piłkarska
rodzina.
Nasi super ośmiolatkowie już nie raz pokazali swow Uniejowie - nr 70 (2017)
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Organizatorzy i ich reprezentanci w biegu. Z tyłu
pośrodku dyr. biegu Wojciech Jakubowski

W całym sezonie 2016/2017 występowały trzy reprezentacje Uniejowskiej Akademii Futbolu

Reprezentacja rocznika 2004 z trenerem Tomaszem Bartosikiem. W rzędzie górnym od lewej: Damian Grzelakowski, Bartosz Łuczak, Szymon Goszczyk, Mateusz
Szymczak, Dominik Musiałowski, Gracjan Madajski, Bartłomiej Adamczyk, Łukasz Pietrzak, Bartosz Kąpielski, Tobiasz Gdański, trener Tomasz Bartosik. Na dole od
lewej: Patryk Bugajak, Dominik Kolasa, Mateusz Miąsek, Kacper Śmiglewski, Adam Graczyk, Jakub Kucharski, Witold Leśniewski. (fot. Uniejowska Akademia Futbolu)

Drużyna rocznika 2006. U góry od lewej rodzice chłopców: Grzegorz Gawroński, Józef Tomczak, Piotr Skiera, dalej   Piotr Woźniak (trener), Euzebiusz Smolarek, Piotr
Kozłowski (trener), Tomasz Bartosik(trener) i rodzice -Adam Stępień, Zbigniew Jędrzejczak. W rzędzie środkowym od lewej: Błażej Rybak, Borys Wincenciak, Igor
Rybak, Antoni Stępień, Kamil Gawroński, Patryk Skiera, Konrad Tomczak, Adrian Kozłowski. W rzędzie dolnym od lewej: Brajan Gabryszak, Dominik Janowski, Tobiasz
Kozłowski, Filip Mann, Błażej Jędrzejczak, Kacper Lewiński. (fot. Uniejowska Akademia Futbolu)

Trenerzy rocznika 2009 ( od prawej) to: Piotr Kozłowski, Marcin Gąsiński, Piotr Woźniak. W rzędzie środkowym od lewej: Witold Woźniak, Adam Ignaczak, Adam Matuszak, Dawid Klementowski, Igor Zapędowski, Jakub Ludwicki, Gracjan Bukowski, Błażej Rybak. W dolnym rzędzie od lewej: Jakub Bartosik, Paweł Berdecki, Kacper
Pizulski, Kacper Miśkiewicz, Jakub Kaźmierczak. (fot. Uniejowska Akademia Futbolu)
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im kibicom, że potrafią rozgrywać bardzo dobre turnieje, czego efektem było pierwsze miejsce podczas
tegorocznego TERMY CUP oraz pierwsze miejsce
w turnieju SZYMONKI CUP w Liskowie k. Kalisza.
LIGA dla rocznika 2009 rozgrywana jest systemem turniejowym. W Uniejowie systemem „każdy z każdym” zagrały
4 drużyny: dwie ekipy Zjednoczonych ze Strykowa, Górnik Łęczyca oraz gospodarze- Termy Uniejów. Nasi chłopcy do swoich debiutanckich pojedynków przystąpili bez
kompleksów, z pełnym zaangażowaniem i wiarą w sukces. Wszystkie trzy turnieje ułożyły się na naszą korzyść
i nawet przez chwilę nie było wątpliwości, że najwyższe
miejsce na podium możemy oddać innej drużynie. Wygrana wszystkich turniejów bez straty punktu to nadzieja na
przyszłość naszego futbolu.
Bardzo trudne zadanie do wykonania mieli zawodnicy
reprezentacji z rocznika 2004, w której 90% piłkarzy to rocznik… 2005. Jednak zwycięstwa w dwóch ostatnich ligowych meczach z drużynami Widzewa oraz Łódzkiej Akademii Futbolu pomogły w łagodniejszym spojrzeniu na trudny
sezon i udowodniły, że to drużyna, z którą trzeba się liczyć.
Niewiarygodną formą zaskakują czasami młodsi z rocznika
2006 (21:0 z LKS Rosanów), ale także ... niewiarygodnie
niską skutecznością (1:8 w wyrównanym meczu z SAND
BUS Kutno). Próbą charakteru tej drużyny był derbowy
pojedynek z Nerem Poddębice, który przegrywając 2:0,
w ostatnich pięciu minutach spotkania doprowadzili do
remisu, grając na wyjeździe.
Do historii uniejowskiej piłki nożnej, a już na pewno do
historii Uniejowskiej Akademii Futbolu, przejdzie data 13
maja b.r. Tego dnia zainaugurowały rozgrywki drużyny
z rocznika 2009. Rocznik 2009 to trzecia (!) młoda reprezentacja TERMY Uniejów, która dołączyła do rozgrywek
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Rywalizacja w tej grupie
wiekowej odbywała się w formie turniejów, a przeciwnikami naszych piłkarskich pociech były drużyny Górnik Łęczyca oraz Zjednoczeni Stryków I i II. Skrzaty nie poznały
smaku porażki w tej rywalizacji. Wygrywając wszystkie
mecze bezapelacyjnie odnieśli kolejny sukces w imponującym stylu.
Obecny sztab szkoleniowy Uniejowskiej Akademii
Futbolu to: Piotr Kozłowski – koordynator Uniejowskiej
Akademii Futbolu - trener r. 2006 (i młodsi), Tomasz Bartosik - trener r. 2004 (i młodsi), Marcin Gąsiński – trener r. 2009 (i młodsi), Piotr Woźniak – trener bramkarzy.
W działaniach organizacyjno - marketingowych pomagają
Mirosław Madajski i Anna Kudanowska. Coraz częściej na
treningach jako asystent pojawia się bramkarz drużyny seniorskiej Jakub Zdych, który być może, wkrótce dołączy do
sztabu trenerskiego
Wszystkie działania młodych sportowców, a tym samym rozwój Uniejowskiej Akademii Futbolu, wspierane
są przez: Uniejów Uzdrowisko Termalne na czele z Józefem Kaczmarkiem – Burmistrzem Uniejowa, P.G.K. Termy
Uniejów sp. z o.o. wraz z jej prezesem Marcinem Pamfilem,
sklep sportowy „Olimpiko”, Zespół Szkół w Uniejowie,
Urząd Miasta i Gminy Dąbie (burmistrz Tomasz Ludwicki), Szkołę w Dąbiu, Szkołę Podstawową w Wieleninie,
a także lokalny klub piłkarski MGLKS TERMY Uniejów/
Ostrowsko. Coraz częściej do działań sportowych na rzecz
dzieci przyłączają się sponsorzy. Obecna pomoc m.in. Banku Spółdzielczego w Poddębicach oraz firmy K-FLEX Polska sp. z o.o. to solidne wsparcie, dzięki któremu w lipcu
dzieci reprezentujące TERMY Uniejów wyjadą na obóz
sportowy do Sokolca k. Nowej Rudy.

Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
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Chłopcy od lewej: Wiktor Kałużny, Mateusz Bugaj, Robert Zawiła, Jakub
Bartosik, Dawid Zawiła, Borys Skrzak, Adrian Kurzawa, Stanisław Charuba,
z tyłu Euzebiusz Smolarek. (fot. Uniejowska Akademia Futbolu)

Dziewczynki od lewej: Zuzanna Kozłowska, Amelia Nita, Julia Opas, Ilary Controllo, Weronika Szypowska, Agnieszka Kozłowska, Aleksandra Gawrońska, Nina
Bartosik, Izabela Rosik Góra. U góry od lewej: Tomasz Krysztofiak i Euzebiusz
Smolarek (fot. Uniejowska Akademia Futbolu)

Juniorzy : Górny rząd od lewej:Dominik Sikora, Dominik Galoch, Kamil Pajor,
Maciej Olczyk, Bartosz Głowacki, Rafał Czyżo, Miłosz Piszczałkowski, Krystian
Świątczak, Bartosz Bednarkiewicz. Dolny rząd od lewej: Kamil Janicki, Adam Michalak, Konrad Moks, Michał Derlacz, Dawid Graczyk, Kacper Moks. Na zdjęciu
brak trenera drużyny Ireneusza Szczęsnego (fot. arch. Uniejowskiej Akademii
Futbolu) (fot. arch. MGLKS Termy Uniejów)
Drużyna
seniorów Jacek Dutka
(pierwszy z
lewej) w meczu ze Stalą
Głowno (fot.
arch. MGLKS
Termy
Uniejów)

Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LII)
K apryśny maj był jak figlarny wietrzyk, który czasem
muśnie czule wiosennym ciepłym tchnieniem, by zaraz
potem zaskoczyć chłodem porannych przymrozków. Odczuły to najbardziej drzewa owocowe, które w tym czasie
rozkwitły w całej okazałości. Niestety piękne kwiaty nie
zamienią się w tym roku w smaczne i dorodne owoce. A to
oznacza, że ich ceny będą bardzo wysokie. Nie osłodzą one
jednak łez tym, dla których uprawa czereśni, wiśni czy jabłek jest źródłem utrzymania.
Początek czerwca to znak, że wakacje tuż, tuż. Myśli
uczniów odbiegają coraz dalej od szkoły. Na szkolnych korytarzach czuć już ten wiosenny luz. Tylko nieliczni, którzy poczuli go zbyt wcześnie muszą teraz poprawiać swoje
niepewne oceny. Znaleźli się też i tacy, którzy zapragnęli
wrócić do szkoły po kilkudziesięciu latach nieobecności. To
dla nich ożył na nowo w uniejowskiej podstawówce stary
ręczny dzwonek.
• Myślałam, że nikogo nie poznam. Przecież minęło tak
wiele lat. - odezwała się Pani Aniela nie kryjąc wzruszenia.
• Wiesz, ja też się tego obawiałem. - przyznał Pan Jerzy
ocierając łzę, która spłynęła po jego policzku.
• Dobrze, że się spotkaliśmy. Przez chwilę poczułam się
tak, jakbym znowu miała piętnaście lat.
• Tyle wspomnień nagle wróciło. Choć minęło ponad pół
wieku, to wydaje się, jakby to było wczoraj.
• Dobrze, że pomogło nam nasze Towarzystwo Przyjaciół
Uniejowa.
• Bez niego byłoby trudno odnaleźć nasze koleżanki i kolegów.
Zjazd absolwentów po ponad sześćdziesięciu latach to
wydarzenie niezwykłe. Radość ze spotkania szkolnych
kolegów i koleżanek przeplatała się ze łzami wzruszenia.
Rozmowom nie było końca. Choć skronie przyprószyła siwizna, to czuć było, że w sercach drzemie jeszcze nadzieja
na kolejne spotkanie.
*

Pierwsze długo oczekiwane truskawki pojawiły się na
początku czerwca. W ich słodkim smaku czuć było jednak
nieco goryczy z powodu wysokiej ceny. Częste opady deszczu nie dawały niestety nadziei na to, że może być taniej.
Podobnie rzecz się miała z czereśniami, których cena poszybowała do prawie dwudziestu złotych. Dla smakoszy to
prawdziwy koszmar. Niestety straty spowodowane przez
wcześniejsze przymrozki dotknęły sadowników, i muszą
oni jakoś zrekompensować sobie mniejsze dochody.
• Rząd mówi, że żyje się coraz lepiej, a tu ceny coraz wyższe. Co parę dni w sklepie wszystko o parę groszy droższe. - nie krył zdenerwowania Mirek. - Wiesz ile chcą za
truskawki? Osiem złotych!
• Truskawki to jeszcze rozumiem. Pada co parę dni, a one
tego nie lubią. - uspokajał atmosferę Jurek. - Sezon
w tym roku będzie krótki.
• Tu nie chodzi tylko o truskawki. Dobre masło zdrożało
w ciągu roku o kilkadziesiąt procent, a jakoś nie słychać,
żeby rolnikom za mleko płacili kokosy.
• Czasem coś im dołożą, ale wiadomo, że to za mało.
• To powiedz mi dlaczego jest tak, że jak ceny skupu rosną, to rosną też ceny w sklepie, a jak w skupie spadają,
to w sklepie już nie?
Pieniędzy zawsze jest za mało, a ceny zawsze są za wysokie. Na szczęście przedsiębiorczy mieszkańcy Uniejowa
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potrafią wykorzystać okazję, jaką stwarzają przybywający
licznie, szczególnie w okresie wakacji turyści. Punkty małej
gastronomii, tanie miejsca noclegowe czy sprzedaż pamiątek, to tylko niektóre przykłady wykorzystania potencjału
uzdrowiskowego miasteczka przez jego mieszkańców.
W Uniejowie na brak atrakcji nikt nie narzeka. Szczególnie w sezonie wiosenno-letnim jest ich tak wiele, że czasem
nawet trudno ze wszystkich skorzystać. W czerwcu było
kwiatowo i kolorowo. Kwiatowe obrazy były przy Zamku
i kompleksie termalno-basenowym, a kwiatowe dywany
w Spycimierzu. Dla amatorów nieco mocniejszych wrażeń otworzył podwoje park linowy, w którym swoich sił
mogą spróbować zarówno dzieci jak i dorośli. Dobra zabawa gwarantowana. Lipiec z kolei to miesiąc zabaw średniowiecznych. Po raz trzynasty więc, nie zważając na pechową
liczbę, ściągnęło do Uniejowa rycerstwo z bliższych i dalszych stron. A byli wśród nich wojowie najznamienitsi.
Swoje lata już ma, ale ten głos ciągle silny jak dawniej. powiedziała Ania nie mogąc oderwać wzroku od stojącego
nieopodal Daniela Olbrychskiego, który prowadził widowisko przedstawiające historię polskiej husarii.
To dla niego wymarzona rola. - dodał Paweł. - W takich
klimatach zawsze czuł się najlepiej. Jako Azja i Kmicic był
wspaniały.
Ach, gdyby jeszcze dosiadł konia i pognał z szablą do
boju. - rozmarzyła się Ania.
Uważaj, bo może Cię uprowadzić jak Baśkę Pana Michała Wołodyjowskiego. - zażartował Paweł.
A mnie bardziej podoba się Sebastian Fabijański. Taki
strażak to dopiero potrafi gasić gorące uczucia. - wtrąciła
się Zuzia.
Typowe podejście młodych. Nie potrafią docenić talentu i kunsztu wielkiego mistrza. - stwierdziła Ania, po czym
dodała. - W Danielu Olbrychskim kochała się kiedyś co
druga dziewczyna.
Jak co roku wakacje w Uniejowie rozpoczęły się w wielkim stylu. Na mieszkańców i licznie przybywających turystów czeka jeszcze wiele wspaniałych atrakcji. Miasteczko
wciąż się zmienia. Powstają nowe bloki i osiedle domków
jednorodzinnych, a w najbliższych planach jest budowa
luksusowego aparthotelu „Termy Uniejów”. Czyste powietrze, gorąca woda, nowoczesne hotele i smaczne jedzenie
czekają na amatorów dobrego wypoczynku. A to jeszcze
nie wszystko. Warto przyjechać do Uniejowa, żeby odkryć
więcej.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

Uwaga: wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób
i zdarzeń jest całkowicie przypadkowe.
Uniejów kusi pięknymi widokami (fot. Andrzej Zwoliński)
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