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O tradycji układania kwietnych dywanów 
rozmawiamy z prezesem włoskiego Stowarzyszenia 
„InfiorItalia”– Andrea Melilli

Ta przepiękna tradycja, przekazywana z pokolenia na 
pokolenie, przetrwała i jest żywo kultywowana zarówno 
we Włoszech, jak i w naszym rodzimym Spycimierzu, 
którego ponad dwustuletnia tradycja została doceniona 
i doczekała się wpisu na listę UNESCO. 
O pasji i zaangażowaniu do kultywowania tradycji 
układania kwietnych dywanów rozmawiamy z Andrea 
Melilli, prezesem zaprzyjaźnionego z gminą Uniejów 
włoskiego Stowarzyszenia „InfiorItalia”.

Współpraca stowarzyszenia „InfiorItalia” z gminą Unie-
jów rozpoczęła się kilka lat temu i w dalszym ciągu, 
pomimo utrudnień spowodowanych przez pandemię, 
aktywnie jest podtrzymywana i cały czas rozwijana. 
Panie Prezesie, kiedy rozpoczęła się współpraca 
włosko-polska i jak to się stało, że stowarzyszenie 
nawiązało partnerską współpracę z gminą Uniejów  
i parafią Spycimierz?
Pierwszy kontakt nawiązaliśmy w 2015 r., kiedy zos-
taliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w spycimierskich 
obchodach Bożego Ciała i poproszeni o usypanie niewiel-
kiego dywanu z symbolem naszego stowarzyszenia.   

Czym zajmuje się stowarzyszenie? I jakie miasta/
państwa zrzesza w swoich szeregach?
Nasze stowarzyszenie promuje wiedzę, kulturę i tradycję 
układania kwietnych dywanów we Włoszech i na 

świecie; sprzyja wymianie doświadczeń artystycznych, 
zachęca do tworzenia szlaków artystyczno-kulturalnych. 
Reprezentujemy terytorium całego kraju w całej 
rozciągłości; od miejscowości na południu Sycylii po 
te znajdujące się na północy Ligurii. Zrzeszamy łącznie 
ponad 35 miejscowości związanych z tradycją układania 
infiorat (kwietnych dywanów – przyp. red.). 

Jakie były najważniejsze wspólne przedsięwzięcia, 
a było ich w ciągu ostatnich lat sporo – w Uniejowie 
i we Włoszech, w jakich brali udział członkowie 
stowarzyszenia wraz z mieszkańcami naszej gminy? 
Kiedy wydarzenia wymagały obecności grona 
międzynarodowego, pierwszym wyborem było dla 
nas zawsze uczestnictwo przyjaciół ze Spycimierza. 
Współpracowaliśmy wspólnie przy okazji różnych 
przedsięwzięć poza granicami Polski: na Syberii w 
Irkucku, we Włoszech w Pietra Ligure, Noto, Poggio 
Moiano i Rzymie – w niesamowitej scenerii Placu 
Świętego Piotra oraz w Meksyku. Od 2015 r. byliśmy też 
co roku obecni na Spycimierskim Bożym Ciele, a także 
współpracowaliśmy przy okazji ważnych wydarzeń 
miasta Uniejowa. 

Czy stały się one inspiracją do rozwijania i wzbogacania 
tradycji sztuki ulotnej o nowe elementy lub techniki? 
Oczywiście, każda współpraca z mieszkańcami Spyci-

Agnieszka Owczarek Marta Pokorska

Dywan ułożony przez włoskie stowarzyszenie na uroczystość 
Boże Ciała w Spycimierzu w 2015 r.

„Tulipany dla Jana Pawła II” – jedno z cyklu wydarzeń zorganizowane w maju 
2016 r. przed kościołem Podwyższenia Krzyża św. w Spycimierzu z udziałem 
włoskiego stowarzyszenia 

Z zaczerpniętych źródeł wiemy, iż uroczystość Bożego Ciała narodziła się w kościele katolickim w XIII 
w. i stanowiła oddanie czci Najświętszemu Sakramentowi. Z biegiem czasu została wzbogacona o ele-
menty wizualne. Pierwsze wzmianki o pojawieniu się tradycji przyozdabiania uroczystości w dywany 
kwiatowe mówią już o epoce Baroku. Z dużym prawdopodobieństwem fragmenty kultury florealnej 
zostały przeniesione z Półwyspu Apenińskiego na ziemie okupowanej Rzeczpospolitej w XIX wieku. 
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mierza ubogacała nas zarówno pod względem artys-
tycznym, jak i kulturowym. My, poprzez warsztaty, 
mogliśmy pokazać i przybliżyć technikę związaną  
z kwiatami suszonymi, która jest mało stosowana przy 
układaniu tutejszych dywanów. Myślę, że będziemy 
mieli jeszcze wiele okazji do kontynuowania wymiany 
artystycznej, co pozwoli nam na wzajemny rozwój.

Czym różni się tradycja układania kwietnych dywanów 
na uroczystości Bożego Ciała we Włoszech od naszej 
w Spycimierzu?
Dzisiejsze włoskie infioraty są dość zróżnicowane.  
W niektórych miejscowości układa się poziome dywany 
przy użyciu wyłącznie świeżych kwiatów, inne cechują 
się tradycją suszenia i mielenia kwietnego surowca do 
pyłu, który pozwala wspiąć się na niesamowite wyżyny 
artystyczne sztuki figuratywnej. Mamy też kwietne 
dywany pionowe, niewykonywane na ulicach, ale na 
dużych ukwieconych panelach. Przykładem jest Artena 
w rejonie Rzymu – tam, zgodnie ze starą tradycją, duże, 
drewniane krucyfiksy zwieńczone są kwietną strukturą, 
tworząc tzw. „Cristi Infiorati” (Chrystus w kwiatach – 
przyp. red.). Z kolei kwietne dywany ze Spycimierza 
przypominają nasze tradycyjne infioraty usypywane ze 
świeżych kwiatów, rozciągają się na długich odcinkach, 
a wzory nawiązujące do symboliki religijnej są nieco 
prostsze. Jednak w ostatnich latach dostrzegam także 
w Polsce udoskonalenie techniczne i artystyczne, co 
dobrze wróży rozwojowi artystycznemu Waszych 
kwietnych dywanów. 

Czy we Włoszech kwietne dywany układane/usypy-
wane są wyłączenie na uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa? W jakich regionach kulty-
wowana jest ta tradycja?
Również we Włoszech najważniejszym świętem do 
układania kwietnych dywanów jest Boże Ciało. Rea-
lizujemy także dywany przy okazji świąt maryjnych, 
bożonarodzeniowych oraz tzw. świąt wiosennych. 
Rejonem, który dominuje pod względem kwietnych 
wydarzeń jest Lacjum. W następnej kolejności jest: 
Umbria, Marche, Kampania, Sycylia, Puglia, Toskania 
i Sardynia. Ta tradycja rozwinęła się szczególnie i kul-
tywowana jest w części środkowej i południowej 
Włoch. 

Na wzór włoskiego stowarzyszenia zawiązane zos-
tało w Spycimierzu Parafialne Stowarzyszenie „Spy-
cimierskie Boże Ciało”. Mamy zatem namacalny dowód 
na to, że współpraca zainspirowała nas do założenia 
stowarzyszenia, którego celem jest podtrzymywanie  
i pielęgnowanie wśród parafian przepięknej tradycji,  
a przede wszystkim dbanie o religijny wymiar i sakral-
ny charakter corocznych obchodów tego święta. Czy 
członkowie „InfiorItalia” zainspirowali się także w jakiś 

sposób od swoich polskich przyjaciół?
Jak już zostało wspomniane, współpraca między 
Włochami i Polską z pewnością zainspirowała Spycimierz 
do powstania formalnego stowarzyszenia. My Włosi 
możemy się wiele nauczyć od polskich przyjaciół, 
przede wszystkim poczucia jedności i wytrwałości, 
które prowadziły do osiągniecia ważnych celów, takich 
jak trudna droga do UNESCO, która jest uznaniem 
międzynarodowym dla dziedzictwa niematerialnego. 

Jak Pan wspomniał powyżej, nasza przepiękna, ponad 
dwustuletnia tradycja układania barwnych, kwietnych 
kobierców na uroczystość Bożego Ciała została 
uhonorowana wpisem na listę UNESCO. Tym samym 
wraz z czterema miejscowościami w województwie 
opolskim zyskała prestiż na arenie międzynarodowej. 
Cieszymy się z tego ogromnie. Jest to dla nas wyjątkowe 
wyróżnienie. Czy włoskie infioraty mają także w pla-
nach ubieganie się o wpis na Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości 
prowadzoną przez UNESCO?
W przyszłości jest to z pewnością naszym celem, ale 
we Włoszech chyba jeszcze do tego nie dojrzeliśmy. Na 
półwyspie istnieje wiele miejscowości, które kultywują 
tradycję kwietnych dywanów, ale wciąż brakuje poczucia 
jedności i wspólnego planu działania. „InfiorItalia” bę-
dzie dalej pracować, aby to zmienić i mamy nadzieję, 
że doświadczenia z Polski będą nas w tych działaniach 
wspierać. 

Marzeniem jest wspólne tworzenie międzynarodowego 
obserwatorium sztuki kwietnych dywanów. Droga 
została już wytyczona, między innymi dzięki wielkiej 
pracy i zaangażowaniu naszego argentyńskiego współ-
pracownika Eduardo Carbone, ale wciąż jest długa i wciąż 
jest wiele do zbadania i odkrycia w tym niezwykłym 
świecie kwietnych dywanów. 

Czego życzyłby Pan mieszkańcom parafii Spycimierz  
w związku z dużymi zmianami, jakie czekają ich zapewne 
w najbliższym czasie, w związku z otrzymaniem wpisu?
Życzę polskim przyjaciołom wszystkiego najlepszego, 
czego mogliby sobie życzyć w najbliższej przyszłości  
i aby była to przyszłość, w której kwietna sztuka będzie 
stała w centrum lokalnych projektów rozwojowych. Tam, 
gdzie jest sztuka i kultura, tam tradycyjnie są Włochy  
i „InfiorItalia”. Życzę polskim i włoskim kwietnym artystom 
dalszej, harmonijnej współpracy w celu osiągnięcia 
kolejnych, ważnych celów i umiejętności odnalezienia się 
w stale zmieniającym się świecie. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę. Mamy nadzieję, że 
współpraca polsko-włoska nadal będzie dobrze się 
rozwijała i przynosiła wymierne korzyści dla obu stron.

>>
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Józef Kaczmarek, Jędrzej Kałużny, Halina Kaniewska, Małgorzata Kaźmierczak, Maciej Klata, Beata Kos, Anna Kowalska, Angelika Kurpik, Daniela 
Kwiatosińska, Michał Łuczak, Mateusz Mik, Małgorzata Nitecka, Milena Nockowska-Bernardziak, Agnieszka Olczyk, Agnieszka Pajor, Katarzyna Pajor, 
Marta Pajor, Joanna Pawlak, Lilianna Polipowska, Monika Szafarz, Andrzej Szoszkiewicz, Iwona Tomaszak, Ewa Urbaniak, Mirosława Wiśniewska, 
Izabela Wojtczak, Monika Woźniak, Joanna Wójcik, Tomasz Wójcik, Sylwia Wrąbel, Dyrekcja Szkoły w Uniejowie, M-GBP w Uniejowie, Opiekunki SU 
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Ryszard Troczyński.

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

Szanowni Czytelnicy,

Wydanie ostatniego w 2021 roku numeru „Uniejowskich Stron” skłania nas do podsumowań, dlatego w tym 
miejscu, w skrócie przypomnimy najważniejsze inwestycje i przełomowe wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy. 

Niewątpliwie należy tutaj wspomnieć inwestycje polegające na: wybudowaniu infrastruktury turystycznej  
i zagospodarowaniu terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie (bulwary nadwarciańskie) oraz metamorfozie Placu 
Bogumiła, wybudowaniu stacji uzdatniania wody w Ostrowsku, przebudowie targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie, 
przebudowie i modernizacji infrastruktury turystycznej w parku oraz wybudowaniu ścieżki dydaktycznej Zieleń wraz 
z modernizacją części istniejącej; w trakcie – budowa Centrum Historyczno-Kulturalnego „Spycimierskie Boże Ciało” 
w Spycimierzu, termomodernizacja strażnic OSP w Orzeszkowie, Skotnikach i Woli Przedmiejskiej, uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów, montaż odnawialnego źródła ciepła i energii 
elektrycznej dla budynku szkoły podstawowej w Wieleninie. Podpisaliśmy także umowy na realizację dwóch ważnych 
inwestycji: budowę przedszkola integracyjnego i ul. Dąbskiej w Uniejowie. 

Przełomowymi wydarzeniami, opisanymi na łamach niniejszego wydania, było otrzymanie wpisu tradycji układania 
kwietnych dywanów na Boże Ciało na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości 
UNESCO i uroczystość z tym związana oraz   wydanie i promocja dwutomowej monografii pt. „Miasto Uniejów i region 
spycimiersko-uniejowski poprzez wieki” – pod redakcją prof. Jana Szymczaka i patronatem honorowym Burmistrza 
Miasta Uniejów – połączona z 30-leciem działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. 

Odbyło się wiele imprez m.in.: po raz pierwszy, i miejmy nadzieję nie ostatni, Samsung River Triathlon 2021, 
Earth Festival 2021 i koncert „Gwiazdy dla Czystej Polski”, Jubileusz 45-lecia Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej 
w Uniejowie oraz grudniowy koncert Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” pn. „Piosenka świadkiem historii” 
z udziałem Uniejowskiej Grupy Integracyjnej i artystów – Krystyny Prońko, Kamila Czeszela i Pawła Serafińskiego. 
Ważnym, przede wszystkim dla bezpieczeństwa mieszkańców wydarzeniem było sfinalizowanie formalności i wpisanie 
jednostki OSP w Wieleninie do Krajowego Rejestru Ratowniczo-Gaśniczego – jako czwartej w gminie Uniejów. 

Wywiadu do niniejszego numeru udzielił prezes włoskiego stowarzyszenia „InfiorItalia” – Andrea Melilli, który 
opowiedział o tradycji układania kwietnych dywanów i współpracy włosko-polskiej. W stałych cyklach „Zakłady pracy 
w gminie Uniejów” prezentujemy hotel „Dobry Klimat” w Uniejowie, natomiast w cyklu „Zakręcony/a” opisujemy 
miłośnika zwierząt egzotycznych – pana Krzysztofa Kosa. 

 Dużą dawkę informacji o różnych wydarzeniach (programach, konkursach, wycieczkach edukacyjnych) 
otrzymacie Państwo w artykułach z przedszkola i gminnych szkół. 

 W Nowym, 2022 Roku życzymy Państwu dużej dawki zdrowia, optymizmu, energii do działania. Niech speł-
nią się wszystkie plany i marzenia. Niech ten Rok będzie obfitował w same sukcesy i „normalność”, do której tęsknimy. 

	 	 	 	 	 	 Szczęśliwego	Nowego	Roku	życzy	Redakcja!
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 Agnieszka Owczarek
74.  Leśnik we wspomnieniach pani Haliny – cz. 1 – 
 Halina Kaniewska
77.  Kos i węże – Ryszard Troczyński
78.  Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
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[ listopad – grudzień ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy

•	Zakończyliśmy realizację inwestycji polegającej na bu-
dowie bulwarów nadwarciańskich wzdłuż nabrzeży rze-
ki Warty i przebudowie Placu Bogumiła w Uniejowie. 
Wykonawcą prac była firma Park M ze Starego Sącza. 
Prace inwestycyjne rozpoczęły się w lipcu zeszłego 
roku. W ramach przeprowadzonej inwestycji wykona-
no: przyłącza wodociągowe, kanalizację teletechniczną, 
okablowania do zasilania oświetlenia, zasilania fontann 
i odwodnienie terenu. W dalszej kolejności wybudowa-
no: ścieżki, pomosty widokowe na palach, przestrzeń 
pod aranżację letniego kina plenerowego, przystań 
kajakową, punkt widokowy, siłownię terenową, plac 
zabaw, fontanny, tarasy, skarpy z siedziskami, scho-
dy terenowe, zamontowano tablice edukacyjne oraz 
oświetlenie. Całości dopełni aranżacja zieleni – nasa-
dzenia. Rewitalizacja nabrzeży jest elementem projektu 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Gmina Uniejów pozyskała na ten cel 6 
290 000 zł wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego.

•	Trwają roboty drogowe od skrzyżowania ulicy Szkolnej 
wzdłuż ul. Targowej. Roboty ziemne prowadzone są w 
ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”, 
na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unij-
nych. Wykonawcą rozbudowy infrastruktury wodno-
ściekowej jest, wyłonione w drodze przetargu, konsor-
cjum firm: „Eveco” Ewa Peraj (lider) i PPHU „Ekoinżbud” 
Piotr Peraj z siedzibą w Uniejowie. Zadanie, którego 
koszt to blisko 3,3 mln zł, obejmuje budowę sieci wodo-
ciągowej w ul. Reymonta i Kościelnickiej oraz sieci sani-
tarnej w ul. Targowej na potrzeby odprowadzania ście-
ków bytowo-sanitarnych do przepompowni ścieków.

•	Biblioteka Uniejów otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 3 000, 00 zł, w ramach programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025”. Priorytet 3. Finansowy wkład własny wy-
nosi: 750,00 zł, natomiast koszt całkowity to 3 750,00 
zł. Wsparcie finansowe zostało udzielone Miejskiemu 
Przedszkolu w Uniejowie na zakup książek będących 
nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, 
jak również na realizację działań promujących czytelnic-
two: zakup książek będących nagrodami dla dzieci bio-

rących udział w działaniach promujących czytelnictwo, 
organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

•	Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nierucho-
mości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Unie-
jów w roku 2022. W postępowaniu wpłynęły dwie ofer-
ty złożone przez: Firmę Strach i Synowie Sp. z o. o., Bór 
169, 42-202 Częstochowa na kwotę 1 403 322,93 zł 
oraz Zakład Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Gabriel 
Kropidłowski, Daniel Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 
11a, 62-704 Kawęczyn na kwotę 1 597 641,41 zł. Wy-
brana została pierwsza, korzystniejsza oferta. Opłaty 
ponoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów ko-
munalnych pozostaną bez zmian. 

•	Podpisaliśmy umowę na przebudowę przejścia dla pie-
szych przy skrzyżowaniu ulic: bł. Bogumiła, Ogrodowej  
i Tureckiej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębior-
stwa Robót Drogowych S.A. w Poddębicach. Dodatko-
we oświetlenie, płytki sygnalizowane dla niewidomych  
i próg zwalniający przyczynią się do zwiększenia bezpie-
czeństwa uczestników ruchu. Koszt inwestycji wyniesie 
62 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 33 352,00 zł 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – art. na str. 14.

•	Prowadzone są roboty budowlane dla zadania pn.: 
„Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycz-
nej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie”, 
obejmujące: montaż systemu paneli fotowoltaicznych, 
wymianę starych ogrzewaczy elektrycznych i wymien-
nikowych na nowe ogrzewacze przepływowe, moder-
nizację układu grzewczego, wykonanie nowej instalacji 
grzewczej i zamontowanie nowych grzejników stalo-
wych płytowych. Wykonawcą inwestycji jest firma ECO
-THERM Sp. z o.o. z Łowicza. Kwota brutto zapropono-
wana przez firmę wyniosła 1 000 000,00 zł. Przedmiot 
zamówienia dofinansowany został ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

•	Zakończyła się przebudowa stacji uzdatnia wody w Os
-trowsku mająca na celu poprawę stanu technicznego 
przepompowni i usprawnienie pracy zbiorowego syste-
mu zaopatrzenia w wodę. Prace inwestycyjne polegały 
na: wybudowaniu budynku technicznego z przyłączami 
i instalacjami zewnętrznymi, podziemnej i naziemnej 
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infrastruktury, zagospodarowaniu terenu w pobliżu 
budynku i uporządkowaniu działki. Hydrofornia zaopa-
truję w wodę miejscowości: Kuczki, Orzeszków, Orzesz-
ków-Kolonię, Ostrowsko, Rożniatów, Rożniatów-Kolo-
nię i Stanisławów. Wykonawcą inwestycji była firmą 
Wodner II Kazimierz Żurawski (Ner Kolonia 22, 99-220 
Wartkowice) na kwotę 2 546 054,54 zł brutto. Projekt 
współfinansowany był przez Unię Europejską z EFRR. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020. 

•	Realizowana jest termomodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej na terenie gminy Uniejów, obejmująca 
prace budowlane w trzech strażnicach w: Skotnikach, 
Orzeszkowie i Woli Przedmiejskiej. Prace budowlane 
zakładają: wykonanie docieplenia elewacji i stropu, wy-
mianę stolarki okiennej i konstrukcji dachu. Obecnie 
zadaszone zostały obiekty w Skotnikach i Woli Przed-
miejskiej. Niebawem wykonawca przystąpi do prac in-
stalacyjnych we wnętrzach budynków. Realizacją inwe-
stycji we wszystkich budynkach OSP zajmuje się firma 
HYDRO-MAT s.c. B. Szczęsny, D. Kruczek z Gusina na 
łączną kwotę 1 526 242,00 zł brutto. Na realizację za-
dania pozyskaliśmy środki unijne na ponad 1,5 mln zł  
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z RPO Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020.

•	Wykonana została dokumentacja, we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Poddębicach, na przebu-
dowę ulic powiatowych na terenie gminy Uniejów: ul. 
bpa W. Owczarka i Krótkiej. Dokumentację przygoto-
wała firma Infrapolis Bartosz Urbaniak, ul. Cytrynowa 
16, 62-504 Posoka. 

•	Ogłosiliśmy przetarg na dostawę oraz montaż instala-
cji odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej  
w Wilamowie. Nowe źródło ciepła zapewni w pełni 
ekologiczne ogrzewanie, a także zmniejszy zapotrze-
bowanie na energię elektryczną. Wykonawca, wyłonio-
ny w przetargu, będzie zobowiązany do opracowania 
projektu, uzyskania niezbędnych pozwoleń i wykona-
nia prac budowlanych dla kompleksowej modernizacji 
energetycznej szkoły – art. na str. 15.

•	Opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na usługę pole-
gającą na wyłapywaniu, odbiorze, transporcie i utrzy-
maniu w schronisku, wskazanych przez Zamawiającego, 
bezdomnych zwierząt z całego terenu Miasta i Gminy 
Uniejów oraz zapewnienie im opieki w 2022 roku. 

•	Remont i przebudowa skrzyżowania przy ul. Dąbskiej to 
długo wyczekiwana inwestycja. Odcinek wraz z łączą-
cymi się z nim ulicami: Rynek, Awaryjną, bp. W. Owczar-
ka i Orzechową cechuje się bardzo złym stanem tech-
nicznym. Niebawem rozpocznie się jego przebudowa  
w związku z podpisaną umową między Gminą Uniejów 
a firmą LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa, wykonaw-

cą inwestycji na kwotę 2 388 660,00 zł. 

•	W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Woje-
woda Łódzki przyznał dofinansowanie szkołom z gminy 
Uniejów w kwocie 191 tys. zł na zakup pomocy dydak-
tycznych - art. na str. 54.

 
Inwestycje prywatne  

•	W mieście trwają prace związane z modernizacją sieci 
energetycznej prowadzone we własnym zakresie przez 
firmę Energa – Operator SA. W ramach modernizacji 
część słupów linii wysokiego napięcia zostanie usunięta 
lub wymieniona. Kierowcy i właściciele pojazdów pro-
szeni są o nie parkowanie aut na odcinkach wygrodzo-
nych biało-czerwoną taśmą.

Inwestycje parafialne

•	Składam gratulacje dla ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkie-
wicza za pozyskane środki na odrestaurowanie ambony 
oraz obrazu z wizerunkiem Adoracji Matki Boskiej. Na 
renowację ambony przyznane zostało dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 75 
tys. zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Poddębicach 
w kwocie 20 tys. Pozostałe koszty renowacji w kwocie 
18 tys. zł pochodziły ze środków parafii. Z kolei na re-
nowację obrazu przyznano środki z Urzędu Konserwacji 
Zabytków w kwocie 14 000 zł, resztę kwoty w wysoko-
ści 3 500 zł stanowił wkład własny parafii. Prace, które 
przywróciły dawny blask zabytkom wykonała pracownia 
Stacco Art Monika Bystrońska-Kunat z Łodzi – art. na 
str. 55-57.

Projekty 

•	Zrealizowaliśmy projekty, przy udziale dotacji celowej 
z budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na 
realizacje zadań własnych gminy w zakresie małych 
projektów, w następujących sołectwach: 1. Wielenin – 
„Sołectwo na plus” – zakupiono: traktorek kosiarkę, pa-
liwo do kosiarki, 100 szt. tui, które posadzono na starym 
cmentarzu w Wieleninie. Wartość projektu – 10 000 zł 
z budżetu Województwa Łódzkiego. 2. Brzeziny – „Za-
gospodarowanie terenu w miejscowości Brzeziny – plac 
zabaw” – zakupiono i zamontowano elementy placu za-
baw. Wartość projektu – 14 299,39 zł, z czego 10 000 
zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 4 299,39 zł  
z budżetu Gminy Uniejów. 3. Czekaj – „Stworzenie 
bezpiecznego miejsca dla mieszkańców Czekaja po-
przez ogrodzenie terenu”. Wartość projektu – 15 000 zł  
z budżetu Województwa Łódzkiego, 5 000 zł z budże-
tu Gminy Uniejów. 4. Góry –„Zagospodarowanie terenu 
w miejscowości Góry – plac zabaw” – zakupiono i za-
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montowano elementy placu zabaw. Wartość projektu 
– 14 299,39 zł, z czego 10 000 zł z budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego, 4 299,39 zł z budżetu Gminy Uniejów. 
5. Łęg Baliński – „Miejsce odpoczynku i rekreacji” – za-
kupiono i zamontowano altanę oraz stojak na rowe-
ry, stół i ławki. Wartość projektu – 10 612 zł, z czego 
10 000 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 612 zł  
z budżetu Gminy Uniejów – art. na str. 52-53.

•	W ramach uczestnictwa naszych szkół i przedszkola  
w Programie „Leader100 Sport: Program rozwoju 
aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla 
dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na 
lata 2021-2025”, w pełni finansowanym ze środków 
Samorządu Województwa Łódzkiego, prowadzonego 
pod nazwą Leader100 Sport, odbyły się szkolenia dla 
nauczycieli wychowania fizycznego z placówek oświa-
towych gminy Uniejów oraz sąsiednich jednostek sa-
morządowych– art. na str 60-61.

•	W ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki z programu rządowego Polski Ład, w ra-
mach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” , na organizację 
wycieczek szkolnych w 2021 r., odbyły się wycieczki 
edukacyjne, m.in. uczniowie z Wilamowa odwiedzili 
Kielecczyznę (zwiedzili pałacyk w Oblęgorku – Muzeum 
H. Sienkiewicza, ruiny królewskiego zamku w Chęci-
nach czy Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego  
w Kielcach). Uczniowie poznali elementy dziedzictwa 
narodowego. Dofinansowanie na wycieczki szkolne dla 
szkół wyniosło 41 224 zł – art. na str. 30, 35.

•	Firma K-Flex Sp. z o.o. została koordynatorem projektu 
FRONTSH1P, będącego częścią programu „Budowanie 
niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości: 
badania i innowacje na rzecz Europejskiego Zielonego 
Ładu”. Projekt jest finansowany z programu Horyzont 
2020 i jest „najbardziej polskim projektem europej-
skim”, ponieważ aż 11 jego uczestników  stanowią pol-
skie instytucje. Zadaniem firm i ośrodków badawczych 
będzie praca nad „zielonymi” technologiami dla gospo-
darki o obiegu zamkniętym, aby obniżyć emisję CO2 
w regionie. Gratuluję firmie i życzę sukcesów podczas 
realizacji projektu – art. na str. 58.

•	Stowarzyszenie Promocji Sportu Mażoretkowego 
„Driada” zrealizowało cykl warsztatów tańca w ramach 
projektu: „Staniemy na głowie, żeby nauczyć akrobatyki 
(i tańca) – warsztaty dla uzdolnionych tanecznie dzieci 
z Uniejowa”, dofinansowanego z Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 – art. na str. 
73.

•	„Nasz zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację 

„Most the Most”. Aby wziąć w nim udział, należało zgło-
sić zabytek w okolicy, któremu warto przywrócić dawny 
blask. Przystąpiliśmy do konkursu i zgłosiliśmy dworek 
w Uniejowie (siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury). Dalej wszystko było w rękach Państwo, bowiem 
trzeba było wypełnić ankietę z opisem obecnej funkcji 
dworka oraz pomysłami na jego wykorzystanie po otrzy-
maniu wygranej. Było o co zawalczyć. Do wygrania był 
milion złotych z przeznaczeniem na renowację obiektu. 
Dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie ankiety  
i otrzymanie szansy na zdobycie tak cennej nagrody. 
Czekamy na wyniki konkursu.

Ranking 

•	W I Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego 2021, 
zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej im. J. Regulskiego w Łodzi, przy współpra-
cy z Urzędem Statystycznym w Łodzi, Miasto Uniejów 
otrzymało tytuł Lidera Powiatu Poddębickiego. Celem 
Rankingu było wyłonienie i promowanie gmin wyróżnia-
jących się pod względem rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Ocenie poddano wszystkie gminy z wojewódz-
twa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu 
– art. na str. 12.

Zmiana w Radzie 

•	W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Uniejowie, przeprowadzonych w dn. 28 listopada br., 
w 1 okręgu wyborczym, wybrano 1 radnego, radnym 
wybrany został Jan Krzysztof  Górczyński. Karty do gło-
sowania wydano 89 osobom uprawnionym do głosowa-
nia na 348 uprawnionych. Kandydatury zgłosiło dwóch 
kandydatów. Gratuluję wygranej i życzę owocnej pracy 
na stanowisku radnego Rady Miejskiej w Uniejowie – 
art. na str. 14.

Bezpieczeństwo 

•	W związku z zakończeniem wszelkich formalności, decy-
zją Komendanta Głównego PSP,  jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Wielenina została włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako czwarta 
jednostka z gminy Uniejów. Należą do nich także: OSP 
Uniejów, Spycimierz i Wilamów. Celem Systemu jest 
zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środo-
wiska, w ramach akcji podejmowanych przez PSP i inne 
podmioty ratownicze, w tym ze szczególnym uwzględ-
nieniem Ochotnicze Straże Pożarne. Podejmują działania 
związane z: gaszeniem pożarów, likwidacją miejscowych 
zagrożeń, ratownictwem chemicznym i ekologicznym, 
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technicznym oraz medycznym w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy – art. na str. 16.

Wnioski

•	Małżeństwa z gminy Uniejów obchodzące w 2022 roku 
50-lecie zawarcia związku małżeńskiego mogą ubiegać 
się o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” przez Prezydenta RP. Ten fakt należy zgłosić w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Uniejowie – art. na str. 15.

Wsparcie dla mieszkańców

•	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejo-
wie realizuje działania, które mają na celu pomoc oso-
bom szczególnie potrzebującym wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu,  borykającymi się z problemami zdro-
wotnymi. Ośrodek wypożycza opaski telemedyczne, 
które monitorują stan zdrowia; w razie zagrożenia życia 
osoby wyposażone w opaski mogą wezwać zdalnie po-
moc. Świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przyznaje zasiłek 
celowy i celowy specjalny na pokrycie kosztów lecze-
nia i zakupu leków. Pomaga umawiać wizyty lekarskie  
w formie pracy socjalnej. Pracownicy Ośrodka informują 
o przysługujących uprawnieniach i pomagają w wypeł-
nianiu wniosków. Udziela wsparcia psychologicznego  
w punkcie ds. poradnictwa psychologicznego – art. na 
str. 57.

•	W ramach otrzymanych przez Gminę Uniejów środków 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych z Programu „Pomoc osobom niepełnospraw-
nym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, za-
kupiono paczki żywnościowe i środki ochronne przeciw 
Covid-19. Realizacją program zajął się Ośrodek Pomocy 
Społecznej – art. na str. 59.

•	Z inicjatywy Narodowego Funduszu Zdrowia ruszy-
ła kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji profilaktycznej 
„Mamo, Mamo, Mammobus” pod nazwą „Pier(w)si ba-
damy profilaktycznie”. Program profilaktyki raka piersi 
skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammo-
grafii w ramach profilaktyki zdrowotnej lub otrzymały 
w roku ubiegłym pisemne wskazania do wykonania po-
nownego badania po upływie 12 miesięcy. Mammobus 
dwukrotnie stanął w Uniejowie (przy Ośrodku Zdrowia 
i „Termach Uniejów”) i mogły z niego skorzystać panie 
spełniające kryteria programu. 

•	Urząd Miasta w Uniejowie, we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Poddębicach, Stowarzyszeniem 

Wsparcie Społeczne JA-TY-MY oraz Fundacją Misja 
Medyczna, realizuje projekt „Centrum Usług Środowi-
skowych dla Powiatu Poddębickiego”, którego celem 
jest udzielenie różnych form wsparcia potrzebującym 
mieszkańcom. Uczestnictwo w przedsięwzięciu za-
pewnia mnóstwo korzyści dla podopiecznych, wiedzę 
oraz gotowe rozwiązania dla opiekunów, wynagro-
dzenie za pracę. Poszukiwane były osoby potrzebu-
jące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osa-
motnione, niesamodzielne, będące w trudnej sytuacji 
życiowej, a także – zarówno osoby chętne, by pod-
jąć współpracę z podopiecznymi, jak i już działające  
w podobnym zakresie, w formie wolontariatu – nie 
zawodowo, zamieszkujące gminę. Osoby zaintereso-
wane udziałem w projekcie mogły zgłaszać swoją kan-
dydaturę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie 
do końca grudnia br. Wspomniane stowarzyszenie 
poszukiwało kandydatów na stanowisko pracownika 
socjalnego, opiekuna lub asystenta osobistego oso-
by niepełnosprawnej, opiekuna osób z zaburzeniami 
psychicznymi, psychologa i kierowcy. Projekt jest re-
alizowany w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

•	W tym roku MGLKS „TERMY” Uniejów/Ostrowsko,  
w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na re-
alizację zadań publicznych z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku, 
otrzymała dotację w wysokości 90.000 zł. Klub prze-
znaczył otrzymane środki na: udział piłkarzy w roz-
grywkach ŁZPN, opłaty delegacji sędziowskich, wy-
jazdy zawodników, koszty przejazdu na mecze, zakup 
sprzętu sportowego itp. Chciałbym w tym miejscu 
złożyć podziękowania: prezesowi klubu – p. Roma-
nowi Piasecznemu, p. Ireneuszowi Szczęsnemu i p. 
Piotrowi Łuczakowi za działalność na rzecz klubu – 
upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, organizo-
wanie treningów i wyjazdów na mecze. 

Ostrzeżenie

•	Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że  
w dniu 26 listopada 2021 r. ukazało się w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego Rozporządze-
nie nr 6/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu poddębickie-
go. Na terenie naszej gminy wystąpiły w ostatnim cza-
sie 3 ogniska zakażenia ptasią grypą: 2 w Ostrowsku 
i 1 na Człopach. W przypadku pojawienia się ogni-
ska nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu,  
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w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami, za-
bezpieczenie pożywienia i wody dla ptaków w sposób 
chroniący przed dostępem dzików ptaków oraz prze-
strzeganie przez hodowców wszelkich zasad higieny. 

Konkursy

•	Trwa przyjmowanie zgłoszeń przez Koła Gospodyń 
Wiejskich do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń 
Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tema-
tem przewodnim są ,,Ostatki w polskiej tradycji”. Etap 
wojewódzki odbędzie się w formule on-line z terminem 
naboru do 28.02.2022 r. Zwycięzcy etapu wojewódz-
kiego będą mieli okazję zaprezentować się w siedzibie 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Ma-
zowsze” i Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. Aby 
wziąć udział należy wypełnić kartę zgłoszeniową i na-
grać materiał audiowizualny – szczegóły na str. www.
prezydent.pl w zakładce Małżonka Prezydenta.

•	Do II edycji Plebiscytu „Poznaj nasze KGW” zgłosiło się 
Koło Gospodyń Wiejskich z Wilamowa, aby walczyć  
o tytuł najlepszego KGW w całej Polsce. Na łamach 
portalu, oprócz zaprezentowania działalności, panie 
podzieliły się przepisem na nadwarciańskie pierogi. Aby 
oddać głos na KGW z Wilamowa, należało wysłać smsa. 
To dzięki Państwa głosom Członkinie mogą wygrać. 
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. 

Publikacje 

•	Ukazał się kolejny rocznik Biuletynu Uniejowskiego, wy-
dawany od 2012 r. przez Uniwersytet Łódzki przy współ-
pracy z Urzędem Miasta Uniejów. Profil merytoryczny 
wydawnictwa określa tematyka związana z regionem 
uniejowskim w wymiarze współczesnym, z uwzględnie-
niem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. 
Czasopismo adresowane jest do środowiska akademic-
kiego, praktyków zaangażowanych w realizację polity-
ki społeczno-gospodarczej i do społeczności lokalnej.  
W jubileuszowym, tomie 10. znajdziecie Państwo m.in. 
artykuły na temat: potencjału kulturowego i historii 
przemian w Spycimierzu, walk wrześniowych w naszym 
rejonie, ochrony szaty roślinnej w gm. Uniejów, prze-
pływu ludności, dostępności kościołów parafialnych  
w świetlne transportu, szkiców do dziejów wsi Niewiesz, 
walorów kościoła w Wilamowie, 30-lecia działalności 
TPU, obecności Biuletynu na rynku wydawniczym. Na 
końcu publikacji zamieszczono zdjęcia z przygotowań 
do Bożego Ciała w Spycimierzu. Wszystkie numery Biu-
letynów dostępne są na str. www.biuletynuniejowski.
geo.uni.lodz.pl

Spycimierz na liście UNESCO

•	Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim czasie była 
bez wątpienia decyzja komisji UNESCO dotycząca 
zarekomendowania wpisu tradycji układania kwiato-
wych dywanów na procesje Bożego Ciała w rodzimym 
Spycimierzu wraz z czterema wsiami w województwie 
opolskim oraz oficjalnie ogłoszenie decyzji podczas XVI 
sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niema-
terialnego Dziedzictwa Kultury w dniach 13-18 grudnia  
w Paryżu. Dziękuję serdecznie mieszkańcom para-
fii Spycimierz, wszystkim osobom i instytucjom, które 
przyczyniły się do osiągnięcia tak prestiżowego uznania 
na arenie międzynarodowej – art. na str. 47-48.

•	Z okazji wpisania „Tradycji kwiatowych dywanów na 
procesje Bożego Ciała” na Listę reprezentatywną nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNE-
SCO odbyła się wyjątkowa uroczystość w kościele pa-
rafialnym w Spycimierzu. Wydarzenie rozpoczęło się od 
Mszy św. celebrowanej przez Ks. Biskupa Krzysztofa 
Wętkowskiego, Ordynariusza Diecezji Włocławskiej.  
Po Mszy św. nastąpiło powitanie uczestników i przedsta-
wienie prezentacji poświęconych tradycji Bożego Ciała 
w Spycimierzu. Uroczystość miała miejsce w świątecz-
nej oprawie za sprawą odsłonięcia kwiatowego żłóbka 
i anioła oraz koncertu kolęd w wykonaniu parafian ze 
Spycimierza. Podkreśleniem tej szczególnej uroczysto-
ści poświęconej ponad 200-letnie tradycji było ułożenie 
kwiatowego dywanu, w tym jego fragmentu przez za-
proszonych Gości – art. na str. 45-47.

Wydarzenia

•	Niezwykły Jubileusz 50-lecia zawarcia związku mał-
żeńskiego, tzw. Złote Gody, stał się okazją do uhono-
rowania małżeństw z gminy Uniejów, które obchodziły 
tą wyjątkową rocznicę ślubu. „Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, nadany przez Prezydenta RP na 
wniosek Urzędu Stanu Cywilnego w Uniejowie, otrzy-
mało podczas uroczystości w Domu Pracy Twórczej aż 
20 małżeństw. Wszystkim parom jeszcze raz serdecznie 
gratuluję i życzę dużo zdrowia na kolejne wspólne lata – 
art. na str. 64.

•	Z okazji uroczystości ku czci św. Michała Archanioła, 
obchodzonej w Meksyku, uczestniczyła delegacja Spy-
cimiersko-Uniejowska. Podczas międzynarodowego 
spotkania twórców artystycznych dywanów ulicznych 
została zaprezentowana rodzima tradycja Spycimierza. 
Na tę okoliczność został ułożony kwietny obraz w po-
staci loga stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, 
czyli Krzyż i Hostia – art. na str. 38.

•	W III rocznicę powstania programu „Czyste Powietrze” 
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ze specjalnie przystosowanym do ćwiczeń kontenerem 
pojawił się przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
W pokoju wyzwań, zlokalizowanym obok Domu Pracy 
Twórczej, uczniowie szkół z gminy Uniejów mieli okazję 
dowiedzieć się na temat programu (m.in. o niskiej emisji 
spalin) poprzez uczestnictwo w zabawach edukacyjnych 
– art. na str. 59-60.

•	Zwycięzcom VIII edycji Uniejowskiego Festiwalu Sma-
ków (w dn. 11-12.09), mającego na celu promowanie 
lokalnych restauracji z szeroką i różnorodną ofertą ku-
linarną, wręczono tablice „Lilie Smakosza”. Nagrody zo-
stały przyznane zgodnie z oceną komisji konkursowej 
oraz degustatorów – uczestników Festiwalu, którzy za-
głosowali na swoich faworytów, czyli wg ich oceny na 
najsmaczniejsze potrawy w tzw. paszportach degusta-
tora. Gratuluję i dziękuję za udział wszystkim restaura-
cjom, które przygotowały dania w tegorocznej edycji– 
art. na str. 65-66.

•	Pieśni żołnierskich Armii Krajowej wysłuchaliśmy pod-
czas koncertu pn. „Wyklęte i zakazane”, w wykonaniu 
solistów Teatru Wielkiego i Muzycznego oraz Zespołu 
Kameralnego im. Jana Kiepury w Łodzi. Koncert w reży-
serii Dariusza Stachury odbył się w pierwszą niedzielę li-
stopada po Mszy św. w uniejowskiej kolegiacie. Koncert, 
pod patronatem honorowym Marszałka Województwa 
Łódzkiego, otrzymał dofinansowanie ze środków Pro-
gramu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 
Partnerami wydarzenia było: Miasto Uniejów, Parafia 
pw. św. Floriana w Uniejowie i M-GOK w Uniejowie – 
art. na str. 66.

•	Gminne Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 
rozpoczęły się od przemarszu delegacji spod Komendy 
Hufca ZHP Uniejów pod Pomnik Bohaterów Września 
1939 r. na Rynku w Uniejowie, na którym odbyły się 
tradycyjnie uroczystości. Po ich zakończeniu uczestnicy 
wydarzenia udali do kolegiaty na Mszę św. w intencji Oj-
czyzny – art. na str. 67-68.

•	Koncert pt. „Piosenka świadkiem historii” – finansowa-
ny w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego na 2021 rok „Łódzkie na plus” – tym razem 
zorganizowany został w Aparthotelu „Termy Uniejów”. 
Był to kolejny projekt (składający się z warsztatów  
i koncertu) realizowany przez Uniejowskie Stowarzy-
szenie „Aktywni”, w którym wzięły udział dzieci, mło-
dzież i osoby niepełnosprawne z terenu gminy Uniejów.  
W tegorocznym koncercie Uniejowska Grupa Integra-
cyjna zaśpiewała ze znaną wokalistką Krystyną Prońko 
i uczestnikiem „Mam talent” i „Szansy na sukces” Kami-
lem Czeszelem – art. na str. 70.

•	Oprócz warsztatów pn. „Fałszerze dzieł sztuki”, prowa-
dzonych w bibliotece miejskiej z udziałem Julity Poli-
powskiej, pod okiem której dzieci tworzą własne dzieła 
sztuki, w ostatnim czasie przeprowadzono inne warsz-
taty dla uczniów szkoły podstawowej w Wilamowie. Te-
matem przewodnim spotkania były emocje towarzyszą-
ce nam w życiu codziennym oraz warsztaty polegające 
na tworzeniu ozdób świątecznych z naturalnych mate-
riałów. 

•	Lodowisko Sirka Uniejów przy kompleksie „Termy Unie-
jów” zostało otwarte i funkcjonuje 7 dni w tygodniu: od 
poniedziałku do piątku w godz. 11.15-21.30, w week-
end w godz. 10.00-21.30. Przypominamy jednocześnie 
o przestrzeganiu obowiązującego reżimu sanitarnego. 
Na terenie lodowiska obowiązują ograniczenia i zalece-
nia właściwe dla aktualnie ogłoszonych zasad przeby-
wania w miejscach publicznych. Wszystkie informacje 
dotyczące działalności obiektu znajdą Państwo na fan-
page Facebooka, pod linkiem: www.fb.com/Lodowisko
-Sirka-Uniejow lub tel. 509 402 304.

•	Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie było organiza-
torem warsztatów kulinarnych poprowadzonych przez 
znakomitych kucharzy pracujących na co dzień w hote-
lu w Uniejowie. Panie pod okiem kulinarnych specjali-
stów przygotowały smaczne dania. Zajęcia były okazją 
do wzbogacenia umiejętności i poszerzenia kulinarnych 
horyzontów – art. na str. 68-69.

•	Magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia mogli-
śmy poczuć w niedzielę tuż przed Mikołajkami za spra-
wą odbywającego się Jarmarku Bożonarodzeniowego w 
Rynku w Uniejowie. Wśród ulic ozdobionych dekoracja-
mi i iluminacjami stanęły stoiska ze świątecznym asorty-
mentem, a w nim rękodzieło, dekoracje i ozdoby, a także 
świąteczne potrawy. Jarmark przygotował lokal MikSer 
Street Food Uniejów. - art. na str. 69.

•	W Mikołajki w bibliotece miejskiej w Uniejowie pojawili 
się uczniowie wraz z nauczycielami ze SP w Uniejowie, 
aby wziąć udział w prelekcji poświęconej emocjom, jakie 
towarzyszą nam na co dzień. Wysłuchali opowiadania 
oraz wykonali kartki świąteczne. 

•	Miejska biblioteka zaprosiła osoby dorosłe na warsztaty 
świąteczne tworzenia bombek. Na zajęciach uczestnicy 
mieli okazję wykonać własnoręczne ozdoby świąteczne 
metodą karczochową (wstążkową). 

•	Biblioteka miejska i jej filie zapraszają Czytelników do 
wypożyczania nowości książkowych, zakupionych  
w ostatnim czasie przez placówkę. Wybrać można spo-
śród wielu propozycji: książek obyczajowych, sensacyj-
nych, romansów, kryminałów, jak również literatury na-
ukowej – art. na str. 54.

>



Agnieszka Olczyk

Uniejów Liderem Powiatowym w Rankingu 
Gmin 2021 Województwa Łódzkiego

Ranking Gmin to inicjatywa zapoczątkowana w 2010 r.  
w Krakowie, realizowana w minionych latach przez regio-
nalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, pod-
karpackim oraz lubelskim.

Ma on na celu wyłonienie i promowanie gmin wyróż-
niających się pod względem rozwoju społeczno-gos-
podarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są 
wszystkie gminy danego województwa o podobnym po-
tencjale, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

W tym roku Ranking po raz pierwszy przeprowadzony 
został we wszystkich regionach Polski, a więc także w woje-
wództwie łódzkim.

- „Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu 
miejscach w całej Polsce. Na fali tych dobrych doświadczeń 
rozszerzyliśmy działania, we współpracy z GUS, nasze 
rankingi na całą Polskę” – powiedział Cezary Trutkowski, 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego.

Partnerem Rankingu Województwa Łódzkiego 2021 był 
Urząd Statystyczny w Łodzi. Uroczysta Gala z ogłoszeniem 
wyników miała miejsce 8 grudnia br. Jej otwarcia dokonali: 
Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu FRDL oraz Michał 
Wójcik, Dyrektor FRDL CS w Łodzi. W uroczystości 
wzięli udział samorządowcy z całego naszego regionu,  
a gminę Uniejów reprezentował pełniący funkcję Zastępcy 
Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski.

Podczas oficjalnej części organizatorzy wręczyli nagrody 
przedstawicielom najlepszych gmin. Liderem Rankingu Gmin 
2021 Województwa Łódzkiego została Gmina Kleszczów.

Podczas uroczystej Gali związanej z Rankingiem Gmin Województwa Łódzkiego 2021, Zastępca 
Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski odebrał dyplom przyznający naszemu miastu tytuł Lidera 
powiatu poddębickiego.
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•	Przedświąteczny czas był okazją do zaprezentowania 
wydanej monografii pt. „Miasto Uniejów i region spy-
cimiersko-uniejowski poprzez wieki” pod redakcją hi-
storyka prof. dr. hab. Jana Szymczaka i przy współpracy 
z kilkoma osobami. Poświęciły one dużo czasu i pracy, 
aby monografia mogła się ukazać. Wydanie monografii 
zbiegło się w czasie z jubileuszem 30-lecia Towarzystwa 
Przyjaciół Uniejowa. Wydarzenie z udziałem autorów 
publikacji i darczyńców miało miejsce w Aparthotelu 
„Termy Uniejów”. - art. na str. 71-72.

Wszystkim Czytelnikom „Uniejowskim Stron”, Miesz-
kańcom i Sympatykom Gminy Uniejów życzę, aby Nowy 
2022 Rok przyniósł spełnienie wszystkich planów i ma-
rzeń, energię i pomyślność, aby obfitował w same po-
myśle zdarzenia.
Życzę Państwu sił i wytrwałości w dążeniu do obranych 
celów, podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytu-
acjach. Nade wszystko życzę zdrowia i spokoju ducha,   
sukcesów w pracy oraz życiu osobistym. Dołączam wy-
razy serdecznych pozdrowień. 

Józef Kaczmarek

>

Wysiłki i starania Burmistrza Uniejowa, Józefa 
Kaczmarka, a także Samorządu, nie pozostały niezauważone. 
Wyróżniający się w całym powiecie poddębickim Uniejów 
uznany został za jego Lidera.
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Tomasz Wójcik

[ październik – grudzień 2021 r. ]

Podczas LI sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, w dniu 
27 października  2021 r. uchwalono obowiązujące od  
1 stycznia 2022 r. stawki podatku od nieruchomości, 
podatku od środków transportowych oraz obniżenie ceny 
skupu żyta do obliczenia podatku rolnego. Zaktualizowano 
także plan wykorzystania środków finansowych na reali-
zację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na 2021 
rok. Ponadto uchwalono ponownie regulamin targowiska 
miejskiego i uchylono uchwałę nr XLIX/404/2021 Rady 
Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym 
pomieszczenia w budynku ośrodka zdrowia w Uniejowie. 
Na koniec wyrażono zgodę na ustanowienie służebności 
gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 2149/1  
i 2149/2 położonych w Uniejowie.

 W dniu 26 listopada odbyła się LII sesja Rady Miejskiej 
w Uniejowie, na której zmieniono uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie działań ze środków pochodzących z budże-
tu Unii Europejskiej związanych z realizacją operacji 
„Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”, 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozszerzono 
także wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Radni 
wyrazili również zgodę na zakup niezabudowanej działki 
gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 705, położonej 
w miejscowości Brzeziny oraz uchwalili nowy „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Gminie Uniejów na rok 2021”.
Na LIII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła się 20 

grudnia 2021 r., po raz kolejny rozszerzono wykaz inkasentów 
opłaty uzdrowiskowej. Podjęto nowe uchwały w sprawie diet 
przysługujących przewodniczącemu Rady Miejskiej w Uniejowie 
za udział w pracach Rady, w sprawie ustalenia zasad i wysokości 
diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji  
i komisjach rady oraz w sprawie określenia zasad wypłacania 
diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych. Zmieniono także wysokość wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Uniejów. Następnie uchwalono Roczny 
Programu Współpracy Gminy Uniejów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Podjęto także 
kilka decyzji dotyczących gospodarowania nieruchomościami, 
wyrażając zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym 
dzierżawcom, w trybie bezprzetargowym pod garaż, części 
działki nr 2075/3 i części działki nr 2079/21, położonych 
w Uniejowie oraz na wydzierżawienie dotychczasowemu 
dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości 
w budynku przystanku PKS w Uniejowie. Ostatnim punktem 
porządku obrad było przyjęcie Raportu z realizacji „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na lata 2018-
2021”, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025 
wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na lata 2018-2021”,  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025, co też radni 
uczynili jednogłośnie.

W okresie od października do grudnia 2021 r. odbyły się trzy sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: LI,  LII i LIII), 
na których znowelizowano budżet gminy Uniejów na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2040.
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Agnieszka Olczyk

Gmina Uniejów ma nowego radnego

W wyborach uzupełniających o wolny mandat radnego 
ubiegało się dwóch kandydatów: Piotr Woźniak oraz Jan 
Górczyński.

Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej, który mieścił 
się w budynku Szkoły Podstawowej w Uniejowie, przybyło 
łącznie 89 wyborców z okręgu wyborczego nr 15 – spośród 
348 uprawnionych, co stanowi 25,57%.

Głosowanie odbywało się nieprzerwanie w godzinach 7.00 
-21.00. 

W wyniku głosowania nowym radnym wybrany został 
Jan Górczyński, który otrzymał 55 głosów. Na drugiego  
z kandydatów, Piotra Woźniaka, oddane zostały 34 głosy.

28 listopada br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Uniejowie. Do wygaśnięcia 
jednego z piętnastu mandatów w naszej gminie doszło 25 września br., kiedy to podczas 48. sesji Rady 
Miejskiej w Uniejowie ówczesny przewodniczący rady, Mirosław Madajski, złożył oficjalną rezygnację  
z pełnionych przez niego funkcji: przewodniczącego rady i radnego. Wraz z początkiem września br. objął 
on funkcję zastępcy burmistrza. Z kolei na nowego przewodniczącego wybrany został Tomasz Wójcik.

Maciej Bartosiak

Podpisana umowa na przebudowę przejścia

Przejście, które ma zostać przebudowane, znajduje się 
przy czterowlotowym skrzyżowaniu ulic: bł. Bogumiła, 
Ogrodowej i Tureckiej, w dość newralgicznym punkcie  
w centrum miasta.

W ramach zadania pasy zostaną wyposażone w do-
datkowe oświetlenie w postaci dwóch lamp, zasilanych 
z istniejącej sieci energetycznej. Dodatkowo na dojściu 
do przejścia, po obu stronach chodnika, wykonawca 
zainstaluje płytki sygnalizowane dla niewidomych. Na 
jezdni od strony wschodniej zostanie zamontowany próg 
zwalniający dla spowolnienia ruchu kołowego. Zostanie 
również wykonane oznakowanie poziome w postaci linii 
oraz ustawione zostaną znaki pionowe.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej, przede 
wszystkim najmłodszych uczestników ruchu drogowego, 
którzy uczęszczają na baseny, obiekty sportowe, na plażę, 
czy choćby spacerują i jeżdżą rowerami po parku.

Koszt realizacji inwestycji wyceniono na 62 tys. zł, przy 
czym ponad połowę tej kwoty (33 352,00 zł) pokryją środki 
pochodzące z dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, które Gmina pozyskała z budżetu 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin wykonania 
nowego przejścia ustalono na 29 kwietnia 2022 roku.

Burmistrz Józef Kaczmarek zawarł umowę na przebudowę przejścia dla pieszych na ul.  
bł. Bogumiła. Po stronie wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Poddębicach, 
dokument parafował prezes zarządu spółki – Jan Zawadzki.
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Anna Kowalska 

„Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
Małżeństwa, które w 2022 roku będą obchodziły 

50-lecie pożycia małżeńskiego, a ślub brały poza Uniejowem 
i chcą, aby wystąpić w Ich imieniu o „Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” proszone są o zgłoszenie tego faktu  
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Uniejowie. 

Możecie to Państwo zrobić do końca stycznia 2022 r. 
w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod 
numerem tel. 63 288 97 89.

Michał Łuczak 

Przetarg na montaż odnawialnego 
źródła energii w szkole w Wilamowie

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii 
elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej  
w Wilamowie.” 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 
– montaż systemu paneli fotowoltaicznych 
produkujących energię elektryczną z energii odnawialnej 
(słonecznej), która będzie zasilać wewnętrzną sieć 
energetyczną i pozwoli zmniejszyć produkcję z 
konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisje 
zanieczyszczeń do atmosfery;  
– modernizację systemu produkcji i dystrybucji 
ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę starych 
pojemnościowych i przepływowych ogrzewaczy 
elektrycznych i wymiennikowych na nowe 
wysokosprawne elektryczne ogrzewacze przepływowe, 
sterowane elektronicznie z czujnikiem temperatury 
wypływu i przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą 
wodę wielu punktów poboru; 
– modernizację układu grzewczego poprzez demontaż 
istniejącej technologii kotłowni i układu grzewczego  
w budynku oraz montaż nowego źródła ciepła w postaci 
zestawu złożonego z dwóch gazowych absorpcyjnych 
pomp ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego, 
wykonanie nowej instalacji grzewczej, montaż nowych 

grzejników stalowych płytowych z wbudowanymi zaworami 
termostatycznymi i głowicami.

Wykonawca przeszkoli wreszcie oddelegowanego do 
tego celu pracownika Szkoły Podstawowej w Wilamowie  
w zakresie obsługi instalacji. 
Przebieg prac w salach lekcyjnych, które byłyby wykonane 
w trakcie roku szkolnego, nie będzie zakłócać procesu 
edukacji dlatego, że harmonogram zostanie ustalony  
z dyrektor szkoły w taki sposób, aby pracownicy 
wykonywali roboty już po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Uniejów 
uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi.

Burmistrz Miasta Uniejów ogłosił przetarg na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii w Szkole Podstawowej w Wilamowie. 
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Agnieszka Owczarek 

Kolejna jednostka włączona do Krajowego 
Rejestru Ratowniczo–Gaśniczego

Jednostka z Wielenina dołączyła do trzech straży z te-
renu gminy – OSP Uniejów, Spycimierz i Wilamów, które 
funkcjonują w krajowym systemie. Informację o włączeniu 
nowych jednostek opublikowano na stronie internetowej 
Komendanta Głównego PSP.

Osiągnięcie jest efektem starań druhów, ale też 
zaangażowania samorządu gminy z burmistrzem Józefem 
Kaczmarkiem na czele oraz firmy K-Flex, która wspiera 
działalność ochotników z Wielenina. 

Już w lutym br. pojawiła się deklaracja wsparcia od 
K-Flexu, Komendy PSP w Poddębicach oraz Gminy Uniejów 
dla OSP Wielenin przy działaniach związanych z wpisem 
do KSRG. Same starania o wpis zaczęły się natomiast już 
rok wcześniej.

- „Jest duża szansa, aby proces włączenia jednostki 
do systemu zakończyć jeszcze w tym roku i doposażyć 
strażaków w odpowiedni sprzęt. Działania, które prowadzą 
ochotnicy w Wieleninie zostały zauważone” – informował 
w lutym burmistrz Józef Kaczmarek podczas sesji Rady 
Miejskiej w Uniejowie.

Miesiąc wcześniej w gabinecie Burmistrza odbyło się 
spotkanie z Bartłomiejem Gröbnerem – Dyrektorem 
Zarządzającym spółką K-Flex Polska, st. kpt. Radosławem 
Cieślikowskim – Komendantem Powiatowym PSP w Pod-
dębicach oraz Bogdanem Marciniakiem – Prezesem OSP  
z Wielenina.

Komendant Cieślikowski podzielił się z obecnymi 
dobrą wiadomością; wniosek o włączenie jednostki do 
KSRG został rozpatrzony, a Wielenin znalazł się na liście 
jednostek OSP oczekujących na włączenie do systemu, 
pod warunkiem uzupełnienia przez druhów ochotników 
szkoleń medycznych oraz doposażenia jednostki w bra-
kujący sprzęt ratownictwa technicznego.

W dniu 2 września br. podpisano trójstronne poro-
zumienie, które zgodnie z przepisami prawa, poprzedziło 
włączenie jednostki do KRSG. Zawierało ono zapisy o go-
towości operacyjnej jednostki OSP do zadań ratowniczych 
przewidzianych w ramach systemu, wyma-ganym poziomie 
wyszkolenia ratowników w jednostce czy określenie 
sposobu utrzymania stanu gotowości jednostki do działań 

ratowniczych. Swoje podpisy na porozumieniu złożyli: mł. 
bryg. Radosław Cieślikowski – Komendant Powiatowy PSP  
w Poddębicach, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Bogdan 
Marciniak – Prezes OSP Wielenin oraz Konrad Trzebiński – 
Naczelnik OSP Wielenin, a obecny był także bryg. Zbigniew 
Nastarowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP  
w Poddębicach.

OSP Wielenin jest czwartą jednostką na terenie gminy 
działającą w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, 
co w rezultacie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy. Włączenie jednostki z Wielenina do KSRG ma na celu 
przede wszystkim zwiększenie ochrony przeciwpożarowej 
i właściwe zabezpieczenie zakładu produkcyjnego firmy 
K-Flex, który jest największym pracodawcą na terenie gminy. 
Specyfika wytwarzanych w zakładzie materiałów izolacyjnych 
i akustycznych wymaga właściwego przygotowania służb 
gaśniczo- ratowniczych w przypadkach zaistnienia zdarzenia na 
terenie zakładu.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna 
część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
System ma na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie 
pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. 
System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej 
i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak 
również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych 
z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Na 
dzień 6 grudnia 2021 r. w systemie jest 4738 jednostek OSP 
i 22 WSP.

Dobiegły końca formalności o przynależność jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej   w Wieleninie do 
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W dniu 6 grudnia 2021 r.,  decyzją Komendanta Głównego 
PSP, jednostka druhów ochotników została oficjalnie włączona do systemu, a tym samym dołączyła do 
elity straży pożarnych.
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Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Codeweek – Europejski Tydzień Kodowania   |   Monika Bartnik
W dniach 9-24 października 2021 r. trwał „Europe Code Week”, czyli Europejski Tydzień Kodowania. Akcja odbywała się 

na terenie całej Europy i skierowana była do wszystkich tych, którzy są zainteresowani programowaniem lub dopiero chcą  
z nim rozpocząć swoją przygodę.  W ramach „Europejskiego tygodnia kodowania” dzieci w naszym przedszkolu uczestniczyły 
w zajęciach i zabawach związanych z kodowaniem i programowaniem.

Pojęcie kodowania, jako wstępu do programowania, zagościło w przedszkolach na dobre. Wszyscy, bowiem, korzystamy  
z technologii cyfrowej i wszyscy żyjemy w świecie pełnym kodów: litery, liczby, nuty, znaki drogowe, to nic innego, jak właśnie 
kody. Ponieważ kody i kodowanie to nasza codzienność, to zabawy przedszkolaków, które zawierają elementy kodowania, 
także należy uznać za naturalne. Kodowanie można wykorzystywać podczas zabaw z ilustracjami, prosząc, by dzieci ułożyły 
je w logiczny ciąg (tzw. historyjki obrazkowe), w trakcie zabaw matematycznych czy wyjaśniając dzieciom właściwą kolejność 
czynności wykonywanych podczas mycia zębów.

Do najprostszych przykładów kodowania zalicza się m.in. segregowanie, klasyfikowanie czy porządkowanie (pod 
względem koloru, wielkości, kształtu). Kolejnym przykładem wykorzystywania kodów są gry planszowe, w których dzieci 
odbierają informację zakodowaną w postaci np. konkretnie oznakowanych pól „START” i „META” czy pól-wyzwań, na których 
postawiony pionek wymaga od małego gracza wykonania określonej czynności. Warto także zachęcać dzieci do zabawy  
z wykorzystaniem „narzędzi” do kodowania na dywanie. Do najprostszych zaliczają się: plansza „w kratę”, kolorowe obrazki, 
kolorowe plastikowe kubeczki i karteczki ze strzałkami. 

„Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania  
i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatkowie 
rozwijają się społecznie. Czas, który dzieci spędzają w przedszkolu, pozwala im polubić kodowanie, traktować zabawy z nim 
jako naturalną część edukacji i wychowania. Dla efektywnej realizacji procesu wychowawczego bardzo ważną cechę zabaw 
z elementami kodowania stanowi fakt, że trudności, które mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej 
jako wyzwania, a nie jako problemy czy bariery. Ponieważ w trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu 
rozwiązań (jednego lub wielu), wzrasta ich poczucie własnej wartości, czują się zauważane i doceniane, co w konsekwencji 
przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności”. (Źródło: 
K. Ziomek, Kodowanie w przedszkolu, w „Bliżej przedszkola” 9.204/2018, s. 16-18).

Dbamy o drzewa – przedszkolne kąciki makulatury    |   Karolina Bednarek
W ramach projektu „Ekokulturalne przedszkole – pora na działanie, podejmij ekowyzwanie!” zadaniem w październiku 

było stworzenie kącika makulatury. Przedszkolaki z oddziału I, II i III połączyły wykonanie zadania ze Świętem Drzewa, które 
jest obchodzone 10 października. W tym dniu dzieci dowiedziały się: skąd bierze się papier, jakie są etapy powstawania 
papieru, a także jak ważne jest, aby nie marnować kartek i w jaki sposób można je ponownie wykorzystać. Były także zabawy 
ruchowe. Nie zabrakło również przepięknych prac plastycznych. Czekamy na kolejne zadanie do wykonania. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej   |   Marta Pajor
Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty 

i wychowania przez Ministra Edukacji i Nauki, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 

Medal przyznawany jest nauczycielom inicjującym i podejmującym nowatorskie metody i formy pracy dydaktycznej. 
Odznaczenie Medalem KEN jest szczególnym wyróżnieniem dla nauczyciela, podkreśla nieprzeciętny dorobek jego wieloletniej 
pracy z dziećmi i uczniami. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – centralny organ władzy oświatowej. 

15 października 2021 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Kształcenia 
Ogólnego i Nadzoru Pedagogicznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dr Tomasz Rzymkowski wraz z Łódzkim Kuratorem 
Oświaty, Waldemarem Flajszerem wręczyli Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczeniem tym została uhonorowana 
Pani Wioletta Gralka, nauczyciel Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. W uroczystości uczestniczyli również  Dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie – Pani Iwona Kaca, samorządowcy z powiatu kutnowskiego 
oraz dyrektorzy i nauczyciele z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i poddębickiego. Wyróżnieni usłyszeli wiele ciepłych 
słów, w których doceniono ich pracę, trud wkładany w kształtowanie postaw i umysłów oraz doskonalenie umiejętności 
dzieci i młodzieży. 
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Pani Wioletce składamy serdeczne gratulacje. Życzymy wytrwałości, satysfakcji płynącej z trudnej i odpowiedzialnej 
pracy, dużo zdrowia i energii do realizacji kolejnych edukacyjnych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. Niech każdy dzień niesie za sobą poczucie spełnienia i dostarcza dużo radości.   

Podróże Baltazara Gąbki   |   Angelika Kurpik
20 października 2021 r. gościliśmy w naszym przedszkolu duet aktorów teatru „Blaszany Bębenek”. Dzieci miały 

możliwość obejrzenia przedstawienia pt. „Podróże Baltazara Gąbki”, czyli historii Smoka Wawelskiego, który wyrusza do 
krainy deszczowców, aby odszukać wybitnego naukowca Baltazara Gąbkę. W przedstawieniu wykorzystano zmieniające się 
kurtyny imitujące pięć różnych pomieszczeń, piosenki zaśpiewane na żywo oraz zabawy z dziećmi. Nie zabrakło również 
dawki dobrego humoru. Dzieci przez cały czas miały uśmiechnięte buzie. Przedszkolaki podziwiały grę aktorów, którą 
nagrodziły gromkimi brawami.

Święto Dyni w oddziale VII i VIII   |   Monika Szafarz
„Dynie małe, dynie duże, dynie w dole, dynie w górze”. Słowami tej właśnie rymowanki 5-, 6-latki z oddziału VII i VIII 

z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie rozpoczęły 27 października 2021 r. wielkie „Święto Dyni”. Przedszkolaki tego dnia 
przyniosły do przedszkola dynię, co pozwoliło nam stworzyć w naszej sali wspaniałą dekorację. Wśród atrakcji, jakie czekały 
na dzieci,  były konkurencje sportowe: Dynia dołem, dynia górą, która większa, itp. Ponadto przedszkolaki dokładnie „badały” 
dynię – jej ciężar, wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Porównywały również kilka dyni pod względem koloru, kształtu, ciężaru. 
Duże zainteresowanie wzbudziły dynie ozdobne, których wygląd całkowicie odbiegał od wyglądu dyni jadalnych. Natomiast 
twórczym działaniem były nasze prace plastyczne z talerzyków deserowych, które nawiązywały do zbliżającego się święta 
Halloween. Na zakończenie „Święta dyni” każdy z przedszkolaków otrzymał po cukierku.

Konkurs plastyczny #Szczepimy się    |   Marta Pajor
Gmina Uniejów ogłosiła konkurs plastyczny, adresowany do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu 

gminy Uniejów. Celem konkursu była popularyzacja kampanii szczepień przeciw  Covid-19, a także uwrażliwienie dzieci na 
potrzebę dbania o zdrowie swoje i bliskich oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

Prace, które zostały zgłoszone do konkursu nawiązywały do tematyki szczepień Covid-19,   a hasło przewodnie akcji 
brzmiało: #Szczepimysię. Jury powołane przez organizatora, zgodnie z zawartymi w regulaminie kryteriami: zgodność  
z tematem konkursu, wartość profilaktyczno- edukacyjna, jasność przekazu, pomysłowość i kreatywność wykonanej pracy, 
przyznało miejsca następującym dzieciom z naszego przedszkola: I miejsce – Hanna Leśniewska, II miejsce – Barbara 
Jaszczura, Liliana Szymczak, III miejsce – Zuzanna Pacholczyk, Szymon Dominiak.

W konkursie wzięli również udział: Sofia Andrysiewicz, Krystian Kowalski, Agata Kasprzak, Maja Kaźmierczak, Helena 
Spławska-Wiatr, Wiktoria Drzewoszewska. 

Przedszkolaki otrzymały dyplomy, pendrive’y i długopisy, a dodatkowo dzieci, które zajęły miejsce I, II i III otrzymały po 
dwa karnety na basen. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

„Wielka paka dla psiaka i kociaka”   |   Ewa Boniecka-Kajszczak, Monika Woźniak
W październiku w naszym przedszkolu odbyła się akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt  

w Turku. Do akcji przyłączyły się wszystkie grupy przedszkolaków. Zebraliśmy duże ilości karmy suchej, mokrej, zabawki, koce 
oraz kości. Celem inicjatywy było uwrażliwienie dzieci na potrzeby bezdomnych zwierząt. Dzięki takim przedsięwzięciom 
orgaznizowanym w przedszkolu rozbudzamy w dzieciach od najmłodszych lat empatię oraz szacunek do małych pupili. 

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz udział w akacji.
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Wspólne śpiewanie hymnu narodowego z okazji 11 listopada Mikołajki
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Przedszkolaki z wizytą na cmentarzu   |   Wioletta Gralka
„Na cmentarzu płomyki złote i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie ma”.
Listopad to czas zadumy, refleksji i pamięci o osobach zmarłych oraz tych, którzy stracili swoje życie w obronie naszego 

kraju. Pamięć o zmarłych jest obowiązkiem każdego człowieka. Wprowadzając dzieci w świat wartości społeczno-moralnych 
i uczuć patriotycznych, nie może zabraknąć zajęć, przybliżających dzieciom naszych bohaterów narodowych, ludzi, którzy 
zginęli w obronie naszej ojczyzny. 

W ramach akcji „Szkoła pamięta”, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, co roku o tej porze, dzieci z naszego 
przedszkola, pod opieką swoich pań, odwiedzają cmentarz parafialny. W ciszy i zadumie zapalają znicze na grobach poległych 
żołnierzy, nauczycieli oraz zmarłych pracowników przedszkola.

Nasza wizyta na cmentarzu pokazała rzadko spotykaną u dzieci powagę i zamyślenie. W przedszkolu staramy się uczyć 
dzieci okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły, a także pokazać im, jak ważne jest zachowanie o nich pamięci. 

Moduł „Kodujemy razem z małym misiem”   |   Iwona Tomaszak
Dzieci z grupy VII i VIII po raz kolejny wzięły udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.  Tym razem 

realizowały moduł „Kodujemy razem z Małym Misiem”, podczas którego dzieci rozwijały kompetencje w zakresie rozumienia 
i tworzenia informacji. Najpierw przedszkolaki obejrzały warsztat literacki dla dzieci o kodowaniu i dowiedziały się czym 
jest kodowanie, a następnie przystąpiły do wykonywania misiowych zadań. Dzieci zaczęły od zabaw z matą do kodowania, 
bawiły się w „Magiczne kwadraty” oraz „Droga do przedszkola”. Następnie rozwiązywały łamigłówki: układały sudoku oraz 
ułożyły drogę misia do misiowej przyjaciółki. 

Kodowanie przyniosło dzieciom dużo radości oraz satysfakcji z wykonanych zadań. Przedszkolaki podczas zajęć rozwijały 
umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu.

Wycieczka dzieci z oddziału VI do Schroniska    |   Ewa Boniecka-Kajszczak, Monika Woźniak
i Sali Zabaw „Sowa” w Turku 
„Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie” – Josh Billings.
W dniu 3 listopada 2021 r. grupa 5-latków z oddziału VI odwiedziła schronisko dla zwierząt w Turku. Dzieci z wielką 

radością przekazały dary zebrane w naszym przedszkolu, w ramach akcji charytatywnej „Wielka paka dla psiaka i kociaka”. 
Pracownik schroniska opowiedział przedszkolakom jak funkcjonuje ta palcówka oraz w jaki sposób trafiają do niej zwierzęta. 
Dzieci miały możliwość obejrzenia przebywających tam psów i kotów, co sprawiło, że na twarzach przedszkolaków pojawił 
smutek. Pobyt w schronisku dostarczył nam wielu emocji, miał on na celu uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt 
oraz chęć niesienia im pomocy. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały podziękowanie za przekazane dary. 

Kolejnym punktem wycieczki była sala zabaw „Sowa” w Turku. Na dzieci czekały zjeżdżalnie, tunele, labirynty, baseny 
z kolorowymi piłeczkami. Pięciolatki doskonaliły tam swoją sprawność fizyczną, kształtowały umiejętność współdziałania 
w grupie oraz miały wspaniałą okazję do rozładowania swojej energii. Wspólnie spędzony dzień był okazją do radości, 
wzruszeń, przemyśleń.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek   |   Karolina Bednarek
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie 5 listopada. Dzień ten jest dniem wszystkich 

postaci bajkowych, dlatego też dzieci z naszego przedszkola postanowiły go uczcić. W tym dniu były zabawy ruchowe, 
rozpoznawanie bajek na podstawie wysłuchanego fragmentu oraz rekwizytów bajkowych. Głównym celem było nie tylko 
przypomnienie dzieciom postaci bajkowych, tych mniej i bardziej popularnych, ale również ukazanie dzieciom, że dobro 
wygrywa, a zło zostaje ukarane. Przedszkolaki w miłej i wesołej atmosferze spędziły ten dzień. 

Pyszne i zdrowe kanapki kolorowe w oddziale VI   |   Angelika Kurpik
9 listopada 2021 r. przedszkolaki z grupy VI przygotowywały pyszne i zdrowe kanapki. Dzieci, po krótkiej pogadance 

z nauczycielem na temat zdrowego odżywiania się oraz zapoznaniu się z piramidą zdrowego żywienia, umyły dokładnie 
rączki i przystąpiły do pracy. Samodzielnie kroiły przyniesione przez siebie warzywa, smarowały pieczywo masłem oraz 
białym serkiem, a następnie układały na kromkach wybrane produkty. Podczas robienia kanapek przedszkolaki kształciły 
odpowiednie nawyki żywieniowe, a także rozwijały kreatywność. Dzieciom bardzo smakowały kanapki zrobione 
własnoręcznie, które wyglądały pięknie i kolorowo. 

         
Wspólne śpiewanie hymnu narodowego – 11 Listopada   |   Iwona Tomaszak
11 listopada 1918 r. to dzień szczególny dla Polaków. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. Dlatego też 

każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze  święto narodowe – Święto Niepodległości. 
Podtrzymując tradycje oraz patriotyzm, 10 listopada 2021 r. w naszym przedszkolu  obchodziliśmy rocznicę odzyskania 

przez nasz kraj niepodległości. Z uwagi na panującą pandemię i obostrzenia, uroczystość ta miała charakter niecodzienny, 
gdyż każda z grup obchodziła ją osobno. 
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Z tej okazji wszystkie przedszkolaki, ubrane w stroje w barwach biało-czerwonych, uroczyście świętowały ten wyjątkowy 
dzień dla Nas – Polaków. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne. Wspólnym akcentem natomiast było 
zaśpiewanie hymnu polskiego o godzinie 11.11, przyłączając się tym samym do akcji „Szkoła do hymnu”. Ponadto dzieci  
z każdej grupy wykonały ciekawe prace plastyczne, upamiętniające ten ważny dzień. 

Uroczystość ta z pewnością zapadnie wszystkim głęboko w pamięci. Dzień, który przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na 
twarzy na pewno przyczyni się do kształtowania patriotycznych postaw naszych małych przedszkolaków.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Miś – mój ulubiony bohater literacki”    |   Milena Nockowska-Bernardziak
17 listopada 2021 r. odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Miś – mój ulubiony 

bohater literacki”, zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Poddębicach dla dzieci w wieku 5-6 lat  
z powiatu poddębickiego. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do organizatora konkursu wpłynęło 129 prac.

Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację 
różnych form plastycznych oraz integracja przedszkoli i rodziców dzieci z biblioteką. Dzieci z naszego przedszkola wykonały 
piękne prace plastyczne, które przedstawiały między innymi Kubusia Puchatka, Paddingtona czy trzy niedźwiadki z bajki pt. 
„Złotowłosa i trzy misie”. Przedszkolaki wykazały się przy tym kreatywnością i pomysłowością.

 Z naszego przedszkola jury przyznało następujące miejsca: I miejsce – Kaja Sztybrych, II miejsce – Nela Gumińska, 
Wiktoria Drzewoszewska, III miejsce – Daria Napieraj. 

W konkursie udział wzięli: Szymon Zawadzki, Łucja Grabarczyk, Marika Przytuła, Józef Tutak, Marcel Dąbrowski, Filip 
Nowakowski, Alan Piszczałkowski, Mieszko Murawski, Filip Walisiak, Amelia Bamberska, Amelia Grabarczyk, Amelia 
Andrzejewska, Tola Pecyna, Maja Hibsz, Maja Szymkowiak. 

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast przedszkolaki, które zajęły I, II i III miejsce dodatkowo nagrody 
książkowe. Wszystkim dzieciom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wycieczka do palmiarni – grupy VII I VIII   |   Małgorzata Kaźmierczak
17 listopada 2021 r. dzieci z grupy VII i VIII były na wycieczce w Łodzi. Zwiedziły palmiarnię, gdzie z panem przewodnikiem 

obserwowały rośliny z różnych zakątków świata. Zdobyły wiedzę na temat ich potrzeb klimatycznych i życiowych. Poznały 
również warunki życia żółwi i ryb. Niektóre były bardzo duże, ale i przyjazne. Kolejnym punktem programu wycieczki był pobyt 
w sali zabaw „Bajkowy Labirynt” w Manufakturze. Dzieci wspaniale się bawiły, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu 
zasad bezpiecznej zabawy. Wszyscy wrócili do domu zadowoleni i pełni nadziei na szybką organizację kolejnej wycieczki.

Zabawy z elementami logorytmiki   |   Marta Pajor
Zabawy logarytmiczne są niezbędnym elementem pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, dlatego też 17 i 24 listopada 

2021 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyły się atrakcyjne zabawy z elementami logorytmiki wpływające na rozwój 
mowy dziecka, które poprowadziła logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach – Pani Ewa Jaszczura. 

Głównym ich celem było usprawnianie toru oddechowego, narządów mowy, motoryki dużej, kształtowanie prawidłowej 
fonacji i słuchu fonematycznego, pamięci muzycznej, a także poczucia rytmu i tempa, szybkiej reakcji ruchowej na bodźce 
dźwiękowe, a także poszerzenie zasobów językowych. 

Dziękujemy Pani Ewie za przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć, które upłynęły w przyjemnej atmosferze, pełnej uśmiechu.

Wycieczka na ul. Żywiołów w Łodzi – grupy III i IV   |   Monika Bartnik
19 listopada 2021 r. dzieci czteroletnie miały okazję sprawdzić swoją samodzielność i odwagę podczas swojej pierwszej 

wycieczki do Centrum EC 1 w Łodzi. 
Ulica Żywiołów to wystawa skoncentrowana wokół pięciu żywiołów: Wody, Ziemi, Życia, Ognia i Powietrza. W tej przestrzeni 

dzieci w każdym wieku mają szansę na doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie otaczającej rzeczywistości. 
Dzieci rozwijają tu kreatywność, logiczne myślenie, ale także zwinność, koordynację czy umiejętność współpracy z innymi. 

Przedszkolaki poznały różne zjawiska fizyczne, zdobyły wiedzę o kosmosie, doświadczyły, jak działa ciśnienie, sprawdziły 
kilkakrotnie swoją zwinność, doświadczyły „uczty zmysłów” w tunelu multisensorycznym, sprawdziły, w jaki sposób widzą 
zwierzęta. Poczuły usłyszały, zobaczyły, powąchały, to co związane jest z ziemią, ogniem, wodą, powietrzem oraz życiem.

Międzynarodowy dzień praw dziecka w miejskim przedszkolu w Uniejowie   |   Małgorzata Kaźmierczak
20 listopada 2021 r. to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja 

Narodów Zjednoczonych przyjęła dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one 
dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi 
niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które 
ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także poszerzanie wiedzy  
o prawach dziecka i edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym 
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radosnym, ale jakże z poważnym przesłaniem dniu uczestniczyły również  dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. 
18 listopada 2021 r. wszystkie przedszkolaki ubrane były na niebiesko. Zapoznały się z zapisami Konwencji o prawach 

dziecka. Poprzez zabawę zwrócono uwagę na dzieciństwo, jako jeden z najważniejszych etapów rozwoju człowieka. 
Przedszkolaki w każdym wieku wykonały prace plastyczne dotyczące tematu. 

Ekokulturalne przedszkole – domek dla owadów   |   Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak, Monika Bartnik
Wyzwaniem na listopad było stworzenie wraz z dziećmi domku – hotelu dla owadów. Owady potrzebują schronienia 

przez cały rok, ponieważ o każdej porze spełniają swoje podstawowe zadanie. 
Z naszego projektu, w którym biorą udział oddziały I, II i III wyzwaniem w listopadzie było stworzenie domku – hotelu dla 

owadów w tym właśnie miesiącu. Przedszkolaki wraz z Paniami stworzyły domki dla owadów, które mają pomóc przetrwać 
owadom w trudnych warunkach atmosferycznych. Domki zostały ustawione wśród roślinności, abyśmy mogli obserwować 
owady. 

Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez twórcze zabawy    |   Marta Pajor
wierszami Juliana Tuwima 
W dniach 22, 26 i 29 listopada 2021 r. nasze przedszkole odwiedziły: Pani Beata Matusiak-Ignar (nauczyciel bibliotekarz 

z Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach) oraz Pani Iwona Ostrowska (pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Poddębicach), które przeprowadziły wspaniałe zajęcia w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3, pod hasłem „Rozwijanie umiejętności społecznych 
poprzez twórcze zabawy wierszami Juliana Tuwima”. 

Zajęcia miały na celu rozwijanie u dzieci zainteresowania czytaniem, popularyzowanie twórczości J. Tuwima, kształtowanie 
w dzieciach pozytywnych postaw wobec siebie i innych, utrwalanie właściwych sposobów postępowania oraz rozwijanie 
kreatywności poprzez odpowiednio dobrane zabawy. 

Podczas spotkania dzieci z uwagą wysłuchały wierszy: „Okulary”, „Słoń Trąbalski”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, 
„Idzie Grześ”, które w zabawny i mądry sposób ukazały wartości i zasady, jakimi należy się kierować, a także pomogły 
zrozumieć dzieciom, jak należy postępować na co dzień – w przedszkolu, w domu. 

Podczas zajęć nie zabrakło fantastycznych zabaw, w których przedszkolaki z chęcią wzięły udział. Na zakończenie 
dzieci otrzymały książeczki z wierszem Juliana Tuwima pt. „Rzepka”, które zostały zakupione w ramach dotacji programu 
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3. 

Serdecznie dziękujemy Pani Beatce i Pani Iwonce za miłe i atrakcyjne spotkanie czytelnicze. Zapraszamy ponownie!

XIV Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Przygody misia uszatka”   |   Milena Nockowska-Bernardziak
XIV Powiatowy Konkurs Plastyczno- Literacki pod hasłem „Przygody Misia Uszatka” za nami. 25 listopada 2021 r. był 

dniem niezwykle miłym i radosnym dla całej społeczności przedszkolnej, gdyż tego dnia świętowaliśmy Dzień Pluszowego 
Misia. Z tejże okazji zostały ogłoszone wyniki konkursu organizowanego przez Miejskie Przedszkole w Uniejowie. 

Jury, w składzie Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, Aleksandra Kałużna-Płaczek – instruktor 
plastyki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie oraz Claudia Jankowska – przewodnicząca Rady Rodziców 
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, wyłoniło następujących laureatów: I miejsce – Antonina Graczyk, Publiczne Przedszkole 
w Drwalewie; II miejsce – Helena Napieraj, Zespół Przedszkolny w Wartkowicach; III miejsce – Kaja Sztybrych, Miejskie 
Przedszkole w Uniejowie. 

Wyróżnienia otrzymali: Szymon Malinowski, Publiczne Przedszkole w Pęczniewie; Michalina Przybylska, Punkt 
Przedszkolny w Pełczyskach; Wojciech Białek, Miejskie Przedszkole w Uniejowie; Iga Skrzypczak, Publiczne Przedszkole 
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Zwycięzcy XIV Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego 
„Przygody Misia Uszatka”
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im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach; Alan Kubaszewski, Oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Wilamowie i Nadia Kujawiak, Oddział Przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana 
Ścibiora w Wieleninie.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrody zostały ufundowane przez Miejskie 
Przedszkole w Uniejowie, Urząd Miasta w Uniejowie oraz Pana Mirosława Madajskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta 
Uniejów. 

Nagrody książkowe: „Miś Uszatek. Wybór opowiadań”, „Prezent dla ciebie. Opowieść o przyjaźni” zakupione zostały  
w ramach dotacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 
3. Składamy serdecznie podziękowania dla fundatorów nagród. 

W tym dniu wszystkie grupy przedszkolne świętowały we własnym gronie, śpiewając misiowe piosenki, malując oraz 
czytając opowiadania. Nie zabrakło również pysznych smakołyków, ciasteczek Misi Lubisi i musów Kubuś. Wszyscy 
świetnie się bawili i z niecierpliwością oczekują kolejnej edycji konkursu, jak również zabaw z okazji Dnia Pluszowego 
Misia. Za rok z  pewnością będzie niezwykle zaskakująco, gdyż szykuje się edycja jubileuszowa. Zapraszamy wszystkich 
i do zobaczenia!

Nie pal przy mnie, proszę   |   Małgorzata Kaźmierczak
26 listopada 2021 r. w grupie dzieci 5-, 6-letnich z oddziału VII i VIII odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Nie pal przy 

mnie proszę”, w ramach programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. 
Pani Marta Bukowska, pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach przekazała dzieciom wiedzę na 

temat szkodliwości palenia tytoniu. Przedszkolaki dowiedziały się, jakie substancje trujące znajdują się w papierosach, 
co oznacza czynne i bierne palenie oraz jakie skutki przynosi palenie dla otoczenia. Dzieci aktywnie uczestniczyły  
w zajęciach, brały udział w quizie, wykonywały pracę plastyczną na temat „Nie pal”. Za dobrze i pięknie wykonane 
zadania dzieci otrzymały nagrody: zielone chorągiewki i długopisy. 

Atmosfera podczas zajęć była bardzo miła i serdeczna. Przedszkolaki były bardzo zaangażowane i skupione. 
Bardzo dziękujemy Pani Marcie za niezwykle interesujące przekazanie wiadomości o szkodliwości palenia papierosów. 

Wycieczka do Wioski św. Mikołaja w Biczu   |   Angelika Kurpik
30 listopada 2021 r. grupa pięciolatków z oddziału VI naszego przedszkola wybrała się na wycieczkę do Wioski św. 

Mikołaja w Biczu. Wyprawa zaczęła się od spotkania z Elfami, które pokazały dzieciom Pracownię Elfów oraz Chatę 
Mikołaja, gdzie dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda jego pokój, sypialnia i łazienka. Później przedszkolaki napisały 
listy do Św. Mikołaja, ponieważ musi on wiedzieć na jakie prezenty czekają dzieci. Kulinarną przygodą w pracowni Pani 
Mikołajowej było samodzielne wykonanie pierniczków, które upiekły pracowite Elfy. Największą i najbardziej oczekiwaną 
niespodzianką było spotkanie ze św. Mikołajem. Dzieci wspólnie z Mikołajem oraz Elfami tańczyły, śpiewały kolędy oraz 
brały udział w ciekawych zabawach. Na koniec nasze przedszkolaki udały się na pocztę św. Mikołaja skąd wysłały listy 
oraz w drodze do autokaru miały okazję zobaczyć prawdziwego renifera. 

Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń, świątecznej atmosfery i radości, który na pewno na długo utknie naszym 
pięciolatkom w pamięci.

Coraz bliżej święta - warsztaty bożonarodzeniowe   |   Monika Woźniak, Ewa Boniecka-Kajszczak
W listopadowe popołudnie w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie zagościł magiczny,  świąteczny nastrój – odbyły się 

warsztaty bożonarodzeniowe. Przedszkolaki, ich rodzice i babcie zamienili się w prawdziwych artystów. W rodzinnej 
atmosferze powstawały pełne uroku dekoracje świąteczne: choinki, bombki, stroiki, aniołki, świeczniki i wiele innych 
pięknych ozdób. Wszyscy wykazali się wyjątkową pomysłowością i kreatywnością. Powstałe wytwory pracy dzieci  
i dorosłych zostały przekazane na kiermasz świąteczny, który odbył się w przedszkolu 6 grudnia 2021 roku. 

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom za zaangażowanie, aktywny udział w warsztatach oraz za pomoc  
w czasie trwania kiermaszu. Cieszymy się, że zawsze możemy na Was liczyć!

Świąteczne marzenia   |   Angelika Kurpik
2 grudnia 2021 r. nasze przedszkole odwiedzili aktorzy ze Studia Artystycznego „Arlekin” ze spektaklem pt. „Świąteczne 

marzenia”. Główną bohaterką była Matylda – chytra i złośliwa. Całymi dniami psociła i dokuczała wszystkim wokół, co 
więcej była z tego dumna! Takie przecież są wszystkie lisy, prawda? Jednak pewnego zimowego dnia podsłuchała nader 
interesujące wieści – jakiś Mikołaj rozdaje prezenty! Takiej szansy Matylda nie mogła przepuścić! Wychodziła wręcz ze 
swej lisiej skóry, byleby tylko dowiedzieć się jak najwięcej o tym przedziwnym zwyczaju. 

Była to pełna humoru i ciepła opowieść o świątecznych zwyczajach, skrytych marzeniach oraz o tym, że każdy może 
stać się lepszą osobą. Dzieci z zaciekawieniem oglądały spektakl, a piękna scenografia, kukiełki oraz zabawny i pouczający 
tekst dostarczył im wielu wrażeń i emocji.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością    |   Karolina Bednarek
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych na całym świecie obchodzony jest 3 grudnia. Głównym jego celem 

jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości oraz szacunku. 
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Nasze przedszkole, na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie, przyłączyło się 
do akcji #spwilamow #integracja. W tym dniu dzieci, jak i Panie ubrały się na kolor żółty. Przedszkolaki wzięły udział we 
wspólnych pogadankach na temat niepełnosprawności. Przypomniały sobie także jak ważne są zmysły w codziennym 
funkcjonowaniu. Dziękujemy za zaproszenie do udziału w akcji! 

W tym dniu został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny, zorganizowany przez szkołę podstawową w Wilamowie, 
ph. „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”, który adresowany był do dzieci 5-,6-letnich z przedszkoli  
i uczniów klas I- IV. Komisja przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Z naszego przedszkola III 
miejsce zajęła Dagmara Sobczak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Mikołajki   |   Wioletta Gralka  
6 grudnia 2021 r. nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą 

brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko Mikołaj – niezwykle 
wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej zabawy i tańca. Zimowa aura i ośnieżone drogi sprzyjały podróży „świętego”, 
zaprzęg reniferów dotarł na czas. We wszystkich grupach spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej 
atmosferze. Przedszkolaki w odświętnych strojach śpiewały Mikołajowi piosenki, recytowały wierszyki, jak również 
chętnie rozmawiały z gościem. Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami (słodkościami od Rodziców oraz 
książeczkami zakupionymi w ramach dotacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 
lata 2021-2025” Priorytet 3 w celu rozwijania zainteresowania czytelnictwem) i świątecznymi drzewkami. 

Jak zawsze, spotkanie z takim wspaniałym gościem upłynęło w przemiłej, serdecznej atmosferze. Na twarzach dzieci 
malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za 
odwiedziny. Do szybkiego zobaczenia!  

                     
Ekokulturalne przedszkole – ptasi bar   |   Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak, Monika Bartnik
W ramach projektu „Ekokulturalne przedszkole – pora na działanie, podejmij ekowyzwanie!”, w grudniu dzieci miały za 

zadanie wykonać „Ptasi bar”. Zanim jednak to uczyniły,  przedszkolaki dowiedziały się, jak ważne jest dokarmianie ptaków; 
ze względu na trudne warunki atmosferyczne ptaki, które pozostają w Polsce na zimę, nie są wstanie samodzielnie 
zapewnić sobie pokarmu. Z wielkim zaangażowaniem dzieci wyszły do ogrodu przedszkolnego w celu poszukiwania 
karmników dla ptaków i uzupełnienia ich w jedzenie dla ptaków. 

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
„O Polsko, święte Twe imię (…)”   |   Joanna Pawlak
  To przewodnia myśl szkolnej uroczystości z okazji 103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole 

Podstawowej w Uniejowie. Uroczysty apel odbył się 10 listopada 2021r. Podczas wydarzenia wystąpili uczniowie klas: Va, Vc 
i IIIa.

 Przedstawienie przypomniało najważniejsze wydarzenia z naszej historii, które wiodły do wolności od rozbiorów do 
czasów współczesnych. Widzów zachwycili gazeciarze obwieszczający upadek Polski i potem Jej Odrodzenie w 1918 roku. 
      W klimat walk o wolną Ojczyznę przeniosły nas piosenki wojskowe i patriotyczne: „Marsz marsz Polonia”, „Pierwsza 
brygada”, „Myślimy o Polsce”, „Jest taki kraj”, „Tchnienie wolności”. Z zachwytem oglądaliśmy uczniów klas piątych, tańczących 
staropolskiego poloneza. Warto dodać, że dla całej społeczności szkolnej był to dzień biało-czerwony, co widać było  
w strojach uczniów i w wystroju klas.

Po uroczystości, o godzinie 11.11 wszystkie klasy odśpiewały Hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Do Hymnu”. 
    Nad przygotowaniem tego święta czuwały panie: Elżbieta Bartnik, Magdalena Derlacz, Joanna Pawlak, Urszula Świerczyń-
ska, Agnieszka Krzesłowska.

Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych   |   Agnieszka Pajor
    14 listopada 2021 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych. Specjalnie z tej okazji klasa 

IVa przygotowała kilka zdań, które dla naszych języków są niezłą lekcją gimnastyki. Uczniowie zajmowali się różnymi frazami 
i zdaniami trudnymi do wymówienia. Wiele z nich już znali z młodszych klas. Wiązało się to z wyśmienitą zabawą, figlami 
językowymi. Zarówno chłopcy i dziewczynki współzawodniczyli w tempie i poprawności wypowiedzi „łamańców”.

    Efektem tych zabaw jest wystawka ilustracji do fraz językowych zaprezentowana w szkole. Dzieci z niezwykłym 
zapałem rysowały obrazki, na których starały się w humorystyczny sposób pokazać nasz niezwykły język ojczysty. 
     To kolejna niekonwencjonalna lekcja języka polskiego uwieczniona na zdjęciach.                            

Międzynarodowy Dzień Tolerancji   |   Opiekunki SU
  16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.
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W naszej szkole obchodziliśmy to święto pod hasłem: „Każdy inny, wszyscy równi”. Aby podkreślić akceptację różnorodności, 
uczniowie przyszli w tym dniu ubrani bardzo kolorowo, a podczas godziny wychowawczej każda klasa wykonywała dodatkowo 
własne drzewo tolerancji.Wszystkie drzewa można podziwiać w holu szkoły.

Chcielibyśmy, aby zaproponowane przez Samorząd Uczniowski działania wywołały u uczniów refleksje nad postawami 
wobec innych osób, otworzyły ich serca i zachęciły do walki z brakiem tolerancji. Każdy z nas jest inny i należy to szanować.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka   |   Opiekunki SU
    20 listopada, 32 lata temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, uchwalając 

Konwencję o prawach dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący praw dziecka. Od czasu powstania, Konwencja 
przyczyniła się do poprawy życia dzieci na całym świecie. Dzień rocznicy uchwalenia dokumentu jest co roku obchodzony 
jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

 Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu, który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są 
prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowani

Z racji tego, iż nasza szkoła od roku 2019 r. należy do Klubu Szkół UNICEF, postanowiliśmy włączyć się w obchody 
tego dnia z UNICEF, aby naszymi działaniami zwrócić uwagę uczniów na prawa dzieci i jednocześnie okazać solidarność  
z najmłodszymi na świecie, przede wszystkim tymi, których prawa nie są respektowane.

Na gazetce Klubu Szkół UNICEF członkowie SU umieścili najważniejsze informacje na temat dokumentu, jakim jest 
Konwencja Praw Dziecka.

19 listopada 2021 r. uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko, przyłączając się tym samym do setek tysięcy 
mieszkańców innych krajów, którzy także angażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. 
     Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie mogli zapoznać się z najważniejszymi prawami dziecka, które wyświetlane 
były na ekranie tablicy, na dolnym korytarzu szkoły. W holu szkoły pojawił się łańcuch praw dziecka, stworzony z niebieskich 
balonów, z zapisanym przez każdą z klas prawem dziecka.

   Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję UNICEF.  

Projekt edukacyjny „BohaterON w Twojej szkole”   |   Joanna Pawlak
    W listopadzie br. uczniowie naszej szkoły z klasy V a i VIII b realizowali projekt edukacyjny „BohaterON w Twojej 

szkole”. Projekt jest częścią ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski. Patronat nad projektem objęli: 
Minister Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

 Partnerem merytorycznym projektu jest Instytut Pamięci Narodowej.Nasi uczniowie z klasy VIII b wykonali infografiki 
dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z Powstaniem Warszawskim. Natomiast uczniowie klasy V b, w oparciu 
o słuchowisko opisujące losy Powstańców, układali kolejność wydarzeń i opisywali emocje, uczucia związane z dziejami 
najmłodszych bohaterów walk powstańczych.                 

Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze...    |   Samorząd Uczniowski
Ten niezwykły czas miał miejsce w piątek, 26 listopada 2021 r., kiedy to uczniowie klas I-VIII mogli skorzystać z wróżb 

przygotowanych przez szkolne wróżki. Każdy mógł dowiedzieć się, co czeka go w przyszłości: szczęście, pieniądze, pech czy 
może jakaś inna niespodzianka. 

Według dawnych wierzeń, Noc Świętego Andrzeja miała moc magiczną, pozwalającą zerknąć w przyszłość. Dzisiaj 
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby 
pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

Noc tajemnic    |   pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz
Zuchy z 3GZ Krasnonutkiuczestniczyły w dniach 26-27 listopada 2021 r. w biwaku, który rozpoczął się od kominka 
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Apel okazji Dnia Niepodległości Uczniowie nagrodzeni w konkursach przedmiotowych
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o tematyce związanej z harcerskimi tradycjami. W atmosferze tajemniczości zuchy, w przygotowanych przebraniach, 
wyruszyły w ciemnościach na zwiad szkolnych czeluści. Kierując się świetlnymi znakami docierali do punktów, gdzie czekali 
na nich „czarodzieje” przepowiadający przyszłość. Ten wieczór był pełen atrakcji i magii, dlatego trudno było niektórym 
zasnąć. Okazało się, że noc nie była spokojna, gdyż harcerska 32 SDŚ im. Zygmunta II Augusta na czele z phm. Waldkiem 
przygotowała dla młodszych kolegów nocny alarm. Grupa zaspanych, ale bardzo odważnych zuchów przystąpiła do nocnego 
pokonania toru wspinaczkowego, a nie było łatwo.

 Sobota powitała wszystkich śniegiem. Po porannej toalecie i śniadaniu, uczestnicy wyruszyli na warsztaty pt. „Historia 
pełna tajemnic”, później przystąpili do zdobycia wieży zamkowej. Wszystkim śmiałkom się udało. Brawo! W nagrodę podziwiali 
panoramę Uniejowa. Po powrocie do punktu biwakowania zuchy zjadły smaczny obiad, a po posiłku było serwowane ciasto 
przygotowane przez rodziców. Na zakończenie śmiałkowie przystąpili do pląsania i śpiewania piosenek zuchowych. Nadszedł 
czas pożegnania, zuchy zmęczone, ale z dużą dawką nowych wiadomości i umiejętności wróciły do domu.

                    
Projekt edukacyjny   |   Koordynator projektu Joanna Wójcik
„Uniwersytet Dzieci w Klasie” to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, który również w tym roku zagościł w naszej szkole. 

Ma on na celu zachęcać dzieci do rozwoju i poznawania świata. Wszystkie realizowane zadania oparte są na nowoczesnym 
programie edukacyjnym, który rozwija naturalną ciekawość i pasję dzieci do odkrywania wszystkiego, co nowe.

 Projekt „Uniwersytet Dzieci w Klasie” to profesjonalne i atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodne z nową 
podstawą programową, gdzie patronat honorowy obejmuje Minister Edukacji Narodowej.

Uczniowie z klasy pierwszej realizują projekt pt. „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”. Podczas realizacji 
projektu dzieci będą trenować pracę indywidualną i w zespole, rozwiną swoją kreatywność i umiejętność krytycznego 
myślenia. Zobaczą, że warto nie tylko pytać, ale też poznawać świat wszystkimi zmysłami.

 Projekt będzie realizowany do połowy maja, więc przed nami jeszcze dużo pracy.

„Zdrowo jem, więcej wiem!”   |   Joanna Wójcik
Zadanie 1
Co należy jeść, aby być zdrowym? Realizacja zadania miała na celu uświadomienie dzieciom zależności pomiędzy sposobem 

odżywiania a stanem zdrowia. To właśnie od najmłodszych lat zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Warto, żeby 
te przyzwyczajenia od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Uczniowie klasy pierwszej 
postanowili przekonać się, co należy jeść, aby być zdrowym. W ramach pierwszego zadania założyliśmy klasowy ogródek,  
w którym znalazły się warzywa i zioła, starannie pielęgnowane przez każdego ucznia. Dzieci przygotowały również kolorowe 
i zdrowe kanapki z dużą ilością warzyw oraz ziół z naszego ogródka. Każdy mógł posmakować kolorowych przysmaków  
i przekonać się, co jest dla niego dobre.

Wycieczka do Teatru Małego w Łodzi    |   Mirosława Wiśniewska
 2 grudnia 2021 r. klasy 5a, 5b, 5c i 6 a wyjechały na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza” do Teatru Małego w Manufakturze 

w Łodzi. Tematyka powieści Lucy Montgomery jest dzieciom znana, gdyż jest to książka bardzo popularna, sfilmowana  
i jest lekturą szkolną. Porusza ważne problemy młodzieży w wieku dorastania, które są aktualne i w czasach dzisiejszych.  
To historia Ani Shirley dla każdego. Czuła i życiowa zarazem, o poszukiwaniu poczucia bezpieczeństwa, przyjaźni, akceptacji. 

Uczniowie mieli też okazję zetknąć się z żywym słowem, sceną, aktorem oraz z pojęciami, takimi jak:adaptacja, reżyseria, 
scenografia, kostiumy, muzyka. Wyrazili swoje uznanie o scenach, które im się podobały, o rozwiązaniach gry aktorskiej,  
a przede wszystkim o tym, że aktorzy nawiązali kontakt z publicznością. Wyjazd uważają za udany, a to jest najważniejsze. 
  Opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie: Joanna Pawlak, Małgorzata Rybak, Mirosława Wiśniewska, Anna 
Bugajak, Agnieszka Pajor, a kierownikiem wycieczki była wychowawczyni – pani Ewa Trzmielewska.

Noc w szkole klasy VII c   |   Agnieszka Pajor
  Uczniowie klasy VII c, zamiast spędzić kolejne popołudnie przed komputerem, zostali na noc w szkole i to… z własnej woli! 

To dla nich wychowawczyni – p. Ewelina Kołata wpadła na niecodzienny pomysł i z okazji mikołajek przygotowała oryginalny 
sposób na spędzenie nocy. Celem tej przygody, z 4. na 5. grudnia, było pokazanie szkoły z innej perspektywy, nie tylko, jako 
budynku, do którego trzeba przyjść rano z odrobionymi lekcjami i pełną głową pojęć oraz informacji, ale także miejsca, gdzie 
można coś zorganizować, dobrze się bawić i miło spędzić czas, przy okazji poznając się nawzajem i integrując.

Po pierwszych okrzykach zachwytu i radości wyrażonej licznymi piskami, przystąpiliśmy do przygotowania miejsc 
do spania. Materace, cieniutkie karimaty, mięciutkie poduszki i równiutko ułożone śpiwory, wybornie prezentowały 
się w naszych „sypialniach”, które natenczas stały się sale 213 i 214. A zaraz potem… zabawom nie było końca. 
   W atmosferze akceptacji i życzliwości sprawdziliśmy naszą niezawodną pamięć, absolutny słuch (nie tylko muzyczny)  
i ogólną sprawność fizyczną – szczególnie chłopcy. Miłym akcentem była przerwa na posiłek. I choć godzina nie sprzyjała (21!) 
wszyscy zasiedli i spożyli gorącą pizzę. Dostarczyła ona pokaźną ilość energii do dalszego „buszowania” po szkole. Wspólnie 
pogryzane chrupki, towarzyszyły projekcji filmu. Nie przyznamy się, jaki to był horror, ale później bawiliśmy się wyśmienicie 
w szukanie duchów. Nie dało się jednak zmęczyć naszych chłopców, wykazywali się, bowiem niezmierzoną energią jeszcze 
przez wiele godzin. Sen był krótki, a ranne porządki intensywne … O 8.00  wszyscy, prawie wyspani, udali się do domu. 
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   Taka noc w szkole, to doskonała okazja do przełamywania barier, umacniania więzi. Zabawa może pozwoliła 
polubić szkołę. Wśród uczestników krążyło powiedzenie „szkoła jest fajna, gdyby nie lekcje”.Przejście po szkolnych 
korytarzach w domowych kapciach, skarpetach i pidżamach, na pewno pomoże traktować szkołę jak drugi dom. 
     Opiekę sprawowały wychowawczynie Ewelina Kołata i Agnieszka Pajor.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych   |    Samorząd Uczniowski
3 grudnia to data wyjątkowa i bardzo ważna, bowiem tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku, na zakończenie Dekady 
Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). Na znak solidaryzowania się z osobami z niepełnosprawnością uczniowie przyszli do 
szkoły ubrani w kolor żółty.

Tego dnia włączyliśmy się w działania szkoły podstawowej w Wilamowie. Słoneczne barwy przyświecały wszystkim uczniom 
i nauczycielom przez cały dzień. Przyłączając się po raz pierwszy do obchodów, tego dnia chcieliśmy zwrócić uwagę na to, 
że niepełnosprawni są wśród nas, że mają takie same potrzeby jak my, że chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami. 
    Pamiętajmy, nikt nie powinien czuć się atakowany i obrażany z powodu swojej niepełnosprawności.                                                                                         

Doceniamy... gratulujemy... nagradzamy...   |   Dyrekcja Szkoły
     3 grudnia 2021 r. pogratulowaliśmy naszym uczniom dotychczasowych sukcesów w konkursach przedmiotowych  

(i nagrodziliśmy ich drobnymi uniejowskimi gadżetami).
Jesteśmy z Was dumni. Trzymamy kciuki na dalszych etapach oraz życzymy nagrodzonym, ale też wszystkim uczniom 

osiągnięć w kolejnych rywalizacjach, osiąganych na miarę swoich możliwości w różnych dziedzinach i pasjach.
 

Lp. Nazwa konkursu Miejsce, etap Nazwisko                                   Klasa

1. V	edycja	Powiatowego	Konkursu	Języka	Angielsk-
iego	i	Niemieckiego	„Language	Abenteuer”	w	Ze-
spole	Szkół	Rolniczych	CKR	w	Kaczkach	Średnich

I	miejsce	na	15	szkół	
(drużynowo)

Julia	Koperska 
Aleksandra	Gogol 
Amelia	Tomczyk

8b 
8b 
8c

2. Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Języka	
Niemieckiego	(etap	szkolny)

Zakwalifikowanie	się	do	
etapu	rejonowego	z	wyni-
kiem	87%

Julia	Koperska 8b

3. Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Języka	
Polskiego	(etap	szkolny)

Zakwalifikowanie	się	do	
etapu	rejonowego

Julia	Koperska 
Aleksandra	Sroka 
Aleksandra	Gogol

8b 
8c 
8b

4. Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Matematy-
ki	(etap	szkolny)

Zakwalifikowanie	się	do	
etapu	rejonowego

Kamil	Pruchlat 8b

5. Powiatowy	Konkurs	Wiedzy	„Żołnierze	Wyklęci” I	miejsce Alan	Jaśkiewicz 8b

II	miejsce Aleksandra	Sroka 8c

III	miejsce Julia	Koperska 8b

Wyróżnienie Katarzyna	Kubiak 
Oliwia	Wagner 
Antoni	Kowalski 
Wiktor	Tarnowski

8a 
8b 
8c 
8c

6. Gminny	Konkurs	Plastyczny	„#Szczepimy	się” I	miejsce Aleksandra	Gogol 
Julia	Koperska

8b 
8b

II	miejsce Maja	Pilarczyk 
Oliwia	Kwiatkowska

5c 
5a

III		miejsce Igor	Koralewski 7c

7. Powiatowy	Konkurs	Poetycki	„Z	łąk	i	pół” Wyróżnienie Zuzanna	Matuszewska 1b

8. I	edycja	Gminnego	Konkursu	Plastycznego	
„Jesteśmy	tacy	sami	–	integracja	w	oczach	
dziecka”	klasy	I-IV

I	miejsce Jakub	Smulik 1b

II	miejsce Milena	Olczyńska 4a

III	miejsce Hanna	Wójcik 1a

Wyróżnienie Julia	Antoniak 2a

9. I	edycja	Gminnego	Konkursu	Plastycz-
nego	„Jesteśmy	tacy	sami	–	słynne	osoby	
niepełnosprawne”

I	miejsce Maja	Pilarczyk 5c

II	miejsce Igor	Koralewski 7c
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Gminny konkurs plastyczny rozstrzygnięty   |   Elżbieta Bartnik
     3 grudnia w szkole podstawowej w Wilamowie zostały rozstrzygnięte dwa konkursy, w których nasi uczniowie wzięli 

udział. Pani dyrektor Edyta Miśkiewicz wręczyła uczniom nagrody i dyplomy. 
W pierwszym konkursie pt. „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”, dla klas I-IV, nagrody otrzymali 

następujący uczniowie: I miejsce –Jakub Smulik – kl. I, II miejsce – Milena Olczyńska – kl. IV, III miejsce – Hanna Wójcik – kl. 
I, wyróżnienie – Julia Antoniak – kl. II. 

W drugim pt. „Jesteśmy tacy sami – słynne osoby niepełnosprawne”, dla klas V-VIII, nagrody wręczono następującym 
osobom: I miejsce – Maja Pilarczyk – kl. V, II miejsce – Igor Koralewski – kl. VII, SP Uniejów.

Serdecznie gratulujemy laureatom

Uczymy się pływać   |   Daniela Kwiatosińska
Uczniowie klasy II brali udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dzięki umowie pomiędzy burmistrzem 

Józefem Kaczmarkiem a Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Łodzi. Projekt był adresowany do uczniów szkół podstawowych  
z klas  I-III i zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych  
z zakresu nauki pływania. Miał on na celu upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci i popularyzację sportu. 
Dzięki rozbudowanej infrastrukturze w okolicy i wszechstronności pływania, jest to doskonały sport do tego, aby zachęcić 
dzieci do uprawiania tej dyscypliny, a także do rozwoju fizycznego i dbania o własne zdrowie już w tym wieku. Zajęcia odbywały 
się raz w tygodniu, od początku września do połowy listopada, na pływalni krytej w Termach Uniejów. Uczniowie, pod pilnym 
okiem czujnych instruktorów nauki pływania – p. Karoliny Marosik i p. Szymona Bugajaka, nie tylko uczyli się pływać, ale także 
doskonalili swoje umiejętności i sprawność fizyczną. Wspaniali instruktorzy, przy udziale opiekunki Danieli Kwiatosińskiej, 
służyli radą i chętnie prowadzili zajęcia tak, aby dzieci w swoim tempie przyswajały umiejętności. Każde zajęcia trwały 90 minut 
i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ponieważ poprzez zabawę mogli oni nauczyć się pływania i spędzić miło 
czas z rówieśnikami i po prostu dobrze się bawić. Na koniec każdy z uczestników otrzymał dyplom za ukończenie etapu I ,,Płyń 
bezpiecznie po zdrowie”.

Konkurs „You Can Dance”   |    Martyna Janiak
Nasza szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu tanecznego „You Can Dance”, organizowanego przez telewizję 

TVP. Kilkunastu uczniów z klas IV-VIII wraz z p. Martyną Janiak wspólnie pracowało nad układem tanecznym, który został 
nagrany i wysłany na konkurs. Nasi tancerze to: Agata Saganiak, Aleksandra Warych, Natalia Goszczyk, Zuzanna Andrysiewicz, 
Antonia Kawecka, Anna Kozłowska, Anna Pietrzak, Anna Graszka, Wiktor Korczyński, Ilary Controllo, Weronika Rogalska, 
Róża Kudanowska. Filmiki przesłane przez szkoły, biorące udział w konkursie, zostały umieszczone na oficjalnym profilu 
facebookowym programu „You Can Dance – Nowa Generacja”. Szkoły, które zdobędą najwięcej „lajków”, otrzymają nagrody 
pieniężne. Zwycięską szkołę odwiedzą: Agustin Egurrola, Ida Nowakowska oraz Roksana Węgiel. Zachęcamy do oddawania 
głosów na naszą szkołę!

     
Sukces w konkursie poetyckim   |   Marzena Antczak
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach zorganizowała w październiku 2021 roku 

XXII edycję konkursu poetyckiego im. Marii Konopnickiej pod hasłem „Z łąk i pól”. Zadaniem uczestników było napisanie 
dwóch wierszy inspirowanych twórczością Marii Konopnickiej, które będą nawiązywały do zjawisk charakterystycznych dla 
życia ludzi na wsi, nierozerwalnie związanych z rytmem przyrody.
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Wróżby andrzejkowe Uczniowie w Międzynarodowym Dniu Łamańców Językowych 

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
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Dzieci w Dniu Pluszowego Misia Andrzejki w klasie II

Na konkurs wpłynęły prace od 46 uczestników. Wśród nich znalazły się również utwory uczniów z naszej szkoły. 
Miło nam ogłosić, że wyróżnienie w kategorii wiekowej kl. IV-VI zdobyła Aleksandra Pawlak, uczennica klasy IV. Poniżej 

prezentujemy nagrodzone wiersze młodziutkiej poetki.

Z łąk
Malownicza łąka wśród pól urosła,
Wygląda jak przepiękna wiosna.
Kolor czerwony, niebieski, zielony
Tworzy się pejzaż nieodgadniony.
Czerwone maki jak ogień świecą.
Chabry niebieskie płatkami też lecą.
W trawie łąki ptaki się chowają,
Rozkoszne latają sikorki, wróbelki latają.
Piękny to widok, niczym marzenie,
Łąka, jej zapach dają ukojenie.
 
Olu, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Święto Niepodległości   |   Maciej Klata
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w szkole odbył się uroczysty apel z udziałem uczniów i nauczycieli, 

zgromadzonych oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, uczestnicy obejrzeli 
prezentację multimedialną oraz wysłuchali wystąpienia nauczyciela historii, Macieja Klaty, który pokrótce przypomniał kontekst 
wydarzeń z listopada 1918 r. oraz drogę Polaków do odzyskania własnego państwa.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu szkolnego na pracę plastyczną inspirowaną Świętem 
Niepodległości. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, zwłaszcza z młodszych klas, dlatego jury,  
w składzie: Maciej Klata, Martyna Janiak i Marzena Antczak, stanęło przed trudnym zadaniem wyboru najciekawszych spośród 
kilkudziesięciu prac. 

Ostatecznie laureatami zostali: Kornelia Szafarz (klasa I), Marcel Graczyk (klasa II), Roksana Okrasa (klasa III), Anna Kozłowska 
(klasa IV), Maja Pawlak (klasa V), Mikołaj Szafarz (klasa VI), Kacper Szafarz (klasa VII), Weronika Rogalska (klasa VIII), Weronika 
Szypowska (klasa VIII). Osoby te otrzymały nagrody książkowe dotyczące historii Polski, a dla wszystkich uczestników konkursu 
przewidziano również pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe przypinki na Święto Niepodległości.

Po rozdaniu nagród rozpoczęła się część artystyczna, w której uczniowie przypomnieli najpopularniejsze polskie pieśni 
patriotyczne i żołnierskie. Wystąpiły dzieci z dwóch najmłodszych klas, znakomicie przygotowane przez swoje wychowawczynie: 
Beatę Czerwińską (klasa I) oraz Danielę Kwiatosińską (klasa II). Na zakończenie wszyscy wysłuchali krótkiego koncertu  
w wykonaniu chóru złożonego z uczniów klas IV-VII, pod kierunkiem nauczycielki muzyki Magdaleny Andrysiewicz, która zajęła 
się również oprawą muzyczną całej uroczystości. Jedną z pieśni, jako solista, zaśpiewał ponadto Maksymilian Okrasa z klasy VI.

Rozdanie nagród konkursowych i wspólne śpiewanie pieśni, mimo wciąż trwającej pandemii, wprawiły wszystkich w radosny 
nastrój, tak jak radosne jest przecież samo Święto 11 Listopada. Nie zabrakło przy tej okazji także chwili refleksji nad znaczeniem 
odzyskanej przed 103 laty niepodległości.

Sukcesy przedszkolaków   |   Alicja Gapsa
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny „Miś – mój ulubiony bohater 

literacki” dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat z powiatu poddębickiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy 
plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia. Do konkursu zostało zgłoszonych 129 prac plastycznych. Wszystkie 
prace, które zostały nagrodzone, zostały wyeksponowane w Czytelni Ogólnej Biblioteki. 

Z pól
Złote kłosy na polach widnieją,
Na żyzną glebę nasionami sieją.
Łanami złota błyszczy się pole,
Świerszcz między nimi wchodzi w swoją rolę.
Gra jak muzyka, jak ukojenie,
Dźwiękami lata daje spełnienie.
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Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 17 listopada 2021 r.  Miło nam ogłosić, iż nasze przedszkolaki zdobyły 
następujące miejsca: II miejsce – Weronika Nowak, Kaja Kozłowska, III miejsce – Wojciech Pawlak.

W XIV Powiatowym Konkursie Plastyczno-Literackim „Przygody Misia Uszatka”, którego organizatorem było Miejskie Przed-
szkole w Uniejowie, Nadia Kujawiak otrzymała wyróżnienie. 

Serdecznie dziękujemy przedszkolakom za udział w konkursach. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka   |   Martyna Janiak
20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać uwagę każdego człowieka na dzieci i ich prawa. Tego dnia przypada 

rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji 
o prawach dziecka z 1989 roku. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych 
warunków życia i rozwoju. W Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Polska ratyfikowała 
Konwencję 7 czerwca 1991 r. Wspomniana rocznica jest okazją do poznania bliżej tej tematyki. Członkowie Samorządu 
Uczniowskiego przygotowali z tej okazji gazetkę przedstawiającą prawa dziecka. Wiceprzewodnicząca SU – Izabela Rosik wraz 
z Marcelem Szczepułą odwiedzili wszystkie klasy i po krótce przedstawili najważniejsze informacje związane z tym ważnym 
dniem.

Dzień Pluszowego Misia   |   Magdalena Andrysiewicz
„Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula.
25 listopada 2021 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy bardzo ważne święto „Dzień Pluszowego Misia”. Mimo coraz 

nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Z tej jakże ważnej okazji powstała „Galeria 
Bajkowych Misiów”. Każde dziecko przysłało zdjęcie ze swoim ulubionym misiem. Misie były małe, duże, bardzo duże, białe, 
wprost bajecznie kolorowe, a każdy był piękny i wyjątkowy. 

Dzieci poznały historię powstania pluszaków, każdy z bajkowych misiów miał dla dzieci zadanie. Tego dnia przedszkolaki 
bawiły się w te zabawy, które najbardziej lubią bawić się misie. Powstał również duży miś, którego wszyscy wspólnie 
pokolorowaliśmy. Nie brakowało tańców, wierszy, piosenek o tematyce misiowej. Chętne dzieci mogły skosztować także 
przysmaku wszystkich misiów-miodku. Dzieci wykazały się także sprawnością, przeszły misiowe tory przeszkód, a na koniec 
brały udział w misiowym quizie. Po pełnej uśmiechu, ogromu radości zabawie, dzieci podśpiewując poznane piosenki, wróciły 
do domów. Już z niecierpliwością oczekują na kolejne Święto Pluszowego Misia. Najważniejszy, główny cel imprezy – wspólna, 
zgodna zabawa – został osiągnięty.

Andrzejki w klasie II    |   Daniela Kwiatosińska
Przypadające 29 listopada Andrzejki to, zgodnie z tradycją, wieczór wróżb. Świętego Andrzeja uznano za patrona panien 

chcących szybko wyjść za mąż. Miał on pomóc dziewczętom poznać przyszłość. Odpowiednikiem andrzejek dla chłopców były 
kiedyś katarzynki (24 listopada), jednak z czasem dwa odrębne obrzędy zostały połączone i dziś są obchodzone jako andrzejki. 
Dawniej istotną część wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby, dzisiaj traktowane są raczej rozrywkowo, niemniej jednak 
nadal są one ważną częścią polskiej tradycji, o czym przekonali się uczniowie klasy II. 

30 listopada 2021 r. uczniowie klasy II zorganizowali wewnątrzklasowe andrzejki. Według dawnych wierzeń ten dzień miał 
magiczną moc, gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości. Również i my chcieliśmy dowiedzieć się, co nas czeka nie tylko 
w najbliższej, ale i tej dalszej przyszłości. Żeby bardziej poczuć magię Andrzejek, uczniowie przebrali się w stroje różnych 
postaci. Dzięki wróżbom, przebijając papierowe serduszka, chłopcy mogli poznać imię przyszłej wybranki, a dziewczynki – imię 
przyszłego wybranka. Ustawianie kapci i butów w kierunku drzwi mówiło o tym, kto pierwszy ożeni się lub wyjdzie za mąż. 
Były też przepowiednie związane z wyborem przyszłego zawodu, a magiczna czarodziejska kula i wróżby z kart wskazywały, 
co może nas spotkać w najbliższej przyszłości. Wszystkie wróżby były świetnym sposobem na integrację grupy, a także miłą 
odmianą od standardowej rzeczywistości szkolnej. Na koniec uczniowie malowali postacie wróżek i wróżbitów. Imprezie 
towarzyszyło wiele radości i śmiechu, a wszystko odbyło się w atmosferze magii i tajemniczości. Nie zabrakło także słodkiego 
poczęstunku przygotowanego przez Czerwonego Kapturka, który zwieńczył wigilię świętego Andrzeja. 

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za przygotowanie dzieciom strojów, a uczniom za wspaniałą atmosferę w cza-
sie klasowych Andrzejek. Mam nadzieję, że jak przystało na tradycję, część wróżb i marzeń zostanie spełniona.

      
Hokus pokus, czary mary, niech się spełnią andrzejkowe czary   |   Magdalena Andrysiewicz
„W przedszkolu zabawa.
Andrzejek to czas,
niech magia i wróżba 
królują wśród nas” 
Pod takim hasłem przedszkolakom z grupy 3-4latków w Wieleninie upłynął dzień 30 listopada 2021 roku. Właśnie w tym dniu 

dzieci miały okazje przenieść się w magiczny świat wróżb i przebrać się za ulubione postaci z bajek. Były Wróżki, Czarodzieje, 
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Klasa II przed wyjazdem na baseny w ramach programu „Umiem pływać” Mikołajki w klasie VIII

Kot, Biedronka, Dinozaur oraz dwóch Spaidermenów. Pani przemieniła się w Cygankę, która przepowiadała maluchom, co miłego 
spotka je w przyszłym roku oraz jak będzie miał na imię ich najlepszy przyjaciel. Swoją przyszłość odkrywały losując przedmioty, 
które przepowiadały kim zostaną w przyszłości, jakie życie ich czeka, wróżyły z butów, przebijały serduszka z imionami. Nie 
zabrakło też wróżb dla rodziców. Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały przedszkolakom zabawy, pląsy i ciekawe konkursy. 

Andrzejki w naszym przedszkolu były niezwykle udane. Radości nie było końca. Dzieci wróciły do domu w doskonałych 
humorach. Czy wróżby się spełnią? Czas pokaże. Pewne jest to, że przyniosły nam wiele radości i były okazją do wspólnej 
zabawy.

Wycieczka do Torunia   |   Martyna Janiak
Klasy IV-VIII udały się 2 grudnia 2021 r. na dwudniową wycieczkę do Torunia, w ramach programu „Poznaj Polskę” MEiN. 

W pierwszym dniu, po dotarciu na miejsce, zwiedziliśmy Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach 
piernikarskich. Następnym punktem był seans w planetarium oraz zwiedzanie starówki. Mimo momentami dokuczliwego 
wiatru, w dobrych nastrojach udaliśmy się do hotelu, gdzie czekała na nas pyszna kolacja. Po posiłku udaliśmy się na zasłużony 
wypoczynek. Następnego dnia, zaraz po śniadaniu i spakowaniu się, wybraliśmy się na dalsze zwiedzanie Torunia. Zaczęliśmy 
od Domu Mikołaja Kopernika – interaktywnego muzeum pełnego ciekawostek na temat tego wybitnego astronoma. Następnie 
pojechaliśmy do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie przez kilka godzin zwiedzaliśmy wystawy tematyczne zlokalizowane 
na sześciu piętrach nowoczesnego budynku oraz wykonywaliśmy ciekawe doświadczenia, z których dowiedzieliśmy się wiele na 
temat otaczającego nas świata. Po obiedzie udaliśmy się na wieczorny spacer po starówce. Poczuliśmy atmosferę zbliżających 
się Świąt, dzięki pięknym świątecznym iluminacjom. 

Wszyscy zadowoleni z wycieczki i z lekkim niedosytem, że tak szybko się skończyła, wróciliśmy do domu. 
Organizatorką wycieczki z programu „Poznaj Polskę” w naszej szkole oraz opiekunką podczas wycieczki była p. Martyna 

Janiak. Opiekę nad uczniami sprawowali także: p. Marzena Antczak, p. Piotr Masiera oraz p. Maciej Klata.

Dzień Osób Niepełnosprawnych   |   Martyna Janiak
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, świętowanego na całym świecie 3 grudnia, przyłączyliśmy się 

do akcji zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Wilamowie. Tego dnia wszyscy ubraliśmy się na żółto na znak tolerancji 
oraz integracji. Wszystkim osobom, które borykają się z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom życzymy wytrwałości  
w pokonywaniu codziennych przeciwności.  #spwilamów #integracja

Co słychać u pierwszaków?   |   Beata Czerwińska
Klasa 1 na tropie jesieni
Uczniowie klasy 1 w każdą środę uczestniczą w zajęciach kółka matematyczno-przyrodniczego. Tutaj, za pomocą metod 

opartych na działaniu i obserwacji oraz innych metod aktywizujących, odkrywają świat i jego tajemnice. Podczas wycieczki 
dzieci szukały śladów jesieni, obserwowały odlatujące  ptaki, zbierały  liście, żołędzie i kasztany, a w sali lekcyjnej, korzystając 
z lup, przyglądały się budowie liścia i zdobywały wiedzę o tym, jak odżywiają się rośliny.

Zabawa w sklep   |   Beata Czerwińska
Na kółku matematyczno-przyrodniczym pierwszaki bawiły się w sklep. Poznały polską walutę i dowiedziały się, że posługuje-

my się monetami i banknotami. Poprzez zabawę uczyły się robić zakupy, posługiwać się złotymi, ale również używania zwrotów 
grzecznościowych, takich jak: „proszę”, „poproszę”, „dziękuję”. Nauka nauką, ale ileż frajdy było w organizowaniu towaru, 
układaniu go na półkach, ustalaniu cen oraz wcielaniu się w role klientów i sprzedawców. Było fajnie, na pewno to jeszcze 
powtórzymy.

Andrzejki u pierwszaków   |   Beata Czerwińska
Wigilia św. Andrzeja to czas, aby poznać tradycje andrzejkowe. Pierwszaki nie tylko się z nimi zapoznały, ale przede wszyst-
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kim dobrze się bawiły. Przygotowały sobie maski i stroje, które wprowadziły ich w odpowiedni, nieco tajemniczy nastrój i oddały 
się w ręce wróżki. A wróżka miała dla dzieci tylko dobre wróżby na bliską i dalszą przyszłość. Wszyscy wiemy, że to tylko tradycja 
i zabawa, ale skrycie w dobre wróżby wierzymy.

Nasze sukcesy!   |   Daniela Kwiatosińska, Alicja Gapsa
3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W tym dniu w szkole rozstrzygnięty został 

gminny konkurs „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”, w którym brali udział uczniowie. I miejsce zajęła Antonina 
Pietrzykowska, oddział przedszkolny; wyróżnienie – Hubert Kozłowski, oddział przedszkolny i Marcel Graczyk, klasa II. 

Serdecznie dziękujemy przedszkolakom i uczniom za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że udział w nim zintegruje wszystkie 
dzieci. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Mikołajki w szkole    |   Magdalena Andrysiewicz
6 grudnia to jeden z najsympatyczniejszych dni w całym roku – w tym dniu do wszystkich dzieci, jak i dorosłych przychodzi 

Święty Mikołaj. Tak było między innymi w Szkole Podstawowej w Wieleninie. Święty Mikołaj przyjechał do naszej szkoły wozem 
strażackim z OSP Wielenin. Każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja wspaniałe słodkie prezenty. Nauczyciele także mogli 
liczyć na miły upominek. Nie obyło się bez wspólnych zdjęć z Mikołajem. Tą miłą tradycję kontynuuje Szkolna Rada Rodziców 
z przewodniczącą Iloną Tomczyk, a w rolę Świętego Mikołaja wcielił się Pan Grzegorz Szafarz. To był cudowny dzień w naszej 
szkole, za który wszystkie dzieci serdecznie dziękują.

Mikołajki w klasie IV   |    Martyna Janiak
W klasie IV miało miejsce radosne wydarzenie. Wspólnie świętowaliśmy Mikołajki. Wszyscy czekaliśmy na ten dzień z nie-

cierpliwością. Ubrani w czapki Mikołaja, świąteczne opaski oraz czerwone akcenty zabraliśmy się do dekorowania choinki. 
Następnie obdarowaliśmy się prezentami. Każdy czwartoklasista otrzymał specjalny certyfikat grzecznego dziecka. Okazało się, 
że wszyscy byli wnikliwie obserwowani przez pomocne Elfy i w tym roku byli bardzo grzeczni, pomocni i troskliwi. 

                                                                                          
Mikołajki w przedszkolu   |  Magdalena Andrysiewicz
Mikołajki w przedszkolu to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. W tym dniu od samego rana wśród przedszkolaków 

panowała radość i poruszenie. Przedszkolaki z wielką niecierpliwością oczekiwały przyjścia niezwykłego gościa. Cały czas 
nasłuchiwały dzwonków. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tego wydarzenia, wszystkie dzieci były odświętnie ubrane w czer-
wone mikołajowe czapeczki i z wielkim zaangażowaniem zabrały się za ubieranie choinki oraz robienie Mikołajów z serwetki.

Tak długo oczekiwany gość przybył do naszego przedszkola samochodem strażackim w towarzystwie pomocników – Mikołajek 
z Rady Rodziców. Mikołaj rozdał dzieciom słodkie upominki, a dzieci w podziękowaniu pięknie zaśpiewały świąteczną piosenkę  
i powiedziały wierszyk. Wizyta wyjątkowego gościa wprowadziła wszystkich w radosny klimat Świąt Bożego Narodzenia. 

SKO Wielenin funduje meble przedszkolakom!   |   Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz
W roku szkolnym 2021/2022 w SP Wielenin został otworzony nowy oddział przedszkolny dla dzieci 3- i 4-letnich. Aby 

najmłodsi nie czuli się przytłoczeni nowym otoczeniem i szybko przystosowali się do nowego miejsca, jako prezent powitalny, 
SKO Wielenin z wygranych w konkursach funduszy postanowiło ufundować najmłodszym meble do przedszkola.

Dzieci otrzymały kolorowe meble, które z pewnością przysłużyły się im w adaptacji do szkolnej rzeczywistości, która wcale 
nie musi być szara i nudna, a może być barwna i wesoła. Chcemy, aby nowoprzybyli uczniowie naszej placówki czuli się tutaj 
komfortowo i wiedzieli, że SKO jest gotowe im pomóc. Co więcej, mamy nadzieję, że zachęci to w przyszłości naszych nowych, 
młodych przyjaciół do uczestnictwa w naszej inicjatywie, czyli Szkolnej Kasie Oszczędności. Cieszymy się, że z roku na rok 
jesteśmy coraz bardziej popularni wśród naszych podopiecznych, co potwierdzamy naszymi osiągnięciami na polu szkolnym  
i pozaszkolnym. 

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Edukacja na wesoło!   |   Agata Górka
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie postanowili podziękować swoim nauczycielom, pani dyrektor oraz 

pracownikom szkoły, przygotowanym przez Samorząd Uczniowski, występem.
Głównym punktem programu był skecz, który z przymrużeniem oka przedstawił życie szkolne uczniów. Krótkie 

scenki z zajęć lekcyjnych przeplatały się z fragmentami piosenek. Uczniowie wykazali się dużym talentem komediowym  
i niewątpliwą odwagą sceniczną.
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Uczniowie podczas apelu z okazji Święta Niepodległości Przedszkolaki w Dniu Pluszowego Misia

Druga część uroczystości upłynęła pod znakiem poezji. Każdy nauczyciel mógł przekonać się, jak widzą go uczniowie, 
dzięki krótkim humorystycznym wierszykom. 

Autorzy i pomysłodawcy utworów przyznali, że nie mieli łatwego zadania, szukając słabostek swojego grona 
pedagogicznego, ale co nieco udało się wychwycić.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie przyznano nagrody pracownikom szkoły. Nagrody Dyrektora otrzymały 
nauczycielki: Joanna Binkiewicz, Andżelika Górecka, Katarzyna Pajor, Izabela Wojtczak i Izabela Wróbel oraz pracownicy 
szkoły: Małgorzata Gręda, Agnieszka Szafarz, Kazimierz Woźniak i Halina Zawadzka. Nagrody Burmistrza przyznano 
dyrektor Edycie Miśkiewicz oraz Sylwii Wrąbel i Beacie Kos.

Oprócz kwiatów, życzeń i drobnych upominków, uczniowie podarowali wszystkim dobry humor, a ciepła reakcja 
publiczności pokazała, że w naszej szkole potrafimy się śmiać i mamy dystans do siebie.

       
Ślubowanie klasy I   |   Beata Kos
14 października 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta 

wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również 
dla ich rodziców. 

W tym dniu na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Uniejowa – pan Mirosław Madajski, Radny 
Rady Miejskiej w Uniejowie – pan Krzysztof Bielawski, sołtys Wilamowa – pani Krystyna Maj, przewodnicząca KGW 
Wilamów – pani Lilianna Polipowska, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Wilczyńska, dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, uczniowie klas I-IV i rodzice uczniów klasy pierwszej. 

Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitała pani dyrektor Edyta Miśkiewicz. Zanim 
pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. 
Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów 
było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, tańce oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. 
Po zakończonej prezentacji wszyscy oglądający i zaproszeni goście gromkimi oklaskami zgodnie potwierdzili, iż wszystkie 
dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Pierwszaki, 
głośno i z przekonaniem, przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. 
Aktu pasowania dokonała p. Dyrektor. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej 
Szkoły Podstawowej w Wilamowie. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez p. Edytę 
Miśkiewicz. Najmłodsi otrzymali wspaniałe pomoce i gry dydaktyczne oraz słodycze ufundowane przez Radę Rodziców 
i zaproszonych gości. Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich z Wilamowa, na czele z panią Lilianną, przygotowało wszystkim 
dzieciom ze szkoły pyszną niespodziankę w postaci waty cukrowej. Również koledzy i koleżanki z klasy II przygotowali 
dla nich część artystyczną i upominki. Tata jednej z uczennic klasy I, który jest strażakiem OSP Wilamów, wręczył bilet 
na przejazd wozem strażackim po drogach Wilamowa dla klasy I i II. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.
       
Wycieczka wozem strażackim   |   Beata Kos
Pierwszaki i drugoklasiści z naszej szkoły w dniu 18 października 2021r. zrealizowały bilet przejazdu samochodem 

strażackim, jaki otrzymały w podarunku od strażaków z Wilamowa z okazji przyrzeczenia klasy I. Kolejno dzieci z obydwu 
klas miały przejażdżkę drogami Wilamowa, co sprawiło im ogromną frajdę Ponadto panowie strażacy: p. Krzysztof Mruk 
i p. Michał Cieślak uświadomili dzieciom na czym polega ich praca i pokazali całe wyposażenie wozu strażackiego. Dzieci 
zakładały strój strażacki i kaski. Niektórzy chłopcy z kl. I stwierdzili, że to najpiękniejszy dzień w ich życiu. Panowie 
bardzo się ucieszyli, iż mogli spełnić marzenia dzieci. Serdecznie dziękujemy za tak miłą niespodziankę.
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Wyjazd klasy VII do Uniejowa   |   Izabela Wojtczak
W piątek, 22 października 2021 r. klasa VII razem z wychowawczynią złożyła wizytę w Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Uniejowie. Na początku młodzież zwiedziła nowy obiekt, następnie wysłuchała krótkiej prelekcji 
przeprowadzonej przez bibliotekarkę. Pani bibliotekarka opowiedziała o swojej pracy i działaniach, które biblioteka 
podejmuje. Uczniowie dowiedzieli się też o historii biblioteki, mogli zaczerpnąć wiedzy o książce i jej budowie. Zostali 
również zapoznani z księgozbiorem. Dowiedzieli się, jak należy we właściwy sposób korzystać z tych księgozbiorów. 
Bibliotekarka poinformowała uczniów w jak łatwy i przystępy sposób można korzystać z zasobów internetowych 
biblioteki i jak za pomocą Internetu wypożyczać potrzebne książki. Kolejnym punktem zwiedzania była wystawa 
rysunków i szkiców, wykonanych przez naszą byłą koleżankę Martynę Ludwicką, obecnie uczennicę Liceum Plastycznego 
w Kościelcu. Martyna zdobyła wyróżnienie w konkursie IPN-u na najlepszy plakat.

Odwiedziny w bibliotece przebiegły w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że takie zajęcia 
biblioteczne zapadną w pamięci uczniów i w przyszłości samodzielnie będą odwiedzali biblioteki i sięgali po książki. 

Drugim celem wyjazdu klasy VII do Uniejowa był udział w akcji organizowanej z okazji 3. rocznicy Programu 
Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Z tej okazji został w Uniejowie przygotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Pokój wyzwań”. Podczas zabawy edukacyjnej uczniowie zapoznali się  
z problemem zanieczyszczenia powietrza i jak to wpływa na zdrowie człowieka. Zespoły uczniowskie w „Pokoju wyzwań”, 
z dużym zaangażowaniem, rozwiązywały zdania i zdobywały wiedzę na temat sposobów zmniejszenia smogu, poprzez 
zastosowanie ekologicznych rozwiązań w swoich domach. 

Dużo emocji, fajna zabawa i praktyczna wiedza. To była bardzo ciekawa lekcja ekologii. Na koniec zajęć uczniowie 
otrzymali gadżety oraz ulotki na temat samego programu, które trafią do rodziców oraz dziadków uczniów.

       
Projekt „Emocja”   |   Sylwia Wrąbel
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III realizują Międzynarodowy Projekt „Emocja”. Koordynatorem programu 

jest pani Sylwia Wrąbel. Dzieci będą zdobywać wiedzę i umiejętności ukierunkowane na wychowanie do wartości. 
Głównym kierunkiem działań podczas realizacji projektu będzie wprowadzanie dzieci w świat wartości moralnych, które 
są fundamentem prawidłowego rozwoju każdego młodego człowieka. Istotne jest kształtowanie właściwych postaw 
społecznych, opartych na wartościach takich jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Podstawowe cele projektu to: kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych 
ludzi, integracja zespołu klasowego, wychowanie do wartości jw. 

Projekt jest zgodny z Podstawą Programową oraz bieżącymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2021/2022. 

Przygodę z projektem rozpoczęliśmy od Międzynarodowego Dnia Kropki. Stworzyliśmy swój kącik emocji, gdzie 
codziennie możemy dzielić się swoimi radościami lub pozbyć się swoich „złości”. Uczniowie poznali historię Vasthi  
z bajki pt. „Kropka”, dzięki której dowiedzieli się, czym jest kreatywność oraz jak ważna jest wiara we własne możliwości. 
Rozmawialiśmy o swoich talentach i pasjach oraz ćwiczyliśmy współpracę w grupie. Poruszyliśmy również temat 
niepełnosprawności i empatii. Największą radość sprawiło uczniom tworzenie własnych kropek 3D oraz nauka 
podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku migowym. To były bardzo kreatywne miesiące!

       
Wycieczka do „Mandorii”   |   Sylwia Wrąbel
29 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły wybrali się do tematycznego parku rozrywki – Mandoria w Rzgowie. 

Ten, otwarty w lipcu 2021 roku, obiekt jest największym całorocznym parkiem rozrywki w Polsce. Znaleźliśmy tam 
ponad 20 atrakcji pod dachem, w tym: roller-coastery, karuzele, zjeżdżalnie na 6 torów, łódki na wodzie, labirynty i wiele 
innych. 

W „Mieście Przygód” atrakcje są naturalną częścią całego miejsca, czyli miasta ze swoją historią i stylem. To tutaj 
renesansowa Europa łączy się z nowoczesnością, a XVI-wieczne miasto handlowe zmienia się w park rozrywki, dzięki 
czemu poczuliśmy się, jakbyśmy przenieśli się w czasie. W „Mieście Przygód” wszyscy bawili się znakomicie i nie mieli 
czasu na nudę. Dali się porwać przygodzie, korzystając z mnóstwa atrakcji. Czas spędzony w tym fantastycznym miejscu 
pozostanie wyjątkowym wspomnieniem.

Mandoria z pewnością jest miejscem niezwykłym, które zagwarantowało nam wspaniałą zabawę i masę niesamowitych 
emocji.

       
Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych   |   Małgorzata Nitecka
Jak co roku, nasza szkoła włączyła się w październikowe obchody związane z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek 

Szkolnych. Z tej właśnie okazji nasi uczniowie wzięli udział w dwóch szkolnych konkursach. Pierwszy z nich przeznaczony 
był dla dzieci z klas 1-4 i polegał na wykonaniu ilustracji do ulubionej książki lub baśni. Natomiast uczniowie klas starszych 
brali udział w konkursie fotograficznym pt. „Zaczytani są wśród nas” i mieli za zadanie wykonać zdjęcie osobie czytającej 
książkę.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 9 listopada. Wśród nagrodzonych znaleźli się: 

>
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Konkurs plastyczny: I miejsce: Amelia Spytkowska (kl. 4), II miejsce: Jan Tomaszewski (kl. 3), III miejsce: Marta Jarnot 
(kl. 1), wyróżnienie: Martyna Gręda (kl. 2). Konkurs fotograficzny: I miejsce: Karolina Ludwicka (kl. 8), II miejsce: Ewa 
Tomaszewska (kl. 6), III miejsce: Kacper Wróbel (kl. 8), wyróżnienie: Nina Górka (kl. 6).

Ponadto przez cały miesiąc uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą różnych wydawnictw i zakupu książek 
podczas szkolnego kiermaszu.

Gratulacje dla nagrodzonych i podziękowania dla osób, które pomogły przy realizacji konkursów i kiermaszu. 
       
Święto Niepodległości   |   Joanna Binkiewicz
„Dzisiaj wielka jest rocznica –
jedenasty listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa…”
Słowa te mogą stanowić motto uroczystego apelu, który z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

przygotowali uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem Joanny Binkiewicz i Katarzyny Pajor.
Występujący w przedstawieniu dziewczyna i chłopak udali się do babci i dziadka, prosząc ich, aby w przystępny 

sposób opowiedzieli historię upadku Polski oraz okoliczności odzyskania niepodległości. Pojawiające się w trakcie apelu 
postacie matki, nauczycielki i księdza obrazowo przybliżyły widzom realia życia naszych rodaków w czasach zaborów.

Przedstawienie uatrakcyjniły piosenki patriotyczne, m.in. „Co to jest niepodległość?, „Niepodległość – trudne słowo” 
czy „Niepodległa, niepokorna”.

Najbardziej uroczystym momentem akademii było wspólne odśpiewanie – w obecności Pocztu sztandarowego szkoły 
– „Mazurka Dąbrowskiego”, naszego hymnu narodowego. W ten sposób nasza placówka po raz kolejny przyłączyła się 
do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.

Apel zakończył wykonany przez szóstoklasistów „biało-czerwony taniec” ze wstęgami w barwach naszej Ojczyzny (link 
do filmu: https://youtu.be/LBXjfpcgDtc).

O ważnym dla naszego kraju święcie pamiętały również przedszkolaki z grupy starszaków. Razem z panią Izabelą 
Wróbel przygotowały występ dla swoich młodszych koleżanek i kolegów z oddziału 3- i 4-latków. W wierszach i pio-
senkach przedstawiły losy naszego kraju, a także przypomniały o naszych symbolach narodowych. Na koniec wspólnie 
recytowały wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś?”. Młodsi koledzy nagrodzili młodych aktorów ogromnymi brawami.

Wierzymy, że przedstawienie dziejów upadku i odrodzenia się Polski w sposób prosty i przystępny sprawiło, że wszyscy 
uczniowie, także ci najmłodsi, zrozumieli sens i wagę Święta Niepodległości.

       
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – pogadanka nt. uzależnień   |   Anna Gazda
We wtorek, 16 listopada 2021 r. uczniowie z klasy VII i VIII mieli uczestniczyć w – zorganizowanym przez panią Annę 

Gazdę – spotkaniu z sierżant Beatą Orłowską z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
Głównym tematem przygotowanej przez Gościa pogadanki były zagrożenia płynące z eksperymentowania ze 

środkami odurzającymi i substancjami niewiadomego pochodzenia oraz składu, popularnie nazywane dopalaczami. 
Policjantka w oparciu o przykłady zobrazowała młodym ludziom, do jakich nieszczęść może doprowadzić zażywanie 
substancji narkotycznych. Omawiając temat dopalaczy, pani sierżant przedstawiła także najważniejsze zagadnienia 
dotyczące odpowiedzialności nieletnich. Poinformowała uczestników spotkania, czym jest demoralizacja, przedstawiając 
jednocześnie, jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Uczniowie 
dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara.

Atmosfera, jaka panowała podczas rozmów, szereg pytań i wątpliwości potwierdzają potrzebę prowadzenia takich 
spotkań z młodzieżą, która z całą pewnością teraz już ma świadomość, że rozwaga to ich kapitał na przyszłość.

      
Papieros? Nie!   |   Anna Gazda
Coroczny Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. Na co narażają się palacze? Co 

zawiera papieros? Co to znaczy bierne palenie? Na te i inne pytania uczniowie z naszej szkoły mogli uzyskać odpowiedź, 
zapoznając się informacjami na tablicy tematycznej, przygotowanej przez p. Annę Gazdę. 

W takim dniu warto wspomnieć również, że klasa IV rozpoczęła Program Antytytoniowy Edukacji Zdrowotnej „Bieg po 
zdrowie”, a sześciolatki z oddziału przedszkolnego – program „Czyste powietrze”.

Rok w rok przypominamy, utrwalamy i liczymy na to, iż uda się choć wśród części odbiorców wyzwolić niechęć, a nie 
ciekawość, w stosunku do wszelkiego rodzaju używek.

       
Projekt „Zakamarek – Ekotriki na kąciki”   |   Beata Kos
Klasa I naszej szkoły, wraz z wychowawczynią Beatą Kos, przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu  

Edukacyjnego – Zakamarek-Ekotriki na kąciki. Gościnnie w projekcie weźmie udział klasa II, która wspólnie z kl. I realizuje 
program zajęć artystycznych.

Celem projektu jest wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości ucznia, posiadającego umiejętność 
współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz. Do chwili obecnej zrealizowaliśmy kilka zadań w zakresie: 
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1. ,,Impresjoniści malarze przyrody” – obrazy inspirowane dziełami sztuki” – prace plastyczne. 2., ,Cudaki” – ludziki  
z szyszek, patyków, kasztanów czy żołędzi”. 3. ,,Jesienne prace” – stworki, portrety, bukiety, zwierzęta z liści. Oprócz 
stworków, ludzików cudaków, uczniowie kl. I i II wykonali małe sówki z szyszek. Piękny portret „Pani Jesień” wykonali 
uczniowie kl. II, a klasa I z szyszek zrobiła piękną sowę. 

       
Emocje – warsztaty dla klasy II   |   Anna Gazda
23 listopada 2021 r. uczniowie z klasy drugiej uczestniczyli w warsztatach w Miejskiej Bibliotece w Uniejowie. 

Przewodnim nurtem spotkania były emocje towarzyszące każdemu człowiekowi w codziennym życiu. W czasie 
dwugodzinnych zajęć dzieci opowiadały o swoich odczuciach, jakie towarzyszą im w różnych sytuacjach. Tworzyły także 
ozdoby świąteczne z naturalnych elementów (np. szyszek) i kolorowych bibelotów. Nie brakowało przy tym oczywiście 
pozytywnych emocji. Podsumowaniem warsztatów była gra – kalambury, w której uczestnicy gestykulowali emocje,  
a pozostała grupa miała możliwość je odgadnąć. Dzieci od przemiłej prowadzącej – pani Sylwii Szymańskiej – otrzymały 
gadżety w formie długopisów, zakładek i słodkości. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, a wychowawczyni dziękuje 
rodzicom: p. M. Kafarskiej i p. Ł. Mosiaginowi, którzy zadbali o nasz transport.

       
Wycieczka na Kielecczyznę   |   Joanna Binkiewicz
24 listopada 2021 r. uczniowie klas starszych wybrali się na trzydniową wycieczkę na Kielecczyznę. Wyjazd 

zorganizowany został w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę.
Wczesnym popołudniem młodzi turyści dotarli do pałacyku w Oblęgorku, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Henryka 

Sienkiewicza. Majątek w Oblęgorku polskie społeczeństwo ufundowało pisarzowi w 1900 roku z okazji 25-lecia pracy 
literackiej. Odtąd pałacyk był letnią rezydencją Sienkiewicza. Uczniowie byli oprowadzani po muzeum przez panią 
przewodnik, która przybliżyła sylwetkę pisarza. Obejrzeli wiernie odtworzone pomieszczenia, w których żył i tworzył 
Noblista – gabinet, salon, jadalnię i sypialnię. Natomiast na piętrze zapoznali się z ekspozycją poświęconą pisarzowi 
– dziełami tłumaczonymi na wiele języków i pamiątkami osobistymi. Później uczniowie zwiedzili ruiny królewskiego 
zamku z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach i poznali jego historię. Z zamkowej wieży mogli też podziwiać panoramę 
Kielecczyzny. Pod koniec dnia uczestnicy wycieczki dotarli do Ośrodka Wypoczynkowego „Wierna”. Po zakwaterowaniu 
i obiadokolacji uczniowie wspólnie spędzili wieczór na świetlicy. Grali w piłkarzyki, bilard, gry planszowe lub karty.  
O 22.00 – trochę niechętnie, z lekkim ociąganiem – uczniowie udali się na odpoczynek po pełnym wrażeń dniu.

W czwartek po śniadaniu uczestnicy wycieczki pojechali do Jędrzejowa, gdzie znajduje się Muzeum Przypkowskich. 
Uczniowie mogli tam zobaczyć, jak wyglądały wnętrza domów bogatych mieszczan na początku XX wieku. Ale muzeum 
to znane jest przede wszystkim jako Muzeum Zegarów. Można w nim obejrzeć ogromną kolekcję zegarów słonecznych 
oraz innych typów zegarów od XVI do XX wieku (np. zegary wodne, klepsydry czy świece zegarowe). Następnie 
uczniowie przenieśli się do Parku Etnograficznego w Tokarni. Znajduje się tam skansen, w którym zgromadzono różnego 
typu budynki wiejskie z XVIII i XIX wieku. Można tam obejrzeć między innymi dawne chałupy, warsztaty, zagrody, 
wiatraki, a także wiejską szkołę, kościół i plebanię czy ziemiański dworek.

Kolejnym punktem wycieczki było wybudowane na przełomie XII i XIII wieku Opactwo Cystersów w Wąchocku. 
Oprowadzający po kompleksie brat-przewodnik przybliżył uczniom historię zakonu, a także pokazał klasztorny ogród, 
romański kościół, kapitularz (miejsce obrad, którym przewodniczy opat), refektarz (jadalnia zakonników) i karcer (cela 
więzienna dla zakonników łamiących regułę). Po powrocie do ośrodka i obiadokolacji uczniowie wspólnie bawili się 
podczas dyskoteki. A o 22.00, po kolejnym intensywnym dniu – chętnie i bez ociągania się (ku radości opiekunek!) – 
udali się na nocny odpoczynek.

Ostatniego dnia wycieczki uczniowie odwiedzili stolicę Ziemi Świętokrzyskiej – Kielce. Najpierw udali się do Muzeum 
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Tam pani przewodnik przybliżyła uczniom sylwetkę pisarza i dzieje jego rodziny, 
a także w barwny sposób opowiedziała o codzienności rosyjskiej szkoły, w której młodzi Polacy uczyli się w czasach 
zaborów. Później uczestnicy wycieczki odwiedzili Galerię Malarstwa Polskiego, gdzie mieli okazję „na żywo” – często 
pierwszy raz w życiu – obejrzeć dzieła najwybitniejszych polskich artystów, np.: Stanisława Wyspiańskiego, Jacka 
Malczewskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza czy Olgi Boznańskiej. Po obiedzie uczniowie wyruszyli w drogę 
powrotną do domów, gdzie – zmęczeni, ale pełni wrażeń – dotarli wieczorem.

Ta trzydniowa wycieczka sprawiła, że dzieci zobaczyły Kielecczyznę i poznały wybrane elementy dziedzictwa 
narodowego. Była również świetną okazją do integracji grupy.

Pokochaj Pluszowego Misia!   |   Andżelika Górecka
25 listopada 2021 r. oba oddziały przedszkolne obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Pluszowy Miś – 

przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To jemu powierzamy nasze sekrety, przytulamy się, gdy jest nam 
źle… Dzieci bardzo lubią ten listopadowy dzień, gdyż właśnie wtedy mogliśmy porozmawiać o naszych ulubionych, 
pluszowych przytulankach. Na nasze dzieci w przedszkolu czekały same niespodzianki! Na początku przedszkolaki 
zrobiły ogromne kółko i wspólnie razem zatańczyły i zaśpiewały znane piosenki o misiach, następnie wysłuchały wiersza 
o psotnym misiu, który podkradał miód pszczółkom. Największą atrakcją okazał się prawdziwy Kubuś Puchatek, który 
nas odwiedził. Okazało się, że nasz przyjaciel uwielbia dzieci, dlatego bardzo chciał z nimi zatańczyć. Dzieci ucieszyły 
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się ogromnie. Bardzo szybko zaprosiły go do wspólnego kółka. Radości nie było końca… Miś Puchatek, oprócz ogromnej 
radości, zostawił nam jeszcze słodkiego batonika. Na pewno jeszcze się spotkamy!

To jeszcze nie koniec przyjemności! Przedszkolaki otrzymały ogromne misie – ich zadaniem było pięknie je pokolorować. 
I tak też się stało. Okazało się, że nasze przedszkolaki to prawdziwi przyjaciele Misia. Powstały piękne, kolorowe prace, 
które przez kilka dni zdobiły szkolny hol.

       
Czary-mary, hokus, pokus! Przedszkolaki to prawdziwi czarodzieje!   |   Andżelika Górecka
26 listopada 2021 r. był dla wszystkich przedszkolaków wyjątkowy. Właśnie w tym dniu dzieci miały okazję przenieść 

się w magiczny świat, uczestnicząc w Balu Andrzejkowym. Nasze kochane dzieci wyglądały fenomenalnie! Czarodziejki, 
księżniczki, wróżki, Spider-Man, Zorro – to tylko namiastka postaci, które możny było spotkać w naszych szkolnych 
murach. Z racji tego , iż nasi starsi uczniowie wyjechali na wycieczkę, urządziliśmy sobie nie lada przyjęcie… Panie 
Iza i Andżelika przygotowały wróżby andrzejkowe. Przelewaliśmy wosk, wrzucaliśmy pieniążki, myśląc jednocześnie  
o naszych marzeniach, przekładaliśmy buty, przebijaliśmy imienne serce, dowiedzieliśmy się nawet, kim dzieci zostaną 
w przyszłości… To tylko kilka propozycji przygotowanych w tym wyjątkowym dniu… Wróżbom i radości nie było końca. 

Okazało się, że taka forma zajęć bardzo spodobała się naszym najmłodszym uczniom. Chętnie uczestniczyli  
w zajęciach… Ale to nie koniec atrakcji! Urządziliśmy jeszcze wspólną dyskotekę, na której nasze baśniowe i bajeczne 
postacie bawiły się wyśmienicie. Ten dzień uczciliśmy słodką przekąską, która była zwieńczeniem naszego szalonego, 
andrzejkowego dnia. Nie możemy też nie wspomnieć o rodzicach, którzy stanęli na wysokości zadania i przyprowadzili 
swoje pociechy w magicznych strojach! 

Po pełnym wrażeń dniu dzieci w wyśmienitych nastrojach wróciły do swoich domów.

Andrzejkowe wróżby   |   Agata Górka
W naszej szkole szanujemy tradycje, a poza tym bardzo lubimy wspólnie spędzać czas, dlatego z okazji andrzejek 

uczniowie klasy VIII wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego – panią Moniką i panią Agatą przygotowali 
niespodziankę dla swoich kolegów i koleżanek. Pięć czarownic i troje diabełków zaprosiło uczniów do swego królestwa 
pełnego magii, wróżb oraz karcianych sztuczek. W otoczeniu nietoperzy, czarnych kotów, świec i lampionów każdy 
mógł z zajrzeć w swoją przyszłość. Sposobów na to było wiele: karty, kolory, liczby i oczywiście lanie wosku. Gdzie 
zamieszkasz? Kto się uśmiechnie do Ciebie na przerwie? Na kogo na korytarzu czeka życzliwa osoba? Kariera? Dom nad 
morzem czy w górach? Dziś wszystko stało się jasne.

Jedną z cieszących się największym powodzeniem atrakcji były ciasteczka z wróżbą, które zawdzięczamy naszej 
cudownej kucharce – pani Gosi. Wielu sądzi, że to prawdziwa wróżka, ale o tym…cicho sza!

       
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami   |   Katarzyna Pajor
3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Szkoła Podstawowa w Wilamowie 

również postanowiła uczcić to święto. Panie Katarzyna Pajor, Monika Adamiak i Wioleta Pietrzykowska przygotowały  
z tej okazji wiele atrakcji. 

Już kilka tygodni wcześniej zwróciliśmy się z prośbą do szkół i instytucji z terenu naszej gminy, aby tego dnia 
zintegrowali się z naszą placówką, ubierając się na żółto. My również w piątek byliśmy w szkole w tym kolorze – żółty to 
kolor integracji z osobami niepełnosprawnymi.
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Uczniowie w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnością Wizyta w Centrum Nauki Kopernik w ramach programu 
„Poznaj Polskę”
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Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbyły się zajęcia związane z tematem niepełnosprawności. Młodsze dzieci – poprzez 
malowanie farbami z zawiązanymi oczami – uświadomiły sobie, jak trudno jest funkcjonować osobie niewidomej. 
Natomiast starsi uczniowie obejrzeli film pt.: „Zobacz we mnie człowieka” oraz wykonali karty pracy związane  
z niepełnosprawnością. Oprócz wyżej wymienionych zajęć przez dwa dni działał w szkole charytatywny kiermasz 
słodkości, podczas którego sprzedawane były: pyszne ciasteczka, ciasta, rogaliki, rurki z kremem, babeczki oraz wata 
cukrowa. Kolejka do zakupu słodkości ustawiała się na każdej przerwie. Pragniemy nadmienić, że zysk z kiermaszu został 
w całości przekazany na pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły.

W tym dniu rozstrzygnięte zostały dwa gminne konkursy. W pierwszym, dla klas V-VIII, pt.: „Jesteśmy tacy sami – 
słynne osoby niepełnosprawne”, nagrody otrzymały następujące osoby: I miejsce – Maja Pilarczyk, klasa V, SP Uniejów; II 
miejsce – Igor Koralewski, klasa VII, SP Uniejów; III miejsce – Nina Górka, klasa VI, SP Wilamów; wyróżnienie – Wiktoria 
Kokorzycka, klasa VIII, SP Wilamów.

Drugi konkurs pt.: „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka” adresowany był do dzieci z przedszkoli i uczniów 
klas I- IV. Komisja przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych następującym osobom: 

I grupa – dzieci w wieku od 5 do 6 lat: I miejsce – Antonina Pietrzykowska, oddział przedszkolny SP Wielenin; II miejsce 
– Błażej Kurz, oddział przedszkolny SP Wilamów; III miejsce – Dagmara Sobczak, Miejskie Przedszkole w Uniejowie; 
wyróżnienie – Hubert Kozłowski, oddział przedszkolny Wielenin.

II grupa – uczniowie klas I-IV: I miejsce – Joanna Wrąbel, klasa I, SP Wilamów, Jakub Smulik, klasa I, SP Uniejów; II 
miejsce –Amelia Wrąbel, klasa III, SP Wilamów , Milena Olczyńska, klasa IV, SP Uniejów; III miejsce – Hanna Wójcik, 
klasa I, SP Uniejów, Jan Tomaszewski, klasa III, SP Wilamów; wyróżnienie – Julia Antoniak, klasa II, SP Uniejów, Marcel 
Graczyk, klasa II, SP Wielenin.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy naszym sponsorom: Zakładowi K-FLEX z Wielenina, Bankowi 
Spółdzielczemu w Poddębicach oraz PGK „Termy Uniejów”, dzięki którym udało nam się zakupić wspaniałe nagrody 
dla laureatów konkursu oraz zorganizować charytatywny kiermasz. Pomoc naszych sponsorów pozwoli nam również 
stworzyć salkę logopedyczno-rewalidacyjną, bardzo potrzebną w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. 
Podziękowania należą się również KGW w Wilamowie za wypożyczenie maszyny do waty cukrowej.

Mamy nadzieję, że obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami stanowiły nie tylko okazję do 
integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi, ale również zwróciły uwagę uczniów na problemy i potrzeby osób  
z dysfunkcjami.

       
Dzieci listy piszą…   |   Sylwia Wrąbel
Wydaje się, że tradycyjne pisanie listów przeszło do historii. W dobie komputerów i telefonów komórkowych tradycyjne 

ich pisanie staje się coraz rzadsze, a maile i sms-y zastępują kartkę i długopis. Jednak uczniowie z klasy III podjęli się tego 
trudnego zadania, jakim jest pisanie listów. Trudnego, ponieważ list wymaga odpowiedniej formy i oprawy graficznej, ale 
na pewno stanowi duży walor kształcący. 

Uczniowie  otrzymali pierwsze listy od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej w Ruszczy. Z wielkim uśmiechem 
i podekscytowaniem zabrali się za czytanie.

Następnie przyszedł czas na nasze listy, dlatego uczniowie klasy III zabrali się za pisanie i z wielką niecierpliwością 
będą oczekiwali na odpowiedź.

       
Wycieczka do Warszawy   |   Sylwia Wrąbel
10 grudnia 2021 r. uczniowie klas młodszych, pod opieką nauczycieli – p. Sylwii Wrąbel, p. Wioletty Pietrzykowskiej, 

p. Anny Gazdy, uczestniczyli  w wycieczce do Warszawy, współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  
w ramach programu „Poznaj Polskę”. Wyruszyliśmy skoro świt, wiedząc, że czeka nas długa podróż i intensywny program 
zwiedzania. Warszawa przywitała nas piękną, zimową aurą. Spotkanie ze stolicą zaczęliśmy od Łazienek Królewskich, 
słuchając historii i anegdot związanych z tym miejscem. W ogrodach do zdjęć pozowały nam dumne i piękne pawie. 
Udaliśmy się również pod Pomnik Fryderyka Chopina. Następnie wybraliśmy się na żywe lekcje z dziedziny: biologii, 
fizyki, mechaniki, robotyki i techniki do Centrum Nauki Kopernik. Każdy z nas mógł przeprowadzać eksperymenty, 
doświadczyć, jak działa na nas iluzja, jak pracują ludzkie stawy i kości, dlaczego pewne zjawiska mają miejsce w przyrodzie. 
Dzięki tej wizycie wzbogaciliśmy naszą wiedzę i umiejętności – i mogliśmy je zastosować w praktyce. Polecamy 
każdemu to niesamowite miejsce, gdzie na własnej skórze można przeżyć trzęsienie ziemi, stworzyć coś z niczego  
w majsterkowni. Wszystkich pokazów doświadczeń i wystaw nie sposób wymienić, trzeba to po prostu zobaczyć. Dzień był 
intensywny i jeszcze tego samego popołudnia zwiedziliśmy: Stare Miasto, Bazylikę św. Jana, Zamek Królewski i Kolumnę 
Zygmunta. Choć niektórym nogi odmawiały już posłuszeństwa, to nasz spacer przedłużyliśmy w okolice Krakowskiego 
Przedmieścia. Tam zobaczyliśmy Kościół p.w. św. Anny, Pałac Prezydencki, a także Pomnik Syrenki z roztaczającym się 
pięknym widokiem na Most Świętokrzyski oraz Stadion Narodowy. W drodze powrotnej przystanęliśmy przy Pomniku 
Małego Powstańca.

Wyjazd stał się okazję do poznania najważniejszych zabytków stolicy. Dostarczył wszystkim uczestnikom wielu 
niezapomnianych wrażeń i przeżyć.
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Jędrzej Kałużny

Spycimierskie kwietne dywany w Meksyku

Wielowiekowa tradycja sypania kwietnych dywanów 
na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu jest niezwykle 
barwnym zwyczajem, który został już wielokrotnie 
doceniony w świadomości polskiej i europejskiej. Pot-
wierdzeniem tego faktu jest równie owocna współpraca 
ze stowarzyszeniami włoskimi, w tym szczególnie ze 
stowarzyszeniem „InfiorItalia”. Tym bardziej w trosce 
o kultywowanie i pielęgnowanie tej pięknej tradycji, 
niezwykle ważne są kontakty z innymi kulturami, cie-
szącymi się podobnymi obyczajami.

W tym roku Gmina Uniejów oraz Parafialne Stowa-
rzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało” zostały zaproszone 
do niewielkiego, meksykańskiego miasta Uriangato na 
kolejną edycję międzynarodowych spotkań twórców 
artystycznych dywanów ulicznych. 

Część kosztów związanych z podróżą, pobytem i zaku-
pem biletów leżała po stronie organizatorów, natomiast 
druga część została sfinansowana przez Burmistrza Mia-
sta i PGK „Termy Uniejów”.

Wspomniane miasteczko, położone w malowniczym 
regionie Guanajuato, co roku staje się miejscem 
spotkań wielu artystów, turystów, a przede wszystkim 
pielgrzymów i wiernych, chcących wziąć udział w tym 
niezwykle barwnym przedsięwzięciu. Meksykański 
festiwal, będący główną częścią obchodów święta 
Michała Archanioła – patrona miasta, składa się z uro-
czystej mszy świętej, po której cudami słynąca figura 
świętego Archanioła obwożona jest ulicami miasta.  
I to właśnie ze wspomnianą procesją łączy się piękny 

zwyczaj układania kwietnych i kolorowych dywanów na 
trasie całej miejskiej wędrówki patrona Uriangato. Zwyczaj 
tak dobrze rozumiany przez spycimierzan.

Oczywiście, aby procesja mogła się odbyć, już od wczes-
nych godzin porannych na całej jej trasie (niemal 5 kilo-
metrów!) dziesiątki ludzi układają swoje niepowtarzalne 
kompozycje. Od kilku lat organizatorzy zapraszają delegacje 
z krajów posiadających podobną kwiatową tradycję. 
Celem tej formuły jest wymiana doświadczeń, nawiązanie 
współpracy międzynarodowej, a co najważniejsze wspól-
nota, której efektem jest uświetnienie trasy procesji.  
W tym roku w gościnnym Meksyku pojawiły się delegacje 
z: Nikaragui, Gwatemali, San Salwador, Kolumbii, Panamy, 
Hiszpanii, Brazylii, Ekwadoru, Argentyny, Włoch oraz po 
raz pierwszy z Polski.

Wśród zaprezentowanych prac dominowały motywy 
religijne, często przedstawiające postaci świętych. Spy-
cimiersko-Uniejowska delegacja stworzyła zaś kwietny 
obraz przedstawiający logo stowarzyszenia – Krzyż  
i Hostię, wpisane w kwietne rozety niczym monstrancje. 
Co do stosowanych technik, to te, podobnie jak ludzie 
wykonujący obrazy, były różne: piasek, kora, płatki, pył 
kwiatowy, czy jak w przypadku polskiego dzieła – ziemia 
i świeże kwiaty. Wizyta w słonecznym Meksyku stała 
się również niezapomnianą szansą na poznanie pięknej, 
lokalnej kultury, zachwyt nad lokalną architekturą, czy 
nawiązanie przyjaźni z ludźmi posiadającymi tę samą pasję 
i podobne zwyczaje. Mowa tu rzecz jasna o układaniu 
kwietnych dywanów.

Delegacja ze Spycimierza gościła w Meksyku, gdzie przy okazji uroczystości ku czci Michała Archanioła 
zaprezentowała rodzime dziedzictwo i wielką chlubę, a więc usypany z żywych kwiatów dywan.
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Droga spycimierskich kwietnych dywanów na światową listę UNESCO

arch. UM Uniejów
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Spycimierz świętował wpis tradycji układania kwietnych dywanów na Boże Ciało na Listę UNESCO
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arch. UM Uniejów 
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Andrzej Szoszkiewicz

Seminarium poświęcone Procesji Bożego Ciała 
z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu 

W pierwszy dzień, 22 października br., uczestnicy 
gościli w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Uniejowie. Tutaj toczyła się debata i okrągły 
stół dziedzictwa niematerialnego. Drugiego dnia goście 
przenieśli się do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Spy-
cimierzu, gdzie odbyły się warsztaty i prezentacja tradycji 
święcenia zwierząt w sanktuarium św. Rocha w Mikstacie. 
Ale zacznijmy od początku.

Krajobraz pod lupą
W piątkowej debacie „Znane i ukryte skarby Spycimierza 

i Uniejowa” uczestniczyły osoby, które pracują nad kulturą 
i przyrodą, a także historią terenów należących do parafii 
Spycimierz i najbliższego otoczenia zarówno w charakterze 
ekspertów, jak i praktyków. 

Temat debaty był bezpośrednio związany z celem projektu 
„Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów 
w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-
przyrodniczego”. To nowe podejście do dziedzictwa 
kultury bez fragmentaryzowania go na dziedzictwo 
materialne, niematerialne, archeologiczne, przyrodnicze 
itd. Uczestników poproszono o przygotowanie listy atutów 
(materialnych, niematerialnych i przyrodniczych) okolic 
Spycimierza. Najwięcej czasu upłynęło nad poznawaniem 
skarbów przyrody, o których nie dyskutowano w po-
przednich projektach. Z uwagą wysłuchano prezentacji 
i wypowiedzi Anny Pająk-Kowalskiej z Urzędu Miasta 
w Uniejowie, sokolnika Mateusza Moszczyńskiego, 
nadleśniczego Bartosza Perza oraz Zbigniewa Kuglarza, 
sekretarza koła wędkarskiego w Uniejowie. Eksperci 
i praktycy wskazali te elementy przyrody, które mogą 
zaciekawić mieszkańców i turystów, m.in. pomniki 
przyrody, chronione gatunki zwierząt i ryb. Nadleśniczy 
podkreślił negatywne skutki zmian klimatycznych,  
w tym długotrwałej suszy na stan lasów. Z kolei Mateusz 

Moszczyński zwrócił uwagę na gatunki ptaków, które mogą 
być celem obserwacji ornitologicznych. Wytłumaczył też 
rolę sokolnictwa w utrzymaniu równowagi gatunków ptaków 
występujących w okolicy. Debacie pilnie przysłuchiwał się 
Jędrzej Kałużny, który kieruje Centrum „Spycimierskie Boże 
Ciało”, nową placówką kultury Gminy Uniejów. Pozyskane 
informacje wykorzystane będą w pracach nad ofertą edukacyjną 
Centrum i ścieżką edukacyjną po Spycimierzu i Uniejowie.

Żywa dyskusja o dziedzictwie kultury
Okrągły stół to okazja do spotkania ekspertów zajmujących 

się dziedzictwem kultury z przedstawicielami tradycji ze 
Spycimierza, a także innych zwyczajów z Polski i zagranicy. 
W tegorocznej edycji gościliśmy delegację z wsi opolskich 
– Klucza, Zimnej Wódki, Olszowej i Zalesia Śląskiego. 
Podobnie jak w Spycimierzu jest tam kultywowana tradycja 
układania kwietnych dywanów na procesję Bożego Ciała. 
Depozytariusze wspólnie przygotowali wniosek o wpis na Listę 
reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości UNESCO. Przy stole zasiedli też przedstawiciele 
dwóch tradycji wpisanych na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego: plecionkarstwa z Rudnika nad 
Sanem (województwo podkarpackie) i uroczystości ku 
czci św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt z Mikstatu 
(województwo wielkopolskie). Jako pierwsza wystąpiła Joanna 
Cicha-Kuczyńska, radca ds. UNESCO w Ministerstwie Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekazała ostatnie 
informacje na temat statusu wniosku o wpis na Listę UNESCO, 
a także planowane zmiany w regulaminie zgłaszania kolejnych 
wniosków o wpis. Następnie dyskusja skoncentrowała się 
na holistycznym podejściu do dziedzictwa kultury. Andrzej 
Szoszkiewicz wskazał na dokumenty UNESCO i Unii 
Europejskiej, które zainicjowały trend całościowego spojrzenia 
na dziedzictwo. Pokazał też rosnące znaczenie dziedzictwa 
w programach europejskich, w tym Europejskiego Zielonego 
Ładu. Unia zamierza wykorzystać wiedzę i umiejętności 

Tegoroczne Seminarium Spycimierskie, które odbyło się w Uniejowie i Spycimierzu, miało szczególnie 
bogaty program, głównie ze względu na aktywny udział przedstawicieli niematerialnych tradycji  
z Opolszczyzny, Mikstatu i Rudnika nad Sanem. Nowym elementem była debata współtwórców krajobrazu 
kulturowo-przyrodniczego Spycimierza.

>
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depozytariuszy różnych tradycji w budownictwie, plano-
waniu przestrzeni publicznej i przyrodzie. W swoim komen-
tarzu prof. Katarzyna Smyk przypomniała, że projekt 
ma charakter pionierski, gdyż do tej pory w Polsce nie 
została metodycznie, systematycznie, interdyscyplinarnie 
i partycypacyjnie opracowana ani wdrożona praktyka 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego wraz z 
pełnym otoczeniem społeczno-przyrodniczo-kulturowym. 
Projekt wychodzi naprzeciw postulatom depozytariuszy 
zgłaszanym podczas konsultacji społecznych, organizowa-
nych w trakcie poprzedniego projektu w latach 2019-2020.

Uczestnicy z uwagą wysłuchali prezentacji prof. Bogda-
na Włodarczyka i Tomasza Wójcika, którzy przedstawili 
najważniejsze wnioski z badań. Prof. Włodarczyk za-
prezentował analizę opartą na badaniu uczestniczącym 
(badacze ułożyli fragment dywanu z kwiatów) i badaniach 
ankietowych, przeprowadzonych podczas tegorocznej 
uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu. Porównał też 
wyniki tegoroczne z badaniami z 2020 r. Historyk Tomasz 
Wójcik omówił wyniki prac nad historią parafii i tradycji 
kwietnych dywanów, m.in. najważniejsze wydarzenia  
z dziejów i hipotezy genezy tradycji spycimierskiej. Tematy, 
które warto uwzględnić w planowaniu kolejnych badań, 
poruszyli zarówno prof. Smyk, jak i prof. Włodarczyk.

W drugiej części obrad głos zabrał dr Arkadiusz Jełowicki, 
kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Omówił warsztaty 
i konsultacje społeczne dotyczące Spycimierskiego 
Archiwum Społecznego, które prowadził w ramach pro-
jektu. Obecnie trwają prace nad wyborem i kopiowaniem 
zdjęć, dokumentów, nagrań i filmów, mających się znaleźć 
w archiwum. Na koniec dr Jędrzej Kałużny zaprezentował 
stan prac nad ofertą edukacyjną Centrum „Spycimierskie 
Boże Ciało” oraz ścieżką edukacyjną.

Goście z gminy Ujazd w województwie opolskim 
przywieźli fragment wystawy obrazującej tradycje 
układania kwiatowych dywanów we wsiach opolskich. 
Uczestnicy seminarium mogli obejrzeć zdjęcia w sali wys-
tawowej biblioteki.

Warsztaty dla mieszkańców i opowieść z Mikstatu
23 października naukowcy i goście z innych tradycji spotkali 

się z mieszkańcami Spycimierza. Prof. Katarzyna Smyk i prof. 
Bogdan Włodarczyk przybliżyli szerokiej publiczności efekty 
badań. Profesor Włodarczyk przedstawił kilka propozycji 
dotyczących potencjalnych produktów turystycznych, które 
mogłyby być rozwijane przez mieszkańców parafii. Historyk  
i regionalista Tomasz Wójcik przybliżył słuchaczom najważniejsze 
okresy z długich dziejów Spycimierza. Podkreślił m.in. z ja-
kich wydarzeń historycznych mogą być dumni mieszkańcy. 
Następnie dr Anna Kozioł, specjalista ds. zarządzania 
dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, popro-
wadziła warsztaty na temat rynków dziedzictwa, przemysłów 
kreatywnych, społecznego i ekonomicznego potencjału 
dziedzictwa kulturowego i przedsiębiorczości lokalnej w as-
pekcie zarządzania dziedzictwem. Po wysłuchaniu wstępnej 
prezentacji, uczestników zaproszono do pracy w grupach. 
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, a wnioski 
przedstawiane przez poszczególne grupy nagradzane były 
oklaskami.

Ostatnim punktem V Seminarium Spycimierskiego była 
prezentacja na temat uroczystości ku czci św. Rocha z bło-
gosławieństwem zwierząt, które co roku odbywa się w die-
cezjalnym sanktuarium św. Rocha w Mikstacie. 300-letnią 
tradycję, która jest wpisana na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego przybliżył ks. kan. Krzysztof 
Ordziniak, kustosz sanktuarium. Piękna opowieść ilustrowana 
efektownymi zdjęciami spotkała się z dużym uznaniem ze stro-
ny uczestników seminarium.

Seminaria Spycimierskie organizowane są po to, by przy 
jednym stole o różnych aspektach dziedzictwa kultury mogli 
ze sobą porozmawiać depozytariusze tradycji, eksperci i przed-
stawiciele organizacji samorządów. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

Goście online V Seminarium. Na górze p. Joanna Cicha-Kuczyńska – Radca 
Ministra w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz  
p. Arkadiusz Jełowicki. Na dole od lewej: p. Magdalena Kwiecińska oraz  
p. Alicja Baczyńska-Hryhorowicz

Warsztaty dla depozytariuszy
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Spycimierz świętował wpis 
tradycji układania kwietnych dywanów 
na Boże Ciało na Listę UNESCO

Spycimierska tradycja została oficjalnie ogłoszona 
światowym dziedzictwem kultury podczas XVI sesji 
Międzyrządowego Komitetu UNESCO ds. Ochrony 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w dniu 16 
grudnia 2021 roku w Paryżu. Piątkowe wydarzenie 
związane było bezpośrednio z tą przełomową chwilą, 
która stała się faktem – położona w gminie Uniejów 
niewielka wieś Spycimierz, chlubiąca się blisko 200-letnią 
nieprzerwaną tradycją układania kwietnych dywanów 
na procesję Bożego Ciała (oraz cztery niewielkie wsie 
w województwie opolskim – Olszowa, Zimna Wódka, 
Zalesie Śląskie i Klucz) dołączyła do bardzo wąskiego 
wykazu wyjątkowych i znaczących zwyczajów oraz zjawisk 
kulturowych z całego świata UNESCO.

- „Dziś kwietne dywany wyglądają zupełnie inaczej – są 
bardziej okazałe i piękniejsze, przyciągają rzesze wiernych  
i turystów. W tę wielką uroczystość (Boże Ciało przyp. red.) 
angażuje się cała nasza parafia. Na trzy dni przed świętem 
całe rodziny zaczynają zbierać kwiaty, liście, szyszki, kłosy, 
co kto uznaje za stosowne, do przygotowanego wzoru. 
(…) Postaramy się, aby nasz obyczaj oraz piękne obchody 
Bożego Ciała przetrwały jak najdłużej” – powiedziała 
Kinga, jedna z młodszych depozytariuszek tradycji, jako 
głos międzypokoleniowy.

Kwietne dywany są czwartym po szopkarstwie kra-
kowskim, kulturze bartniczej i sokolnictwie wpisem pol-
skim, który widnieje na liście UNESCO. To także pierwszy 
wpis w województwie łódzkim.

Jak podkreśla Maria Pełka – Prezes Parafialnego 
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, uhonorowanie 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji napawa 
wielką radością i dumą.

- To jeszcze do nas nie dociera, ale mamy świadomość, że 
jest to wielka sprawa. (…) Dzięki wpisowi w wielu miejscach 
na świecie ludzie dowiedzą się, że leżąca w Polsce mała 
miejscowość Spycimierz tak pięknie ubiera drogę kwiatami. 
Z tym wpisem musimy się jakoś oswoić, co to dla nas 
znaczy. Jako parafianie przyrzekamy, że będziemy naszą 
tradycję kontynuować” – zadeklarowała Prezes.

W piątek miejscowa społeczność wraz z zaproszonymi 
Gośćmi, wśród których znaleźli się m.in.: parlamentarzyści, 
przedstawiciele województwa, powiatu, samorządu, du-

chowieństwa i lokalnych instytucji oraz media wspólnie 
świętowali w miejscowym kościele Parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Spycimierzu.

Część oficjalna rozpoczęła się uroczystą Mszą św., której 
przewodniczył Ordynariusz Diecezji Włocławskiej – ks. bp 
Krzysztof Wętkowski. Liturgię celebrowali także: obecny 
proboszcz ks. Dariusz Ziemniak, proboszcz parafii Uniejów 
– ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz oraz byli proboszczowie 
parafii. W trakcie homilii ks. Biskup nawiązał do bogatej historii 
Spycimierza, sięgającej niemal początków chrześcijaństwa  
w Polsce. Podkreślił, że kultywowana od niepamiętnych 
czasów tradycja układania kwiatowych dywanów w święto 
Bożego Ciała to przede wszystkim wyraz głębokiej wiary 
w żywą obecność Chrystusa, a w czasach zaborów była 
manifestacją przynależności narodowej. Homilista nawiązał 
do osoby św. Jana Pawła II, przytaczając słowa papieża Polaka 
wygłoszone w siedzibie UNESCO w 1980 r.: „Człowiek, który 
w widzialnym świecie jest jedynym podmiotem kultury, jest 
też jedynym właściwym jej przedmiotem i celem”. Kończąc 
homilię, hierarcha zachęcił do troski o kulturę i dodał, że we 
wspólnocie spycimierskiej w sposób szczególny splata się 
wiara, tradycja i kultura.

Po Eucharystii licznie zgromadzeni Goście zapoznali się  
z tradycją kwietnych dywanów oraz poszczególnymi etapami 
prac związanych z wpisaniem jej na listę UNESCO.

Podczas uroczystości przywołano historyczny moment 
wpisu, transmitowany online z dnia poprzedniego. Następnie 
głos zabrały osoby, które brały aktywny udział w tym 
sukcesie, jak również Goście gratulujący parafianom i gminie 
zaszczytu wpisania na listę.

Prezes Maria Pełka, w imieniu stowarzyszenia oraz 
mieszkańców, dziękowała wszystkim osobom, instytucjom, 
które angażowały się i miały swój udział w drodze na szczyt 
spycimierskiej tradycji. Podkreśliła szczególne zasługi bur-
mistrza Józefa Kaczmarka:

- „Burmistrz zawsze wierzył w fenomen naszej tradycji,  
a za tą wiarą szły liczne działania, inwestycje i przedsięwzięcia, 
dzięki którym dziś możemy świętować” – powiedziała Maria 
Pełka.

W centrum miejscowości powstaje obecnie Centrum 
„Spycimierskie Boże Ciało” – nowoczesny obiekt z mul-
timedialną ekspozycją o historii układania kwietnych dy-

W piątek, 17 grudnia 2021 r. mieszkańcy parafii Spycimierz świętowali wpis kultywowanej przez nich 
tradycji dywanów kwiatowych na Boże Ciało na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego Ludzkości UNESCO. 
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wanów. Będzie tu można wziąć udział w warsztatach 
układania podobnych kobierców lub odbyć wirtualny 
spacer po Spycimierzu. Część wystawy będzie dedykowana 
tradycjom i zwyczajom objętym dziedzictwem niema-
terialnym, dzięki czemu obiekt będzie unikalnym miejscem 
w skali międzynarodowej, poświęconym społecznościom 
kultywującym różnorodne wartości, zwyczaje i idee. 
Inwestycja docelowo ma sprawić, by goście odwiedzali 
Spycimierz przez cały rok, nie tylko w święto Bożego Ciała.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia było układanie 
razem z zaproszonymi Gośćmi fragmentu kolorowego 
kwiatowego dywanu. Wśród jego motywów znalazł się 
m.in. symbol UNESCO, biało-czerwona flaga oraz napis: 
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe”. Biskup włocławski 
oraz prezes Maria Pełka odsłonili także kwiatowy żłóbek 
i kwietnego anioła, którego przygotowali mieszkańcy. 
Zwieńczeniem uroczystości był koncert kolęd w wykonaniu 
parafian Spycimierza oraz miejscowej orkiestry dętej OSP.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Ks. Bp Krzysztof 
Wętkowski – Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Zbigniew 
Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Iwona 
Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku 
Wojewódzkiego, reprezentująca Posła na Sejm RP Piotra 
Polaka; Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, 
Aleksandra Stępień – Łódzki Konserwator Zabytków, prof. 
Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej  
w Lublinie, Przewodnicząca ds. Niematerialnego Dziedzic-
twa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Andrea Melilli, Fausto Sabellico i Valentino 

Iacobucci – zarząd włoskiego stowarzyszenia InfiorItalia, 
prof. Krzysztof Czupryński – Dziekan Wydziału Nowych 
Technologii i Chemii WAT, prof. Bogdan Włodarczyk – 
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Małgorzata 
Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, Piotr Majer 
– Wicestarosta Poddębicki, Józef Kaczmarek – Burmistrz 
Uniejowa, Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza 
Uniejowa, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Uniejowie wraz z radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie – 
Jolantą Ilską, Alicją Własny, Lucjanem Łukasikiem; Janusz 
Kosmalski – były Zastępca Burmistrza Uniejowa, Bartłomiej 
Gröbner – Dyrektor Zarządzający K-Flex Polska, Renata  
i Marek Markowscy – twórcy szopek krakowskich, Mateusz 
Moszczyński – sokolnik, Andrzej Szoszkiewicz – koordynator 
ds. niematerialnego dziedzictwa w gminie Uniejów, Joanna 
Godlewska – żona śp. Andrzeja Godlewskiego, który 
rozpoczął pracę nad wnioskiem o wpis na Listę UNESCO, 
Jolanta Pęgowska – Prezes LGD „Prym”, Witold Smętkiewicz 
– łódzki poeta, oraz przedstawiciele duchowieństwa, in-
stytucji, stowarzyszeń, placówek oświatowych z terenu 
gminy Uniejów, Urzędu Miasta w Uniejowie, sołtysi i miesz-
kańcy parafii Spycimierz.

Po zakończeniu uroczystości uczestnikom wręczone zo-
stały specjalnie wydane na tę okoliczność gminne kalenda-
rze poświęcone spycimierskiej tradycji Spycimierskie Boże 
Ciało 2022. Wydanie kalendarzy, w nakładzie 400 egzem-
plarzy, zostało ufundowane przez firmę K-Flex Polska Sp. 
z o.o., z Dyrektorem Zarządzającym Bartłomiejem Gröbne-
rem na czele, której składamy serdeczne podziękowania. 

   Agnieszka Owczarek

Dzień 16 grudnia 2021 r. przyniósł nam niepowtarzalny 
prezent, który na stałe zapisze się w historii naszej spy-
cimierskiej parafii. Wyróżnienie Komitetu UNESCO dla 
tutejszej tradycji układania kwietnych dywanów poprzez 
wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzic-
twa ludzkości to wyjątkowe wyróżnienie. 

Posłużę się w tym miejscu cytatem: Najpiękniejsze pięk-
no świata podarował nam Bóg w kwiatach – ale o tym, że 
tak jest najładniej, najlepiej możemy się przekonać właś-
nie w Naszej Spycimierskiej Parafii, w barwne i jedyne  
w swym rodzaju Święto Bożego Ciała. 

W ciągu roku na świecie odbywa się około 40 wyda-
rzeń kwiatowych o starszym rodowodzie bądź często 
podobnych do naszego, jednakże to nasza uroczystość 
dzięki dobrej współpracy wielu instytucji została wpisana 
jako pierwsza na Listę UNESCO. 

Dotychczas nie powstała instytucja, która monitoro-
wałaby te wydarzenia w formule globalnej. Chcielibyśmy, 
aby nasze Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” miało 
charakter nie tylko lokalny, ale międzynarodowy, a także 
odgrywało rolę łączącą wszystkie krajowe niematerialnie 
dziedzictwa. 

O tym, że warto było przez pokolenia pielęgnować tę 
duchową i rodzinną tradycję przygotowywania kwietnej 

trasy dla Chrystusa przekonaliśmy się podczas transmisji 
XVI sesji Międzyrządowego Komitetu UNESCO ds. Ochro-
ny Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Umieszcze-
nie dywanów ze Spycimierza na liście UNESCO to najwyż-
sze światowe uznanie dla Naszego Dziedzictwa, Naszych 
Przodków i dla wszystkich Naszych Parafian, którzy każdego 
roku – w słońcu czy w deszczu, kiedyś pod zaborami, dziś  
w wolnej Polsce, nieustannie, bez względu na okoliczności,  
z determinacją i z radością w sercu i na ustach – przygoto-
wują drogę Najwyższemu.

Podczas uroczystości w kościele parafialnym w Spycimie-
rzu, w miejscu spod którego rusza procesja z Najświętszym 
Sakramentem, mieliśmy to szczęście, że mogliśmy święto-
wać i cieszyć się ze wspólnego wejścia na sam szczyt świa-
towego dziedzictwa. Zdobywanie szczytu nigdy nie jest 
łatwe, ale widok z niego na kwiatową trasę jest bezcenny.

Droga na ten szczyt wiodła przez pokolenia, uliczkami 
historycznej miejscowości, pośród domów i gospodarstw. 
To dorobek naszych przodków, a także wszystkich pokoleń 
społeczności parafialnej, którzy od przeszło 200-tu lat aż po 
dziś dzień niestrudzenie podtrzymują, pielęgnują oraz prze-
kazują swoim dzieciom ten przepiękny zwyczaj. Każdy po-
magając parafii, dokładał bukiet do tej pięknej trasy.

>
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Droga spycimierskich kwietnych dywanów 
na światową listę UNESCO

Spycimierskie kwietne dywany zachwycają od wielu 
lat. Nadszedł czas, kiedy tradycja, która od trzech lat 
figuruje na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, została doceniona w skali światowej.

Komisja UNESCO zarekomendowała wpis na 
światową listę 36 tradycji z całego świata, w tym tradycji 
układania kwiatowych dywanów na procesje Bożego 
Ciała, która jest kultywowana w naszym Spycimierzu  
i czterech wsiach w województwie opolskim – Olszowej, 
Zimnej Wódce, Zalesiu Śląskim i Kluczu. Komisja nie 
tylko rekomendowała wpis na listę, lecz umieściła 
kwiatowe dywany wśród pięciu najlepiej ocenionych. 

Wspomnę w tym miejscu o osobach, które nie doczeka-
ły tej doniosłej chwili, a były z nami tak blisko na różnych 
etapach wędrówki na szczyt. Mam na myśli księdza pro-
boszcza Macieja Dyoniziaka, Jezuitę Ojca Floriana Pełkę  
i redaktora Andrzeja Godlewskiego.

Kiedy zaczynałem pracę, głęboko wierzyłem w feno-
men parafii Spycimierz, ale jedna myśl wciąż nie dawała 
mi spokoju: Jak zamienić jeden dzień w 365 dni, by móc 
pokazać tę piękną tradycję przez wszystkie dni w roku? 
Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy wspólnie z miesz-
kańcami Parafii Spycimierz przez wiele lat. Szukaliśmy jej 
na spotkaniach, seminariach, poza granicami kraju, pyta-
jąc naukowców i ekspertów. Razem z delegacją Parafian 
podróżowaliśmy do miejsc położonych w Europie i na 
świecie, biorąc udział w uroczystościach w Hiszpanii, na 
Placu Świętego Piotra w Watykanie, na Sycylii, na Sardy-
nii, w Pietra Ligure, Alatri, Irkucku. 

W tej drodze pomagali nam nasi Przyjaciele z włoskie-
go Stowarzyszenia „InfiorItalia”: dr Andrea Melilli, Fausto 
Sabellico i Valentino Iacobucci, mieszkający w Argentynie 
Eduardo Carbone oraz prof. Domenica Borriello z Uni-
wersytetu w Neapolu; nasi uczeni pracujący w zespołach 
badawczych pod kierunkiem Pani prof. Katarzyny Smyk  
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pani 
prof. Anny Brzezińskiej z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, Pana prof. Bogdana Włodarczyka z Uniwersyte-
tu Łódzkiego, za co jestem niezmiernie wdzięczny!

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz wy-

„To pod każdym względem dobrze opracowany doku-
ment. Dokumentacja zawiera w szczególności dobrze 
przygotowany film wideo, który pokazuje silne zaan-
gażowanie społeczności”, czytamy w opinii.

Wniosek o wpis na listę UNESCO złożył w imieniu 
parafian spycimierskich Minister Kultury i Dziedzictwa 
Kulturowego – prof. Piotr Gliński w dn. 30 marca 2020 r. 
Wcześniej, w 2018 r. tradycja została wpisana na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Oprócz wyjątkowej tradycji, siłą Spycimierza są jego 
mieszkańcy, którzy przejawiają ogromną miłość do 
kwiatów. Niemal od zawsze były one wpisane w obchody 

trwałość w naszej wspólnej podróży do tego miejsca skła-
dam na ręce Pana Andrzeja Szoszkiewicza, Prezes Stowa-
rzyszenia – Pani Marii Pełki, a także kolejnych proboszczów 
parafii Spycimierz: ks. Wojciecha Krzywańskiego, ks. Woj-
ciecha Kaźmierczaka i ks. Dariusza Ziemniaka oraz dla księ-
dza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.

I w końcu, podziękowania, których nie sposób opisać sło-
wami, kieruję do 200-tu rodzin, podziękowania i gratulacje, 
bo to przede wszystkim Wyście ten szczyt zdobyli!

Przed nami wiele działań i dużo pracy. Na 2022 rok za-
planowaliśmy serie  przedsięwzięć, których celem jest upo-
wszechnianie wiedzy o spycimierskiej tradycji, zacieśnienie 
współpracy ze Stowarzyszeniem „InfiorItalia” i innymi orga-
nizacjami depozytariuszy z całego świata kultywującymi tą 
tradycję (organizacja międzynarodowej konferencji nauko-
wej), zacieśnianie współpracy z szopkarzami krakowskimi 
i sokolnikami (organizacja wspólnego pokazu „Szopki kra-
kowskie na kwiatowym dywanie ze Spycimierza) oraz na-
wiązywanie współpracy z depozytariuszami innych tradycji 
niematerialnego dziedzictwa wpisanymi na światową listę. 
W naszych planach jest zwrócenie się z prośbą do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Przewodniczącego 
Polskiego Komitetu ds. UNESCO o objęcie honorowym pa-
tronatem ROKU UNESCO. Będziemy starali się także, aby 
tradycja znalazła się w Rejestrze dobrych praktyk w zakresie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

   Józef Kaczmarek
   Burmistrz Uniejowa 

15 listopada 2021 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury UNESCO ogłosiła długo 
oczekiwany przez mieszkańców Spycimierza dokument, który zawierał wstępną decyzję w sprawie wpisu na Listę 
reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

>

Agnieszka Owczarek
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Bożego Ciała. Każdego roku kwiatowe kobierce wiążą 
się z dużym wysiłkiem i ogromnym zaangażowaniem 
całej, wielopokoleniowej wspólnoty parafialnej, 
która projektuje i usypuje dekoracje na szarych 
drogach codziennego użytku, po których przejdzie 
uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. 
Choć dla odwiedzających dywany są ucztą dla oka, dla 
mieszkańców parafii wydarzenie ma charakter przede 
wszystkim religijny.

Komisja UNESCO, której przewodniczyła dr Ľubica 
Voľanská ze Słowacji, dokładnie analizowała wniosek, 
który oprócz obszernego formularza w języku angielskim 
zawierał własnoręcznie podpisane zgody mieszkańców – 
depozytariuszy tradycji, listy poparcia, zestaw zdjęć i film 
wideo opowiadający o tradycji kwiatowych dywanów, 
zrealizowany przez Janusza Tatarkiewicza.

Komisja zbierała się czterokrotnie, by w najdrob-
niejszych szczegółach omówić każdą nominację.  
W rezultacie 36 wniosków otrzymało pozytywne oceny, 
11 zwrócono do poprawy, a jeden oceniono negatywnie.

- „Czuję wielką dumę i satysfakcję, że nasza rodzima 
tradycja stała się częścią światowego dziedzictwa. 
To wielkie uhonorowanie dla mieszkańców ze 
wszystkich miejscowości parafii Spycimierz, ale też 
uwieńczenie osobistych starań, które podejmowałem 
przez ostatnie 19 lat jako włodarz gminy. Współpraca 
międzynarodowa z włoskim stowarzyszeniem „Infior-
Italia” zapoczątkowana przez gminę Uniejów oraz po-
wołanie Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie 
Boże Ciało” dały podwaliny pod drogę prowadzącą na 
szczyt. Ta droga wiodła m.in. przez: Hiszpanię, Watykan, 
Sardynię, Sycylię i kilka innych miejsc we Włoszech,  
a ostatnio nawet przez Meksyk, gdzie mieliśmy 
możliwość zaprezentowania naszego lokalnego 
dziedzictwa i wielkiej chluby. Gościliśmy w gminie de-
legacje m.in. z Litwy i Niemiec. Inspirujące kontakty 
i wymiana doświadczeń sprawiły, że współpraca  
w wymiarze międzynarodowym może być modelowym 
drogowskazem dla innych. Weszliśmy także we współ-
pracę z uniwersytetami i zespołami naukowców oraz 
ekspertów, co zaowocowało gruntownymi badaniami nad 
zjawiskiem oraz unikatowymi publikacjami o charakterze 
naukowym” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.

Gmina od wielu lat realizuje inwestycje, aby zachęcić 
gości do odwiedzania Spycimierza. W miejscowości 
powstaje właśnie Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” 
– nowoczesny obiekt z multimedialną ekspozycją  
o historii układania kwietnych dywanów. Będzie tu 
można wziąć udział w warsztatach układania podobnych 
kobierców lub odbyć wirtualny spacer po Spycimierzu. 
Część wystawy będzie dedykowana tradycjom i zwy-
czajom objętym dziedzictwem niematerialnym, dzięki 
czemu obiekt będzie unikalnym miejscem w skali 
międzynarodowej poświęconym społecznościom, kul-
tywującym różnorodne wartości, zwyczaje i idee. In-

westycja docelowo ma sprawić, by goście odwiedzali Spy-
cimierz przez cały rok, nie tylko w święto Bożego Ciała.

- „To wszystko jednak nie miałoby znaczenia, gdyby nie 
wzorowa współpraca z Parafią i mieszkańcami, którzy od 
samego początku chętnie uczestniczyli w seminariach, 
warsztatach oraz projektach realizowanych m.in. przez 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie” – 
dodał burmistrz.

Oficjalne ogłoszenie decyzji o wpisie nastąpiło podczas 
XVI sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony 
Niematerialnego Dziedzictwa Kultury, która miała miejsce 
w dniach 13-18 grudnia 2021 r. w Paryżu. Po ogłoszeniu 
werdyktu w kościele parafialnym w Spycimierzu od-
była się konferencja i uroczystość z okazji wpisu na 
Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego ludzkości.

- „Chciałbym złożyć podziękowania na ręce wszystkich, 
którzy przyczynili się do tego, że mamy powody do 
świętowania. W szczególności na ręce pana wicepremiera – 
prof. Piotra Glińskiego, pracującego nad wnioskiem zespołu 
redakcyjnego pod kierunkiem radcy ministra – Joanny 
Cichej-Kuczyńskiej, zespołu badaczy pod kierunkiem prof. 
Katarzyny Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, prof. Anny Weroniki Brzezińskiej z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, prof. Bogdana Włodarczyka  
z Uniwersytetu Łódzkiego. W badanie zjawiska w wymiarze 
globalnym włączają się również nasi włoscy przyjaciele, 
mieszkający w Argentynie – Eduardo Carbone oraz prof. 
Domenica Borriello z Uniwersytetu w Neapolu. Dziękuję 
Stowarzyszeniu „InfiorItalia” (Andrea Mellilli, Fausto 
Sabellico i Valentino Iacobucci) oraz Stowarzyszeniu 
„Spycimierskie Boże Ciało” z prezes Marią Pełką na czele 
i całym Zarządem. Podziękowania kieruję do radnych: 
Jolanty Ilskiej i Lucjana Łukasika, sołtysów: Stanisława 
Pełki, Szczepana Miśkiewicza, Marzenny Dopierały i Anny 
Grzelak, duchownych z terenu parafii Spycimierz: ks. 
Wojciecha Krzywańskiego, ks. Wojciecha Kaźmierczaka  
i ks. Dariusza Ziemniaka – obecnego proboszcza. Dziękuję 
instytucjom, które wspierały nasze przedsięwzięcia 
(Biblioteka, M-GOK, PGK „Termy Uniejów”). Wyrazy 
wdzięczności kieruję do Andrzeja Szoszkiewicza – 
koordynatora ds. niematerialnego dziedzictwa tradycji 
kwietnych dywanów, Tomasza Wójcika – historyka i Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie, historyka 
Jędrzeja Kałużnego, Mirosława Madajskiego – Zastępcy 
Burmistrza, Janusza Kosmalskiego – Zastępcy Burmistrza 
w latach 2019-2021 oraz pracowników Urzędu Miasta 
w Uniejowie. Nie sposób też nie wspomnieć osoby śp.  
o. Floriana Pełki i śp. dziennikarza Andrzeja Godlewskiego 
– wielkich przyjaciół Spycimierza i kwietnej tradycji. 
Choć nie ma ich już wśród nas, nie mam wątpliwości, że 
byliby dumni z osiągnięcia. Wreszcie dziękuję wszystkim 
parafianom włączającym się chętnie w inicjatywy, które 
pozwoliły wspiąć się na szczyt” – powiedział burmistrz 
Kaczmarek. 

>
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Andrzej Szoszkiewicz

Jak kwietne dywany wzbogaciły świat

Lista reprezentatywna niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego ludzkości, gdyż tak brzmi pełna 
nazwa rejestru światowych skarbów kultury nie-
materialnej, prowadzona jest od 2008 r. przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświa-
ty, Nauki i Kultury z siedzibą w Paryżu. Raz w roku 
wpisywane są na nią współcześnie praktykowane 
zjawiska kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, do których zaliczają się: 

•	 tradycje i przekazy ustne, w tym język jako 
nośnik niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego,

•	 sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne,
•	 zwyczaje, obyczaje i obchody świąteczne,
•	 wiedza o przyrodzie i wszechświecie oraz 

związane z nią praktyki,
•	 umiejętności związane z tradycyjnym rze-

miosłem.

 Etap krajowy
Droga na listę nie jest łatwa i wymaga wielu 

działań ze strony społeczności kultywującej tra-
dycję, jak również ścisłej współpracy z lokalnym 
samorządem oraz ekspertami. Można powiedzieć, 
że Spycimierzanie weszli na tę drogę dwieście 
lat temu, kiedy według przekazu ustnego zaczęli 
układać kwietne dywany, lecz świadome starania o 
uznanie tradycji rozpoczęły się w 2016 r. Wtedy to 
powstało Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie 
Boże Ciało”, którego głównym celem jest aktywne 
podtrzymywanie wśród parafian tradycji układania 
dywanów kwiatowych na uroczystość Bożego Ciała 
i dbanie o religijny wymiar oraz sakralny charakter 
tego święta. Wkrótce potem z inicjatywy Burmistrza 
Uniejowa – Józefa Kaczmarka, księdza proboszcza – 
Wojciecha Kaźmierczaka i prezes stowarzyszenia – 
Marii Pełki zaczęto przygotowania do opracowania 

wniosku na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Taki wpis jest niezbędnym warunkiem 
starania się o wejście na listę UNESCO. Ten etap został 
uwieńczony sukcesem 14 lutego 2018 r.

 Projekty
List od ministra kultury i dziedzictwa naro-

dowego z informacją o wpisie dodał nam skrzydeł  
i zaczęliśmy wtedy poważnie myśleć o liście światowej. 
Wspólnie z zarządem włoskiego Stowarzyszenia 
„InfiorItalia” podjęliśmy decyzję, że sami, a nie wspólnie 
złożymy wniosek o wpisanie tradycji dywanów 
kwiatowych na procesje Bożego Ciała na Listę 
UNESCO. Taka decyzja zapadła, ponieważ tradycje 
kultywowane we Włoszech nie były jeszcze gotowe 
pod względem formalnym i organizacyjnym, by starać 
się o wspólny wpis. Uzyskane przez nas miejsce na 
liście światowej pozostaje otwarte dla podobnych 
tradycji z Polski i ze świata, w tym z Włoch. Dużo 
dobrego wniósł też red. Andrzej Godlewski, który 
opracował pierwszy plan przygotowań i przekazał 
wiele cennych informacji o samym UNESCO i naszych 
szansach na wpis. Niestety, Andrzej nie doczekał 
spełnienia tego celu. Ważnym etapem była realizacja 
dwóch projektów dofinansowanych z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu Gminy 
Uniejów: „Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – 
pamięć i promocja” i „Procesja Bożego Ciała z tradycją 
kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona  
i wzmacnianie tradycji”, które koordynowała Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie. Celem 
tego pierwszego było upamiętnienie, docenienie  
i upowszechnienie wyjątkowej w Polsce spycimierskiej 
tradycji oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości kul-
turowej, a także inspiracji do dalszych działań.  
W ramach drugiego powstała m.in. pionierska 
publikacja zawierająca rekomendacje do planu ochrony 
zjawiska. Te przedsięwzięcia pozwoliły na zebranie  

Wpis tradycji spycimierskich dywanów na procesję Bożego Ciała jest najlepszym przykładem, 
że niewielka społeczność, kultywująca wydawałoby się lokalnątradycję, może dostąpić uznania, 
by stać się częścią światowego dziedzictwa kultury. W jednym panteonie z argentyńskim tangiem, 
chińską kaligrafią czy yogą. 

>
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i opracowanie cennego materiału badawczego, a co 
ważne przekonały i zintegrowały mieszkańców do 
działań związanych ze staraniem się o dostanie się na 
listę UNESCO.  

 21 miesięcy oczekiwania
Opracowanie wniosku o wpis na światową 

listę trwało kilka miesięcy. Zespół redakcyjny ściśle 
współpracował z mieszkańcami parafii, którzy 
uczestniczyli w spotkaniach roboczych i organizowali 
podpisy pod zgodę na staranie się o wpis.  
W końcowej fazie przygotowań wniosku dołączyli 
mieszkańcy z czterech parafii w województwie 
opolskim -  Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego  
i Zimnej Wódki, którzy kultywują podobną tradycję 
i wcześniej zostali włączenie do Krajowej listy 
NDK. W marcu 2020 r. Polska formalnie zgłosiła 
wniosek o wpisanie tradycji dywanów kwiatowych 
na procesje Bożego Ciałana Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. 

Miesiące oczekiwań wypełnione były 
intensywną pracą. Biblioteka uzyskała kolejną 
dotację na projekt „Procesja Bożego Ciała z tra-
dycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kon-
tekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, 
w którym przewidzieliśmy kolejny etap badań 
oraz opracowanie materiałów edukacyjnych dla 
powstającego Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”.  
Choć w 2020 r. Polskę opanowała pandemia  
i wprowadzono pakiet ograniczeń, to parafianie 
ze Spycimierza, jak zawsze, stanęli na wysokości 
zadania. Zgodnie z tymczasowymi przepisami 
układanie dywanu trzeba było ograniczyć do terenu 
wokół kościoła. Efekt był jednak niezwykły. Powstał 
co prawda krótszy kobierzec, lecz bardzo kolorowy, 
bogaty i pachnący. Dodało to optymizmu i nadziei  
w tych trudnych czasach. 

Ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie 
budowy Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”  
w centrum wsi, naprzeciwko kościoła parafialnego. 
To efekt długich starań Burmistrza Uniejowa o dofi-
nansowanie na powstanie tej wyjątkowej placówki. 
W lipcu 2021 r. odbyła się uroczystość poświęcenia 
aktu erekcyjnego, która zgromadziła licznych gości z 
kraju i z Włoch. Centrum będzie pełnić ważna rolę 
w zachowaniu i popularyzacji tradycji układania 
kwiatowych dywanów. Będzie też miejscem spotkań 
dla mieszkańców i inspiracji dla odwiedzających.  

 Z wyróżnieniem na światowej liście
15 listopada 2021 r. Komisja oceniająca 

UNESCO wydała dokument zawierający rekomen-
dacje do wpisu 36 tradycji z całego świata na Listę 
w 2021 r. Oficjalna decyzja zapadła podczas XVI 
sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego w Paryżu 
w dniach 13-18 grudnia 2021 r. Od tego momentu 
tradycja układania dywanów kwiatowych na procesje 
Bożego Ciała w polskich parafiach w Spycimierzu, 
Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce stała 
się częścią światowego dziedzictwa kultury.

Warto wczytać się w bardzo ciekawy raport 
Komisji oceniającej pod przewodnictwem pani dr 
Ľubicy Voľanskiej. Panel ekspertów wydał 36 po-
zytywnych rekomendacji i tę decyzję opatrzył takim 
ogólnym komentarzem: „Komisja Oceniająca była pod 
wrażeniem różnorodności niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, które zostało nominowane do wpisania 
na Listy Konwencji. Różnorodność ta jest dowodem 
ludzkiej kreatywności i pragnienia Państw-Stron oraz 
społeczności, grup i jednostek, aby chronić swoje 
niematerialne dziedzictwo kulturowe”.

Spośród tych rekomendacji, pięć zostało na-
grodzone specjalnymi wyróżnieniami, w tym kwiatowe 
dywany! Oprócz naszej tradycji wyróżniono także cztery 
inne zwyczaje z Europy i Ameryki Południowej: 

•	 „Gra na skrzypcach w Kaustinen oraz związane 
z nią praktyki i sposoby wyrażania się”, no-
minowana przez Finlandię. 

•	 „L-Għana, a maltańska tradycja pieśni ludo-
wych”, nominowana przez Maltę.

•	 „Wartości, wiedza, zwyczaje i praktyki ludu 
Awajún związane z garncarstwem”, nomino-
wane przez Peru. 

•	 „Tradycje nordyckich łodzi klinkierowych”, no-
minowane przez Danię, Finlandię, Islandię, 
Norwegię i Szwecję.

W tej wąskiej czołówce widać jak duża była 
różnorodność zgłaszanych tradycji. Po przeczytaniu 
opisów tych zwyczajów, obejrzeniu filmów i zdjęć 
przekonaliśmy się, jak ważne jest kultywowanie nie-
materialnego dziedzictwa kultury dla utrzymania toż-
samości lokalnych społeczności. Z kolei wszystkich 
zainteresowanych przyciągają one pięknem sztuki, mą-
drością i zaangażowaniem ludzi, którzy je kultywują. 
Po prostu wzbogacają nasze emocje i doznania oraz 
nakłaniają do głębokiej refleksji.    
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Na Placu św. Piotra w Watykanie

W Ponteareas w Hiszpanii

Spycimierskie Boże Ciało 2020

Spycimierz świętował wpis tradycji układania kwietnych dywanów na Boże Ciało na Listę UNESCO

W Pietra Ligure we Włoszech
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Maciej Bartosiak

Sołectwo na plus

W zmienionej procedurze, sołectwa: Brzeziny, Czekaj, 
Góry, Łęg Baliński oraz Wielenin zgłosiły swoje pomysły 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 
W wyniku oceny Komisji Konkursowej, wszystkie wnioski 
trafiły na listę projektów, którym przyznano dofinansowanie 
kwotą po 10 000 zł każdy! Do połowy listopada br. na 
terenie miejscowości, którym Zarząd Województwa 
przyznał dotacje celowe, zrealizowano wszystkie projekty.

W Wieleninie zakupiono traktorek – kosiarkę (wraz 
z zapasem paliwa) do utrzymania porządku na terenie 
starego cmentarza cholerycznego. Z pozostałych środków 
zakupiono 100 sztuk tujek, którymi mieszkańcy obsadzili 
miejsce pamięci. Koszt realizacji projektu (10 000 zł) został 
w całości pokryty środkami z budżetu Województwa 
Łódzkiego.

W Brzezinach i w Górach zagospodarowano teren przy 
strażnicach OSP, urządzając place zabaw. Wśród urządzeń, 
które pojawiły się w obu sołectwach, do dyspozycji 
naj-młodszych mieszkańców mamy: zestaw zabawowy  
o konstrukcji wykonanej z drewna, składający się ze zjeż-

dżalni, drabinki, części do wspinaczki oraz kładki linowej, 
podwójną huśtawkę wahadłową z siedziskami zawieszonymi 
na łańcuchach ze stali nierdzewnej, bujak na sprężynie oraz 
huśtawkę wagową. Wszystkie urządzenia są wykonane 
zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176. W obu przypadkach 
place zabaw zakupiono i zamontowano za kwotę 14 299,39 
zł każdy, z czego 10 000 zł pokryła dotacja od Marszałka 
Województwa Łódzkiego, natomiast w sfinansowaniu reszty 
(po 4 299,39 zł) sołectwa wsparł Burmistrz z budżetu gminy 
Uniejów.

W Czekaju środki z dotacji przeznaczono na stworzenie 
bezpiecznego miejsca rekreacji, poprzez – planowane już 
od dawna – ogrodzenie terenu, na którym znajduje się 
sołecka altana. To miejsce spotkań mieszkańców, które 
integruje lokalną społeczność i jednoczy ją w celu realizacji 
kolejnych zadań. Zakup i montaż ogrodzenia z siatki 
panelowej, wraz z bramą wjazdową i furtką ma na celu 
ochronę altany i znajdujących się na jej terenie mebli przed 
ewentualnymi aktami wandalizmu, a także podniesie poziom 
bezpieczeństwa w czasie organizowanych tam spotkań czy 
imprez. Koszt inwestycji to kwota 15 000 zł, w 2/3 pokryta  

Na początku roku Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie 
pomocy finansowej Jednostkom Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji małych 
projektów lokalnych na terenach wiejskich. Tak zwane „granty sołeckie”, o które na drodze 
konkursu mogły każdego roku ubiegać się gminy, obecnie uległy dodatniej zmianie. Można 
powiedzieć nawet: na plus! Na dofinansowanie zadań mogli tym razem liczyć mieszkańcy 
nie 3-ech, ale aż 5-ciu sołectw z terenu gminy.
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Plac zabaw w Brzezinach Ogrodzenie terenu w Czekaju
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z budżetu Województwa Łódzkiego i wsparta z gminnej 
kasy dofinansowaniem w wysokości 5 000 zł.

W Łęgu Balińskim, w ramach projektu pn. „Miejsce 
odpoczynku i rekreacji”, na działce gminnej – w sąsiedztwie 
kapliczki upamiętniającej osobę bp. Owczarka – powstała 
altana, wyposażona w stół oraz ławki (jako oddzielny 
zakup). Tuż obok zamontowano stojak dla rowerów. Koszt 
całkowity zamknął się w kwocie 10 612 zł. I tu podobnie, 
jak w opisanych wyżej projektach, 10 000 zł sfinansowano  
z dotacji w ramach programu „Sołectwo na plus”, a pozostałą 
część, tj. 612 zł. uzupełniono z budżetu gminy.

Samorząd Gminy Uniejów, w imieniu mieszkańców 
sołectw, do których trafiły środki na realizację przedsięwzięć, 

serdecznie dziękuje Panu Marszałkowi Grzegorzowi Schrei-
berowi wraz z całym Zarządem Województwa Łódzkiego! 
Wyrazy uznania należą się również Sołtysom i Członkom Rad 
Sołeckich, zaangażowanym w inicjatywy na rzecz rozwoju 
lokalnej społeczności!

Warto przy tej okazji przypomnieć, jak wiele miejscowości 
z naszego terenu w poprzednich latach już skorzystało  
z tej formy wsparcia z budżetu Województwa Łódzkiego.  
W ubiegłym roku były to: Rożniatów-Kolonia i Felicjanów;  
dwa lata temu: Wola Przedmiejska, Ostrowsko i Człopy;  
w 2018 roku: Rożniatów i Czepów; natomiast w ramach 
pierwszej edycji sołeckich grantów (rok 2017), dotacją wsparto 
projekty lokalnych wspólnot w Spycimierzu i Wilamowie.
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Plac zabaw w Górach Traktorek kosiarka dla sołectwa Wielenin

Agnieszka Olczyk

Nowy radny zaprzysiężony

Nowy radny został wybrany w wyborach uzupełniają- 
cych, które odbyły się 28 listopada 2021 r. Zastąpił on 
Mirosława Madajskiego, który 26 sierpnia br. złożył re-
zygnację z funkcji Radnego oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Uniejowie i powołany został na stanowisko 
Zastępcy Burmistrza.

Podczas uroczystej sesji odbyło się oficjalne wręczenie 
zaświadczenia o wyborze. Wręczenia dokonała Urszula 
Łukasik, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Uniejowie.

Nowo zaprzysiężonemu radnemu życzymy sukcesów  
w sprawowaniu zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

20 grudnia 2021 r., podczas LIII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, w obecności rady, 
burmistrza oraz gości, ślubowanie radnego złożył p. Jan Górczyński. 
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Agnieszka Olczyk

Dofinansowanie dla szkół w ramach 
Programu „Laboratoria Przyszłości”

Wnioski o dofinansowanie placówek edukacyjnych 
złożone zostały przez Gminę Uniejów. Podstawówkom  
z Wilamowa i Wielenina przyznano po 30 tys. zł, natomiast 
Szkoła Podstawowa w Uniejowie dostała wsparcie 
finansowe w wysokości 131 100 zł.

Ponieważ Program „Laboratoria Przyszłości” w rze-
czywistości oznacza wyposażenie placówek w nowo-
czesny sprzęt, mający na celu uatrakcyjnienie zajęć 
szkolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów, 
otrzymane pieniądze spożytkowane zostaną na zakup 
takich urządzeń, jak np.: drukarki 3D, aparaty z kamerą 
cyfrową, gimbale ręczne, oświetlenie do realizacji nagrań, 
mikrofony, statywy fotograficzne, mikrokontrolery, stacje 
lutująco-rozlutowujące, zestawy nagłośnienia, zestawy 
Programowanie w szkole – wraz z oprogramowaniem, 
warsztaty Cool Tool, zestawy gogli VR dla edukacji, zestawy 
robotyczne wraz z akcesoriami.

Wśród wymienionych sprzętów znajduje się podstawowe 
wyposażenie, jakim każda szkoła – zgodnie z wytycznymi MEiN 
– będzie dysponować od 1 września 2022 r.

Wspomniane narzędzia techniczne pozwolą kształtować 
i rozwijać umiejętności manualne i techniczne, umiejętności 
samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia 
matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Będą one również pomocne 
przy właściwym organizowaniu własnej pracy, w tym także 
pracy zespołowej. Ponadto ich obecność podczas zajęć 
wyrabiać będzie w uczniach umiejętność dbania o porządek na 
stanowisku pracy.

Wszystkie powyższe kompetencje są niezwykle ważne 
w życiu codziennym, na co ogromny wpływ ma rozwój 
technologiczny i wzrost innowacyjności.

Szkoły z gminy Uniejów otrzymały od Wojewody Łódzkiego dofinansowanie o łącznej kwocie 191 tys. 
zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu „Laboratoria 
Przyszłości”.

Nowości świąteczno-noworoczne

Jest to cudowny czas, aby przenieś się w jednej chwili do innego świata, gdzie 
reguły kształtują autorzy nowości wydawniczych. 

Uniejowska biblioteka wzbogaciła się o 156 pozycji. Nowości wydawnicze 
trafiły również do naszych filii w ilości 131 pozycji. Są to książki zakupione  
z budżetu biblioteki (dotacja z Urzędu Miasta).

Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie – książkę obyczajową, romans, 
kryminał, sensację, jak również literaturę naukową.

Z pośród literatury pięknej wyszczególnić można: Lis M. „ Miłość, pies  
i czekolada”; Lis A. „Muzyka twojej duszy”; Mirek K. „Złoty płatek śniegu”; 
Brzezińska D. „Zaufasz mi”; Brzezińska H. „Obiecasz mi”; Brzezińska  
D. „Odejdziesz ze mną?”; Gargaś G. „Dobrze, że jesteś”; Witkiewicz  
M. „Drzewko szczęścia”; Kordel M. „A ja na Ciebie zaczekam”; Metlicka J. 
„Maestro”; Nowaczyk S. „Friendzone”; Kubik S. „Krok do miłości” itp., jak również 
nowe komiksy Kajko i Kokosz: „Królewska konna”, „Łamigant straszliwy”, „Miriam 
w opałach” i wiele innych nowych tytułów. Polecamy także Batman. Detective 
Comics. „Mitologia; Batman Detective Comics. „Rycerz z Arkhan”; „Smok Maciuś 
i przygoda na smoczej górze”; Avengers. „Siedmiu wspaniałych”. 

                                                Zapraszamy 
                                                M-GBP w Uniejowie

Koniec roku, a co za tym idzie – Święta Bożego Narodzenia, to fantastyczna okazja, aby obdarować czytelników 
nowymi, wartościowymi publikacjami.
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Agnieszka Owczarek 

Ambona w nowej odsłonie

Prace konserwatorskie wykonała pracowania StaccoArt, 
prowadzona przez konserwator Monikę Bystrońską-
Kunat w Łodzi. Na to działanie parafia pozyskała wsparcie 
finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 75 
tys. zł. oraz ze Starostwa Powiatowego w Poddębicach  
w kwocie 20 tys. zł. Pozostały koszt w wysokości 18 tys. zł. 
jest wkładem własnym parafii.

Ambona z Kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie 
datowana jest na II poł. XVIII w. i wykonana w stylu 
rokoko, będącym zwieńczeniem baroku. Kazalnica jest 
imponującym i bogato zdobionym dziełem snycerki  
i rzeźby. Całość jest złocona i pokryta polichromią w formie 
marmoryzacji.

Zawieszona na filarze, z wejściem po schodkach, 
kazalnica usytuowana jest z lewej strony kościoła,  
w pobliżu prezbiterium. Wieloboczny korpus, który stanowi 
mównica z parapetem, zdobiony jest, identycznie jak 
balustrada schodów, płycinami wypełnionymi ornamentem 
małżowinowo-chrząstkowym. Schody dołem zdobione 
są ornamentem lambrekinowym, przypominającym nieco 
zasłonę okienną.

Zaplecek kazalnicy otoczony jest tzw. uszami w formie 
splecionej wici roślinnej. Pośrodku znajduje się płycina  
z tablicami mojżeszowymi. Kazalnicę wieńczy baldachim 
wieloboczny z Gołębicą na podniebieniu, zdobiony 
lambrekinem i wolutami z głowami aniołów. Na jego 
szczycie zmieszczono rzeźbę św. Nepomucena ubranego 
w strój kanonika, w albie i płaszczu, dzierżącego w dłoni 
krucyfiks i palmę.

Wybór świętego nie jest przypadkowy – Jan 
Nepomucen zasłynął jako mówca i duszpasterz. W Jego 
żywocie czytamy, że w kazaniach odważnie wytykał błędy 
tak potężnym panom i bogaczom, jak i pospolitemu ludowi, 
bacząc tylko na to, kto grzesznik, a nie patrząc w jakim stanie 
żyje. Nauki jego były tak głębokie i trafne, że wielu wysoko 
wykształconych ludzi chętnie chodziło do niego do spowiedzi 
świętej, a w końcu sam król Wacław IV, człowiek zresztą bardzo 
niemoralny, powołał go z ciekawości na czas adwentowy 
w roku 1380 na kaznodzieję kościoła nadwornego. Jan 
kazaniami swymi w krótkim czasie tyle dokazał, że nawet król 
wszedł w siebie, zaniechał na pewien czas lekkiego trybu życia 
i mianował Jana swoim jałmużnikiem nadwornym (www.
ruda-parafianin.pl/swi/j/jann.htm).

Słusznie więc święty zdobi ambonę, która jest miejscem 
głoszenia słowa Bożego i przestrzenią liturgii słowa. Nota bene, 
po Soborze Watykańskim II ambona sakralna zyskała miano 
„stołu słowa”, w odróżnieniu od ołtarza, który jest „stołem 
Chleba”.

Co do zakresu prac, elementy mocowane do ściany,  
z wyjątkiem uszaków, odrestaurowane zostały w kolegiacie, bez 
demontażu. Dzięki temu możliwa była obserwacja przebiegu 
prac, kolejność wykonywanych działań i ich efekty.

- „Po usunięciu wielu wtórnych warstw przemalowań  
i złoceń odsłonięto bardzo zniszczone drewno ze szczątkowo 
zachowaną pierwotną marmoryzacją, która została uzupełniona 
i odtworzona na powierzchni ambony. Złocenia wykonano 
płatkiem złota i srebra w technice polerów i matów. Drewno 
wymagało silnej impregnacji z użyciem żywic sztucznych,  
a po odpowiednim wzmocnieniu zostało uzupełnione. Podłogę  
i schodki po oczyszczeniu również wzmocniono impregnatem, 
tu z jednoczesnym przyciemnieniem drewna” – skomentowała 
pani Monika Bystrońska-Kunat.

Konserwacja pozwoliła nie tylko uratować zabytek przez 
zniszczeniem, ale także przywrócić jego wygląd oraz pierwotne 
walory historyczne, artystyczne i estetyczne. 

Ambona stanowi niewątpliwą ozdobę nawy kościoła. 
Jednocześnie posiada spójną kolorystykę z pozostałym, rucho-
mym wyposażeniem kolegiaty. Obecnie znów zachwyca tak, jak 
w XVIII wieku.

Kolegiata w Uniejowie może poszczycić się odrestaurowaną amboną. To kolejny, zrealizowany etap 
prac konserwatorskich, podejmowanych przez gospodarza parafii, ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
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Agnieszka Owczarek

Kiedy odrestaurowany obraz 
wróci do kolegiaty?

Całkowity koszt prac konserwatorskich wyniósł 17 500 
zł. Na realizację zadania ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz 
pozyskał środki z Urzędu Konserwacji Zabytków w kwocie 
14 000 zł. Pozostałe 3 500 zł to wkład własny parafii.

Wykonawcą prac konserwatorskich jest pracowania 
Stacco Art prowadzona przez konserwator Monikę Bys-
trońską-Kunat.

Obraz z przedstawieniem Adoracji Matki Boskiej, według 
karty zabytku datowany jest na 1680 rok, autor pozostaje 
nieznany. U dołu obrazu znajduje się łacińska inskrypcja: 
Przez zasługi i wstawiennictwo naszych patronów świętych 
Serwacego i Floriana.

Obraz namalowany jest farbami olejnymi na ciemnym 
gruncie, założonym na grube płótno złożone z kilku 
zszytych ze sobą kawałków. Płótno przymocowane było 
do deskowania ołtarza. Po demontażu obraz przewieziono 
do pracowni konserwatorskiej i przeprowadzono jego pełną 
konserwację i restaurację.

Najtrudniejszym i najbardziej pracochłonnym etapem było 
usunięcie przemalowań założonych na całej powierzchni 
obrazu. Przemalowany posiadał znacznie niższą wartość 
artystyczną. Po odsłonięciu oryginalnego opracowania 
malarskiego stwierdzono jego duże zniszczenie. Warstwę 
malarską uzupełniano metodą graficznego uzupełniania  
w ubytkach. Stawiano małe kropki farby w lokalnym kolorze 
uzupełnianego fragmentu. Po konserwacji i restauracji obraz 
umieszczono na odpowiednio przygotowanym podobraziu 
drewnianym – powiedziała pani Monika Bystrońska-Kunat.

Oględziny obrazu pozwalają dostrzec na pierwszym 
planie Matkę Boską wraz z Dzieciątkiem. Obie postaci 
mają uniesione dłonie w geście błogosławieństwa. Poniżej 
znajdują się dwaj święci, tj. św. Serwacy i św. Florian 
wznoszący swe modły do Maryi.

Matka Boska ukazana jest w pozycji siedzącej na obłoku 
– utożsamianym tradycyjnie z niebem – światem świętości, 
potęgi i Bożej Chwały. Nie jest to jednak biała, czysta chmura, 
budzi raczej skojarzenie kłębów dymu pochodzących  
z pożaru, który przedstawiony jest w tle obrazu. Co więcej, 
budynki do złudzenia przypominają zamek uniejowski 
w otoczeniu drzew parkowych oraz Kolegiatę. Powstaje 

więc pytanie czy obraz rzeczywiście nawiązuje do jakiegoś 
konkretnego pożaru, który miał miejsce na ziemi uniejowskiej.

Śledząc karty historii, można doszukać się informacji, że 
w latach 1500-1700 pożarów było kilka. Zarówno zamek, 
jak i kościół wielokrotnie trawił ogień. Najbliższym czasowo, 
ale też niezwykle dotkliwym w skutkach był pożar z 1659 r., 
a więc 21 lat przed powstaniem obrazu. Spowodowała go 
najprawdopodobniej stacjonująca w mieście na czas zimy 
chorągiew łowczego podlaskiego. Skala zniszczeń miała 
być niezwykle duża. Ogień zniszczył 26 domów oraz młyn 
Skrobania, który leżał w dole rzeki od mostu zamkowego 
i wylotu ulicy Zamkowej. Zniszczeń było zapewne więcej, 
ponieważ z innych źródeł wiemy o wielkim wyludnieniu 
Uniejowa w tym czasie. W 1641 r. przed pożarem w Uniejowie 
było 177 domów, zaś w 1670 r. już tylko 64 domy. Ponadto po 
wspomnianym pożarze miasto uzyskało 25 VI 1659 r. od Jana 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków odebrał odrestaurowany obraz, który wieńczył prawy ołtarz 
boczny pw. Świętej Rodziny. Niestety, powrót zabytku na miejsce odłożono w czasie.
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Wsparcie dla mieszkańców gminy

Kazimierza libertację od wszelkich podatków (z wyjątkiem 
akcyzy) na okres 4 lat. Miało być też wolne od żołnierskich 
stacji i noclegów.

W obrazie warto jeszcze zwrócić uwagę na postać 
św. Serwacego. Zarówno sama postać, jak i sposób jej 
przedstawienia są dość intrygujące. Ukazany tradycyjnie 
w szatach biskupich dzierży w dłoni nietypowy pastorał 
przypominający łodygę z kolcami. Zastanawia również 
związek Świętego z Uniejowem. Być może chodzi o to, że 
jest on uznawany za patrona urodzajów, w szczególności 
winorośli. Nie od dziś wiadomo, że tradycje winiarskie  
i uprawa winorośli w nadwarciańskim miasteczku sięgają 
korzeniami średniowiecza i przetrwały aż do XIX w.

Łącząc wszystkie elementy układanki łatwo pokusić 
się o hipotezę, że obraz upamiętnia ważny dla dziejów 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie oferuje mieszkańcom gminy wielowymiarowe wsparcie w roz-
wiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem.

Dla seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, które obawiają się o nagłe pogorszenie swojego stanu zdrowia M-GOPS 
prowadzi program „Teleopaska dla potrzebujących mieszkańców gminy Uniejów”. Osoby te mogą wypożyczyć opaski telemedyczne, 
które mają zadanie monitorować ich stan zdrowia. Dzięki użytkowaniu takiego urządzenia osoba chora w nagłym przypadku ma 
możliwość wezwania pomocy. Urządzenie posiada detektor upadków i lokalizator miejsca, w którym znajduje się użytkownik. 
Celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.

Osoby samotne, z niepełnosprawnościami, niesamodzielne i niezaradne z uwagi na swoje schorzenia mogą ubiegać się  
o wsparcie w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi 
są świadczone przez opiekunki w miejscu zamieszkania osoby chorej, są dostosowane do jej aktualnego stanu zdrowia i adekwatne 
do potrzeb. Świadczenie w postaci usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim wsparcie w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb życiowych, np. poprzez zakup artykułów spożywczych i pomoc w przygotowaniu posiłków oraz opiekę higieniczną nad 
podopiecznym.

Kolejną formą wsparcia dla mieszkańców gminy jest możliwość ubiegania się o pomoc finansową – zasiłek celowy i celowy 
specjalny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków. Osoby, które dysponują niewielkim 
budżetem, a chorują przewlekle i ich leczenie wiąże się ze znacznym obciążeniem finansowym mogą liczyć na pomoc ze strony 
M-GOPS. Ośrodek Pomocy świadczy również pomoc w formie pracy socjalnej poprzez umawianie wizyt lekarskich, nawiązywanie 
kontaktów ze specjalistami. Prowadzimy stałą współpracę z miejscowymi przychodniami lekarskimi: Poradnią Medycyny Rodzinnej 
przy ul. Orzechowej 6, Mar-med. NZOZ przy ul. Dąbskiej 20 i Salus NZOZ przy ul. Orzechowej 2 w Uniejowie. 

Pracownicy M-GOPS udzielają informacji na temat przysługujących uprawnień i pomagają w wypełnianiu wniosków. (np. na 
zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczenie pielęgnacyjne.).

Oferujemy również wsparcie psychologiczne. W siedzibie naszego ośrodka uruchomiono Punkt informacyjno-konsultacyjno-
terapeutyczny ds. poradnictwa psychologicznego, działający w każdy wtorek w godzinach 15.00-17.00. Mieszkańcy gminy, którzy 
borykają się z problemami w codziennym życiu i chcą zasięgnąć porady specjalisty, mogą skorzystać z rozmowy z psychologiem. 

W rodzinach zmagających się z problemami zdrowotnymi i wychowawczymi istotna jest pomoc asystenta rodziny. Praca  
z rodziną prowadzona jest w celu odzyskania kontroli nad własnym życiem i zdrowiem poprzez wyeliminowanie nawyków 
szkodliwych dla zdrowia.

Ośrodek dąży w ten sposób do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy.
Pracownicy M-GOPS w Uniejowie 

miasta pożar, a ukazani na nim Święci zanoszą modlitwy 
mieszkańców do Boga, aby Ten uchronił ich urodzaje (winnice) 
i mienie przed niszczącymi płomieniami ognia. Jednakże brak 
dostatecznych źródeł pisanych nie pozwala rozstrzygnąć 
zagadki, pozostawiając ją w sferze domysłów i hipotezy 
interpretacyjnej.

Tym, co jest pewne, to fakt, że prace konserwacyjne 
pozwoliły przywrócić pierwotne piękno zabytku. Montaż 
obrazu w ołtarzu został tymczasowo wstrzymany w związku 
z rozpoczętą konserwacją i restauracją ołtarza. Planowana 
jest kontynuacja prac, na którą proboszcz stara się pozyskać 
fundusze. Ze względu na różne źródła dotacji prace rozłożone 
zostały w czasie i podzielone na etapy. Konserwacja  
i restauracja obrazu jest ostatnim etapem tegorocznych prac 
w ołtarzu. 
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Firma K-FLEX koordynatorem 
międzynarodowego projektu

FRONTSH1P jest częścią programu „Budowanie 
niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości: 
badania i innowacje na rzecz Europejskiego Zielonego 
Ładu”. Projekt jest finansowany z programu Horyzont 
2020 i jest „najbardziej polskim projektem europejskim”, 
bo aż 11 jego uczestników to polskie instytucje. Firmy 
i ośrodki badawcze będą pracować nad „zielonymi” 
technologiami dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 
w Uniejowie oraz w Łodzi, Michele Andolfo, dyrektor 
R&D K-FLEX, a także koordynator FRONTSH1P, 
przedstawił projekt. Wyjaśnił, w jaki sposób w ciągu 
najbliższych czterech lat zostaną opracowane nowe 
rozwiązania, które pomogą w dekarbonizacji systemów 
produkcji i konsumpcji, poprawią jakość życia, zwiększą 
interakcję między regionami miejskimi i wiejskimi,  
a ostatecznie przyczynią się do wzrostu gospodarczego, 
zaczynając od województwa łódzkiego, a kończąc na 
całej Europie.

Projekt FRONTSH1P jest bezpośrednim wkładem 
do komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Euro-

pejskiego Zielonego Ładu, który wyznacza drogę do 
fundamentalnej transformacji gospodarek i społeczeństw 
Europy. Wezwanie jest odpowiedzią na pilną potrzebę 
stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu i zapewnienia 
większej ochrony wyjątkowego środowiska i różnorodności 
biologicznej kontynentu. 

W Uniejowie, w ramach „4 Circular Systemic Solutions”, 
gdzie każdy cykl będzie obejmował inny rodzaj 
odpadów: opakowania z drewna, żywność i pasze, wodę 
i substancje odżywcze, odpady z tworzyw sztucznych  
i gumy, poszczególne działania zostały zaprezentowane 
za pomocą stoisk ustawionych w zakładzie K-FLEX  
w Wieleninie-Kolonii. 

Projekt, którego włoska firma jest koordynatorem, 
angażuje w sumie 34 partnerów, w tym: uniwersytety, 
ośrodki badawcze, przemysłowe i samorządy lokalne, 
pochodzących z 9 różnych krajów Europy.

 Maciej Bartosiak 
 (źródło: www.corporate.kflex.com/news)

W połowie listopada br. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu FRONTSH1P, którego koordynatorem 
jest firma K-Flex, właściciel zakładu w Wieleninie-Kolonii, największy na świecie producent pianek na bazie 
gumy.
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Jolanta Figurska

Gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacją zadania zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie, który w ramach otrzymanych 
środków zakupił:

- 180 paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych, przebywających na terenie gminy Uniejów i korzystających 
ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Uniejowie;

- maski ochronne, rękawice nitrylowe, pulsoksymetry i termometry bezdotykowe dla niepełnosprawnych mieszkańców 
oraz pracowników Ośrodka Pomocy, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi w celu ich ochrony 
przed zakażeniem Covid; 

- bezdotykowe stacje dezynfekujące z pomiarem temperatury i płyny dezynfekujące w celu ochrony osób niepełnosprawnych 
przed zakażeniem covid w pomieszczeniach, w których przebywają osoby niepełnosprawne, między innymi w: Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie, Urzędzie Miasta, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie  
i Miejskiej Bibliotece.

- ozonator przedmuchowy do pomieszczeń, który wykorzystywany będzie do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach, 
gdzie przebywają między innymi osoby niepełnosprawne

- ozonator przedmuchowy do samochodu w celu oczyszczania powietrza po przewożeniu osób niepełnosprawnych na 
szczepienia ochronne przeciw covid.

Gmina Uniejów otrzymała środki finansowe w wysokości 87 695 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, w ramach Modułu IV Programu „Pomoc  osobom niepełnosprawnym poszko-
dowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Michał Łuczak

Pokój wyzwań dla uczniów w III rocznicę 
powstania programu „Czyste Powietrze”

W specjalnie przystosowanym kontenerze uczestnicy 
musieli rozwiązać czekające na nich zagadki. W zabawie 

edukacyjno-promocyjnej na temat programu „Czyste Po-
wietrze” wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych  

22 października 2021 r., z okazji III rocznicy działania programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze”, Uzdrowisko Termalne Uniejów odwiedził pracownik Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wraz z osobami obsługującymi interaktywny 
pokój wyzwań. Koordynatorem działań z ramienia Urzędu Miasta był młodszy referent ds. ochrony 
środowiska – Michał Łuczak.
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w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie wraz z nauczycielami. 
Po zabawie każdy uczestnik otrzymał ulotki informacyjne 
dotyczące w/w programu oraz pamiątkowe gadżety od 
pracownika WFOŚiGW w Łodzi, pani Alicji Miśkiewicz.

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach 
programu „Czyste Powietrze” można składać aż do 30 
czerwca 2027 r.

Wsparcie finansowe dotyczy: wymiany starych pieców 
na paliwo stałe – na ekologiczne źródła ciepła spełniające 
wymagania programu, instalacji centralnego ogrzewania lub 
ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, mikro-

instalacji fotowoltaicznej, ocieplenia domów oraz wymiany 
okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty: zakoń-
czone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętać 
należy, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W Gminie Uniejów od początku trwania programu złożono 
140 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 2 606 206,75 
zł, natomiast kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła 
630 410,93 zł.

Maciej Bartosiak

Przez sport do kompetencji: 
szkolenie w ramach programu Leader100 Sport

Leader100 Sport to program rozwoju aktywności fizycznej 
i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin oraz nauczycieli 
z terenu województwa łódzkiego. Jego podstawowym 
celem jest kształtowanie postaw społecznych poprzez 
wykorzystanie odpowiednich programów aktywności 
ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat oraz zwiększenie kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli, wychowawców oraz trenerów. 
Program przewiduje także wykorzystanie i wzmocnienie 
potencjału wychowawczego rodziców.

Do udziału w projekcie zgłosiły się i zostały zakwa-
lifikowane wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy: 
Miejskie Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Uniejowie 
oraz Szkoły Podstawowe w Wieleninie i w Wilamowie. 
W ramach uczestnictwa w programie szkoły otrzymają 
bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3.500 zł,  
a kadra pedagogiczna zostanie przeszkolona w zakresie jego 
użytkowania.

Realizacja całego programu przewiduje aż 4 lata (potrwa 
do czerwca 2025 roku) aktywnego wspierania dzieci  
w ich rozwoju i regularnego podnoszenia kwalifikacji kadry 
pedagogicznej. W tym czasie nauczyciele będą otrzymywać 
materiały z konkretnymi przykładami zajęć sportowych. 

Ponadto trenerzy z zespołu Leader100 Sport zapewnią 
uczestnikom długoterminowe wsparcie poprzez dyżury oraz 
wizyty na miejscu w przedszkolach i szkołach, z możliwością 
prowadzenia zajęć pokazowych z uczniami lub rodzicami.  
W całym regionie do programu zakwalifikowało się łącznie 
200 szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych z ok. 50 gmin 
i miast województwa łódzkiego.

Lekcja w-f w teorii i w praktyce

Biorąc udział w spotkaniu, nauczyciele mieli szansę po 
pierwsze: nabyć praktyczną wiedzę o prowadzeniu efek-
tywnych zajęć wychowania fizycznego; po drugie: natychmiast 
skonfrontować ją na „żywym przykładzie”, podczas 
pokazowych zajęć z udziałem naszych uczniów, prowadzonych 
przez trenerkę Fundacji Leader100.

Całodzienne szkolenie podzielono na bloki. Podczas trwania 
każdego z nich trenerzy skupili się na jednym, ważnym 
zagadnieniu. Część pierwsza była bardziej teoretyczna. Dzięki 
niej wychowawcy zdobyli cenną wiedzę na temat programu. 
Druga – praktyczna – z udziałem uczniów, którzy zostali 
zaproszeni do wspólnych zabaw i ćwiczeń, nakierowanych na 

8 listopada 2021 r. w hali sportowej w Uniejowie odbyło się całodzienne szkolenie dla nauczycieli 
wychowania fizycznego ze szkół z naszej gminy oraz sąsiednich jednostek samorządowych, 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie Leader100 Sport. W spotkaniu z trenerami wzięła udział 
p. Katarzyna Cyniak, Naczelnik Wydziału w Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.



61 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

>

wybrane kompetencje. Szkoleniowcy podsumowali wspólne 
wnioski i przedstawili zgromadzonym zastosowanie 
zdobytych wiadomości, co jest niezwykle ważne w pracy  
z uczniami. Nauczyciele przede wszystkim uważnie słuchali 
porad ekspertów, ale też chętnie dzielili się doświadczeniami 
i obserwacjami z własnych zajęć. Pytania kierowane do 
trenerów, którzy w formułowaniu odpowiedzi wykazali się 
ogromną wiedzą, pomogły pedagogom „od ręki” rozwiać 
wszelkie wątpliwości.

Aby nabyte wiadomości oraz wnioski wyciągnięte 
ze szkolenia i rozmów z innymi nauczycielami mogły 
zostać utrwalone, uczestnicy otrzymali praktyczny zes-
taw szkoleniowy. Zawarte w nim materiały pomogą im 
w przekazywaniu uczniom wiedzy i umiejętności oraz 
kluczowych kompetencji, takich jak: samodoskonalenie 
oraz kreatywność, inicjatywa twórcza, a w kolejnych eta-
pach np. ciekawości poznawczej, odpowiedzialności czy 
wdzięczności.

Program Leader100

Projekt Leader100 Sport jest częścią programu 
wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz doskonalenia 
procesu wychowawczego dla nauczycieli i rodziców. Został 
stworzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego, a za 
jego realizację odpowiada Fundacja Leader100.

Program opiera się na właściwie dobranych kompe-
tencjach, które odpowiadają na wyzwania współczesności 

i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia 
w dorosłe życie. Cechą wyróżniającą metody jest wspólne 
zaangażowanie rodziców i opiekunów w proces wychowania 
i osiągania postępów w nauce poprzez dostarczenie 
praktycznych materiałów, które pomagają w szybszym 
osiągnięciu pozytywnych nawyków.

Baza wiedzy i dokumentów została przygotowana  
i uporządkowana przez zespół kilkudziesięciu nauczycieli, 
pedagogów, coachów, profesorów i specjalistów z Polski  
i zagranicy. Znajdują się w niej zarówno praktyczne ćwiczenia 
dla dzieci i młodzieży, aby rozwijać swój charakter, jak  
i praktyczne porady wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, 
którzy mogą praktykować określone postawy w szkole  
i w domu, a także pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania 
swoich podopiecznych.

Celami Programu są między innymi: wspomaganie  
w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych 
stron i pasji oraz stymulowanie pozytywnej aktywności 
ucznia. Program Leader100 promuje indywidualne podejście 
do każdego uczestnika, wykraczające poza ogólnie przyjęte 
standardy.

Maciej Bartosiak 

Program „Leader100 Sport: Program rozwoju aktywności 
fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin  
i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025” jest 
w pełni finansowany ze środków Samorządu Województwa 
Łódzkiego, prowadzonego pod nazwą Leader100 Sport.
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Maciej Bartosiak

Uniejów wskrzesił średniowieczne 
winiarskie tradycje

„We Francji nazywane jest Beaujolais Nouveau.  
Za kilkanaście dni uda nam się je Państwu przedstawić” 
– zapowiedział Ireneusz Stańczyk odpowiedzialny  
za winnicę od początku jej powstania.

Jak wspomniano na wstępie, miejscowa winnica 
wydała już pierwszy owoc zdatny do produkcji wina  
w ubiegłym roku, ale od posadzenia krzewów minęło już 
5 lat. Ogród bierze swój początek tuż za ruinami dawnego 
młyna i rozciąga się na zboczu, łagodnie opadającym 
w dół, w kierunku rzeki Warty i powstających wzdłuż 
brzegu bulwarów. Taka lokalizacja zapewnia krzewom 
winogrona doskonałe warunki pod względem nasło-
necznienia.

Na liczącym 25 arów terenie, na stoku rosną odmia-
ny szczepów: Leon Milot, Regent, Cabernet Cortis, 
Johanniter i Bianca. Są to gatunki odpowiednie dla 
naszych warunków klimatycznych. Zarówno opiekę 
nad krzewami, jak i produkcję oraz dystrybucję wina 
powierzono gminnej spółce PGK „Termy Uniejów”. 
Przedsięwzięciem kieruje Ireneusz Stańczyk, kierownik 
Zagrody Młynarskiej.

Zgodnie z posadzonymi szczepami winogrona, 
uzyskano dotychczas wina białe i różowe w skali od 
półsłodkiego do wytrawnego. Pierwsza próbna partia 
wina powstała w ubiegłym roku, a pierwsze zbiory miały 
miejsce w 2019 r. Powstałe wtedy wino przeznaczono 
do celów degustacyjnych:

– „Najpierw chcieliśmy sprawdzić – metodą prób 
i błędów – czy uda nam się wyprodukować trunek  
o pożądanych walorach smakowych. Jeśli tak, w nastę-
pnych latach wino dołączy do regionalnych produktów 
pochodzących z Uniejowa, jak np. ogórek termalny” – 
stwierdził kierownik, Ireneusz Stańczyk.

Dziś już wiemy, że pierwsza partia win, która pojawiła 
się w sprzedaży, spotkała się z bardzo pozytywnym 
odbiorem. Mimo iż z uwagi na niewielką ilość rozlanych 
w ubiegłym roku butelek, wino było dostępne w zaledwie 
kilku obiektach hotelowych i restauracjach na terenie 
termalnego uzdrowiska, to i tak cała partia rozeszła 
się niezwykle szybko. Całe szczęście, owoce zerwane  
z krzewów podczas tegorocznego winobrania z początku 
października były bardzo zadowalające. Obfity zbiór rodzi 
nadzieję, że tym razem butelek trunku z Winnicy Uniejów 
będzie więcej i oby ich z roku na rok przybywało!

Winiarska tradycja terenów, na których leży Uniejów 
sięga czasów średniowiecza. Wiązało się to zapewne  
z faktem, że Uniejów był siedzibą biskupów, którzy chętnie 
zakładali własne winogrady zarówno dla celebry, jak  
i dla stołu. W połowie XIV wieku arcybiskup gnieźnieński 
Jarosław Bogoria Skotnicki założył rozległe winnice nad 
Wartą w Uniejowie i zobowiązał swoich następców, aby 
dawali stamtąd corocznie dwie beczki wina do użytku 
kapituły gnieźnieńskiej. Winnice te zostały znacznie 
rozszerzone za rządów arcybiskupa Wincentego Kota, 
a dokument z 1441 roku gwarantuje Kościołowi 
Gnieźnieńskiemu po wieczne czasy dalsze cztery beczki  
z każdego winobrania. W tym nadwarciańskim miasteczku 
uprawy winorośli utrzymały się do XIX wieku. Pewnie 
nie były one już tak rozległe jak dawniej, gdyż proboszcz 
uniejowski posyłał wówczas do Gniezna zaledwie jeden 
antałek wina rocznie.

Temat przywrócenia dawnych tradycji winiarskich 
ściągnął na winobranie do Uniejowa m.in. redakcję z TVP 
Łódź. Reportaż o produkcji lokalnego wina mogą Państwo 
obejrzeć na stronie stacji pod linkiem Pierwsze wino  
z winnicy w Uniejowie. Kolejny materiał, nagrany w winnicy 
tuż przed zbiorami, zamieściła sieradzka Siewie.tv: Winnica 
w Uniejowie. Wino z Uniejowa.

W zaciszu zamkowych piwnic powstał kolejny rocznik uniejowskiego wina z owoców pochodzących z tego-
rocznego winobrania. Wszystkie butelki białego oraz różowego trunku z rocznika 2020 rozeszły się na pniu, dlatego 
z niecierpliwością czekaliśmy na Uniejowskie Młode Wino. 
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Marta Pokorska

KGW w Wilamowie pokazało swój talent

Na wystawie zatytułowanej „Artystyczne KGW 
Wilamów” panie zaprezentowały przeróżne prace, 
które wykonały samodzielnie, wykazując się niemałymi 
zdolnościami artystycznymi: podziwialiśmy wykonane 
na szydełku wielobarwne maskotki, piękne serwetki, 
chusty, swetry, koszyczki, przepiękną ażurową parasolkę; 
ekotorby z używanych ubrań, świąteczne ozdoby oraz 
szkice i rysunki autorstwa Martyny Ludwickiej, uczennicy 
liceum plastycznego.

Czy była to pierwsza wystawa KGW w Wilamowie? 
Skąd zrodziła się u Pań pasja do tworzenia oryginalnych 
i kolorowych przedmiotów, ubrań itp.?

- „Wcześniej, przy okazjach różnych lokalnych spotkań 
integracyjnych wystawiane były prace kilku Pań. 
Jednak  po raz pierwszy udało nam się zebrać prace 
wszystkich członkiń w jednym miejscu i zorganizować tę 
wystawę. Zmotywowało nas do tego osiągnięcie naszej 
członkini popierającej – Martyny Ludwickiej, która  
w ogólnopolskim konkursie IPN zdobyła wyróżnienie. 

Niektóre Panie od najmłodszych lat tworzyły różne ciekawe 
rzeczy, robiły np. sweterki dla lalek, a z czasem – jak już 
dorosły – dla swoich dzieci. Inne Panie zainspirowane 
w szkole podczas prac technicznych pogłębiały swoje 
umiejętności i zaczęły tworzyć różne wspaniałe rzeczy. 
Są też takie, które ,,otworzyły’” się w KGW i także takie, 
których ,,artystyczność” polega na tworzeniu wspaniałych 
domowych wypieków. Jak widać w naszej miejscowości 
świetnie sprawdza się idea KGW – wszyscy wspólnie 
jednak każda na swój sposób” – powiedziała pani Lilianna. 

Na spotkaniu obecne były autorki wspomnianych 
przedmiotów rękodzielniczych wraz z sołtys Wilamowa 
– panią Krystyną Maj i przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wilamowie – panią Lilianną Polipowską. 
Wśród gości znaleźli się: dyrektor placówki bibliotecznej – 
pani Beata Szymczak, radna powiatu poddębickiego – pani 
Danuta Pecyna, dyrektor Ośrodka Kultury w Uniejowie – 
pan Robert Palka i dyrektor szkoły w Uniejowie – pan Piotr 
Kozłowski.

Podczas wystawy zorganizowanej 18 października 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie 
mieliśmy okazję obejrzeć prace wykonane własnoręcznie przez, jak się okazało, bardzo uzdolnione mieszkanki naszej 
gminy, a dokładnie mowa o paniach zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich w Wilamowie.
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Jedna z odznaczonych par: Państwo Ewa i Marian Kamińscy

Agnieszka Owczarek

 Ceremonia wręczenia 
„Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

„Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadawane 
jest przez Prezydenta RP od 1960 r. (do 1989 r. 
nadawała go Rada Państwa). Wręczane są małżonkom, 
którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku 
małżeńskim.

W tym roku to już druga uroczystość wręczenia 
Medali. Odznaczonych zostało 20 par, których rocznica 
zawarcia związków małżeńskich przypadła na 2021 rok. 
Wcześniejsza miała miejsce w czerwcu i dotyczyła par, 
których Złote Gody przypadły na 2020 rok, ale z uwagi 
na pandemię i wynikające z niej obostrzenia świętowanie 
trzeba było odroczyć w czasie.

Ceremonia rozpoczęła się powitaniem gości przez 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Uniejowie – Annę 
Kowalską, która pogratulowała Jubilatom tak pięknego 
jubileuszu. Pani kierownik odniosła się do słów Jana 
Pawła II przypominając, że prawdziwe, zgodne i dobre 
małżeństwo to takie, które przetrwa wszelkie życiowe 
zawirowania i bolączki, by po latach zyskać wzajemne 
zrozumienie, tolerancję oraz szacunek.

Następnie, w imieniu Prezydenta RP, dekoracji 
par dokonał burmistrz Józef Kaczmarek – włodarz 
złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i podkreślił, że 
odznaczenie jest nagrodą i podziękowaniem za ofiarną 
miłość, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej 
przed pół wiekiem rodziny, za piękny przykład zgodnego 
życia dla młodych pokoleń. Oprócz medali Małżonkowie 
otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kwiaty.

W uroczystości wzięli także udział Zastępca Burmistrza 
Miasta Uniejów – Mirosław Madajski oraz Proboszcz 
Parafii Uniejów – ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. 
Nie zabrakło wspomnień, śmiechu, łez oraz wzruszeń. 
Odśpiewano uroczyste 100 lat, a następnie Jubilatów  
i Gości zaproszono na poczęstunek.

„Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odzna-
czeni zostali Państwo: Anna i Stanisław Andrzejczakowie, 
Kamila i Zenon Szymczakowie, Marianna i Kazimierz 
Antosikowie, Barbara i Marian Kujawiakowie, Zofia  
i Herman Fojtowie, Teresa i Marian Kmiecikowie, Jadwiga  
i Kazimierz Goszczykowie, Jadwiga i Roman† Tomczakowie, 
Janina i Zbigniew Wróblewscy, Zofia i Janusz Janiakowie, 
Urszula i Jan Pizulscy, Marianna i Janisław Kubaccy, Teresa 
i Wiktor Marciniakowie, Grażyna i Seweryn Smolarkowie, 
Wiesława i Zygmunt Kudanowscy, Eugenia i Piotr 
Dopierałowie, Bogusława i Zbyszek Przybyszewscy, Anna  
i Stanisław Żeleśkiewiczowie, Ewa i Marian Kamińscy, 
Alicja i Stanisław Kucharscy.

Dziękujemy panu Marianowi Pięgotowi („Kapela Spod 
Baszty”, która uświetniła uroczystość), pracownikom DPT 
oraz Jakubowi Pruchlatowi za pomoc w zorganizowaniu 
jubileuszu. 

Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie 
gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, 
wspólne lata oraz doczekania się kolejnych jubileuszy.

W dniu 25 października 2021 r. w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość 
wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla małżeństw z terenu gminy Uniejów. 
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Agnieszka Olczyk

Lilie Smakosza trafiły w ręce zwycięzców

Organizowany tylko raz w roku, tym razem po raz ósmy, 
Uniejowski Festiwal Smaków ma na celu prezentację 
i popularyzację regionalnych walorów kulinarnych, 
promowanie lokalnych restauracji oraz zainspirowanie 
miejscowych restauratorów i mieszkańców gminy do 
odkrywania i wprowadzania do swojego jadłospisu 
rodzimych produktów, tradycji i przepisów kulinarnych 
typowych dla gminy Uniejów.

W VIII Uniejowskim Festiwalu Smaków, który odbył 
się w terminie 11-12.09.2021 r., w rywalizacji o „Lilię 
Smakosza” udział wzięło osiem obiektów gastro-
nomicznych. Przygotowały one łącznie 15 propozycji, 
w tym 8 dań głównych, w których obowiązkowym 
składnikiem była cukinia, a także 7 gruszkowych 
deserów. Wysoki poziom restauracji pokazał, że z tak 
niebanalnych produktów można przygotować krea-
tywne, smaczne i barwne dania.

Podczas akcji degustacyjnej „Smakowite spacery po 
Uniejowie” właśnie w powyższych dwóch kategoriach 
wszystkie potrawy zostały ocenione – oddzielnie przez 
Komisję konkursową i Gości Festiwalu. Choć konkurencja 
była ogromna, udało się wybrać najsmaczniejsze dania.

Komisja konkursowa w kategorii Danie główne najwyżej 
oceniła „Halibuta w kwiecie lata”, przygotowanego przez 
restaurację „VARTO” w Hotelu Termalnym. Restauracja 
zachwyciła jurorów nie tylko smakiem ryby, ale także 
100-procentowym wykorzystaniem cukinii.

Ola Juszkiewicz, występująca w wydarzeniu jako eks-
pert kulinarny i jednocześnie Przewodnicząca Komisji, 
w następujący sposób wypowiedziała się o zwycięskiej 
potrawie:

- „Ryba potraktowana iście po królewsku, naprawdę 
coś pysznego, coś unikatowego, wykorzystanie w 100 % 
cukinii, a mianowicie faszerowany kwiat cukinii”.

Gościom Festiwalu, tzw. Degustatorom, w tej samej 
kategorii, najbardziej przypadł do gustu pomysł restauracji 
„AQUA” w ApartHotelu „Termy Uniejów”. „Asiette z cukinii 
z polędwiczką wieprzową” zdobyło najwięcej punktów  
z paszportach. Niesamowity smak, ale niewątpliwie także 
sposób podania potrawy, zadecydowały o tym, że właśnie 
ona znalazła się na pierwszej lokacie.

27 października 2021 r. to dzień, na który z niecierpliwością czekali zwycięzcy tegorocznej edycji Uniejowskiego 
Festiwalu Smaków. Lilie Smakosza – główne nagrody w konkursie – znalazły się w rękach zwycięzców.
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Nagroda dla restauracji „VARTO” w Hotelu Termalnym Nagroda dla restauracji „AQUA” w ApartHotelu „Termy Uniejów”

Nagroda dla „Mikser Street Food Uniejów” i Lodziarni „Ochłoda”
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Najsmaczniejszy deser, zarówno w opinii Komisji 
konkursowej, jak i Degustatorów, przyrządzony został 
przez „Mikser Street Food” we współpracy z Lodziarnią 
„Ochłoda”. Obiekty zachwyciły dosłownie wszystkich 
„Croissantem z lodami gruszkowymi”.

- „Deser tak wyjątkowy, w tak wyjątkowym 
miejscu… Miejsce bardzo nowatorskie, bardzo modne, 
nowoczesne, pokazujące, że nie trzeba mieć ogromnego 
lokalu, żeby przygotować wspaniałe, zapadające w pa-
mięci, wyjątkowo smaczne dania”.

Gratulujemy zdobywcom pierwszego miejsca, jed-
nak nie zapominamy też o wszystkich pozostałych 
restauracjach, które po raz kolejny przyłączyły się 

do Uniejowskiego Festiwalu Smaków. W tym roku były 
to: Central Skwerk/Pizzeria Twister, Pizzeria Pico Bello, 
Restauracja Zorbas, Karczma w Zagrodzie Młynarskiej, 
Klub Nautilus – serdecznie Wam dziękujemy i gratulujemy.

- „Apel do wszystkich restauracji, żebyście gotowali 
od serducha, to co czujecie, żeby nikt wam niczego nie 
narzucał, bo jeśli kuchnia jest robiona od serca, to na 
pewno wszystkim będzie smakować i każdy znajdzie coś 
dla siebie. Podziękowania dla wszystkich restauracji za 
podejście do Festiwalu, za odwagę, bo konkurencja jest 
ogromna. Ogromne gratulacje i brawa dla każdej restauracji 
z osobna” – powiedziała Ola Juszkiewicz.

Agnieszka Owczarek

Koncert pieśni żołnierskich „Wyklęte  
i zakazane” w uniejowskiej kolegiacie

Organizatorem wydarzenia w Uniejowie była Fundacja 
Canto Pro Classica. „Wyklęte i zakazane” to projekt oparty 
na utworach śpiewanych przez żołnierzy Armii Krajowej. 
Uwiecznia antyniemiecką i partyzancką twórczość 
muzyczną czasów II wojny światowej, przedstawiając 
w epizodach historię okupacji niemieckiej od kapitulacji 
wrześniowej, aż po wkroczenie Armii Czerwonej do 
Warszawy.

W czasie koncertu zgromadzona w kolegiacie 
publiczność wysłuchała pieśni żołnierzy wyklętych 
oraz zakazane piosenki z okresu okupacji niemieckiej 
w nietypowej oprawie i znakomitym wykonaniu. W 
repertuarze zaprezentowano m.in. utwory: „O mój 
rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Czerwone 
jabłuszko”, „My, Pierwsza Brygada”.

„Wyklęte i zakazane” to koncert pieśni żołnierskich 
w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego i Muzycznego 
w Łodzi: Aleksandry Borkiewicz (sopran), Agnieszki 
Gabrysiak (mezzosopran), Andrzeja Kostrzewskiego 
(baryton), Szymona Jędrucha (tenor), Lesława 
Białeckiego (bas), studentów Wydziału Wokalno-
Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Zespołu 
Kameralnego im. Jana Kiepury z Łodzi i BognaBand pod 
kierownictwem Bogny Dulińskiej.

Reżyserem muzycznego spektaklu był Dariusz 
Stachura, śpiewak operowy, dyrektor Teatru Wielkiego 

w Łodzi. Jak zapewniał po koncercie, w planach są kolejne 
koncerty i wydarzenia, które artyści chcieliby organizować 
w Uniejowie.

Koncert dofinansowano ze środków Programu Wielo-
letniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Partnerami wydarzenia było: Miasto Uniejów, Parafia 
pw. św. Floriana w Uniejowie i M-GOK w Uniejowie. 

Patronat Honorowy nad koncertem objął Marszałek 
Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber.

W sobotę, 6 listopada 2021 r. kolegiata w Uniejowie gościła artystów Teatru Wielkiego i Muzycznego w Łodzi 
oraz Zespół Kameralny im. Jana Kiepury z Łodzi, którzy zaśpiewali znane pieśni żołnierskie Armii Krajowej. Artystom 
towarzyszyli studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi.

fo
t. 

W
. O

lc
zy

k 



67 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

>

Agnieszka Owczarek

Gminne obchody Święta Niepodległości

Uczestnicy obchodów, prowadzeni przez dh. Piotra 
Kozłowskiego i Orkiestrę Dętą ZHP-OSP Uniejów pod 
batutą Jakuba Pięgota, przemaszerowali na uniejowski 
Rynek pod Pomnik upamiętniający Bohaterów Września 
1939 roku. Odbyła się tam główna część uroczystości,  
w której udział wzięli: przedstawiciele parlamentu, 
instytucji wojewódzkich, powiatowych i lokalnych oraz 
mieszkańcy. W imieniu Organizatorów uczestników 
powitał Robert Palka, dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Uniejowie.

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone 
w Polsce corocznie 11 listopada dla upamiętnienia 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Po wspólnym, uroczystym odśpiewaniu Hymnu 
Państwowego głos zabrała Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego – Pani Dorota Więckowska, która odczytała list 
od Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza 
Schreibera:

- (…) Wolność i niepodległość dla Polaków to wartości 
bezcenne. Codzienną pracą, nauką, szacunkiem dla historii 
pokazujemy, że jesteśmy ich godni. Składając wiązanki 
kwiatów pod pomnikami i na grobach upamiętniających 
tych, którzy ginęli za Ojczyznę, zapewniamy, że nie 
zmarnujemy wysiłku pokoleń i ich poświecenia. 
Dziękujemy im za wolną Polskę. Dziękujemy za wolną 
Europę – za Europę Ojczyzn, opartą o mocne fundamenty 
naszej kultury wyrosłej z chrześcijańskich korzeni (…).

Głos zabrał także Przewodniczący Rady Miejskiej w Unie-
jowie, pan Tomasz Wójcik, który podkreślił znaczenie lo-
kalnego patriotyzmu:

- (…) Miłością do Polski jest miłość do ojcowizny, 
do Małej Ojczyzny. Patriotyzmem jest zaangażowanie  
w naszą wspólną budowę pierwszego polskiego Uzdrowiska 
Termalnego, to kwietne dywany układane w Spycimierzu, 
piękniejąca kolegiata w Uniejowie, obelisk na dawnym 
cmentarzu w Wieleninie, działania społeczne w Wilamowie. 
To także Koła Gospodyń Wiejskich, których tak wiele  
w naszej gminie, prężne straże pożarne, liczne stowarzyszenia, 
druhny i harcerze. To wreszcie gra w orkiestrze, pierwsze 
występy przedszkolaków i sukcesy uczniów. To wszystko, 
co robicie jest ważne. Tu i teraz zaangażowaniem i pracą na 
rzecz narodu czcimy Niepodległość (…).

Następnie odczytany został Apel Poległych przez druha 
Konrada Bączyka, po którym delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów. Jako pierwsza kwiaty złożyła delegacja harcerzy 
uniejowskiego Hufca ZHP. Dla uświetnienia uroczystości 
uniejowska Orkiestra Dęta wykonała kilka melodii 
patriotycznych.

Po tej części uroczystości delegacje udały się do Kolegiaty 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Mszę 
Świętą sprawowaną za Ojczyznę przez ks. Piotra Kasprzaka .

W Obchodach 103. rocznicy Narodowego Święta 
Niepodległości uczestniczyły liczne delegacje – przed-
stawiciele parlamentarzystów: w imieniu Posłanki Joanny 

Uroczystość upamiętniająca 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęła się przed południem 
11 listopada 2021 roku zbiórką i przemarszem delegacji spod Domu Harcerza w Uniejowie pod Pomnik Bohaterów 
Września 1939 r.
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Lilianna Polipowska

Warsztaty kulinarne 

Lichockiej – Sara Kowalska, w imieniu Marszałka 
Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, ale też 
jako przedstawicielka Biura Poselskiego Piotra Polaka 
– Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Dorota 
Więckowska, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego – Iwona Wieczorek, przedstawiciele 
Powiatu Poddębickiego: Przewodniczący Rady Powiatu 
Poddębickiego – Sebastian Romanowski, Radna Powiatu 
Poddębickiego – Danuta Pecyna, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Poddębicach – 
Dorota Kubiak, w imieniu Burmistrza Uniejowa Józefa 

Panowie na co dzień pracują w Hotelu Uniejow 
ecoActive&Spa w Uniejowie. Warto tutaj wspomnieć, 
iż Pan Paweł Pyra jest Wiceprezesem Fundacji Klubu 
Szefów Kuchni, Członkiem Polskiej Izby Hotelarzy, jak 
sam mówi: „Sukces to robienie rzeczy innowacyjnych, 
nawet jeśli w danym momencie nie są intratne ani 
modne”. Doświadczenie zdobywał zarówno w Polsce, 
pracując pod okiem wybitnych Szefów Kuchni w res-
tauracjach 4 i 5-gwiazdkowych, a także za granicą. 
Odbył staż we Francji, poznając nowe bogactwa nieba-
nalnych produktów. Dzięki temu dziś pochwalić się 

Kaczmarka – Zastępca Burmistrza – Mirosław Madajski; 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Wójcik, radni 
miejscy, sołtysi, przedstawiciele duchowieństwa, jednostek 
i spółek gminnych, szkół, stowarzyszeń, banków, partii 
politycznych, jednostek OSP z gminy Uniejów,  harcerze oraz 
mieszkańcy.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Unie-
jów, Komenda Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Unie-
jowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Unie-
jowie, PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o. oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Uniejowie.

może licznymi statuetkami i nagrodami z zakresu kuchni 
polskiej czy śródziemnomorskiej. Gotował dla wybitnych 
postaci świata kultury i biznesu oraz na wyborach Miss 
Polski. Był szefem kuchni w polskiej Ambasadzie w Pradze, 
współpracował z najlepszymi zawodnikami MMA, gotując 
im energetyczne dania niezbędne dla profesjonalnej diety. 
Brał udział w przygotowaniach i realizacji warsztatów dla 
korpusu dyplomatycznego przebywającego w Polsce. 
Jakub Zdych – uniejowianin, młody, utalentowany kucharz, 
z ogromną wiedzą kulinarną, którą z wielką pasją na co 
dzień wykorzystuje w swej pracy. 

W sobotę, 4 grudnia 2021 r. w naszej siedzibie zorganizowane zostały warsztaty kulinarne, które przeprowadzili 
dla nas kucharze Paweł Pyra i Jakub Zdych oraz uczący się w tym kierunku Krystian Skalski. 

>
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Mateusz Mik

Jarmark Świąteczny

Wystawcy oferowali nam własnoręcznie wykonane, 
różnorodne rękodzieła zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Zakupić można było m.in.: kolorowe mas-
kotki, ozdoby świąteczne – oryginalne i wykonane z po-
mysłem, świadczące o kreatywności i zdolności osób je 
sprzedających – oraz przeróżne świąteczne smakołyki. 

Jarmark został zorganizowany przez MikSer Street 
Food Uniejów, a wzięli w nim udział nie tylko lokalni 
przedsiębiorcy i stowarzyszenia. 

Wśród wystawców znaleźli się: galeria Lawendówka 
z Białej Rawskiej, gdzie były dzieła zebrane od różnych 
okolicznych artystów oraz ich wyroby, Koraliki Weroniki 
z biżuterią i wyrobami na szydełku. Mieliśmy Panie, które 
na szydełku robią maskotki i poduszki, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rożniatowa z dekoracjami i wypiekami, 
Stowarzyszenie Bogumiłki z Uniejowa ze swoim 

Panowie przywitali nas pięknymi, bardzo smacznymi, 
bezalkoholowymi drinkami. Następnie podzieliliśmy 
się na dwie grupy. Część Pań, pod okiem p. Jakuba, 
przygotowała na przystawkę Rilletessa z łososia oraz na 
deser wspaniały mus czekoladowy, natomiast pozostałe 
Panie, wraz z p. Pawłem i uczniem Krystianem, jako 
danie główne przygotowały zupę orięntalną oraz 
wołowinę po burgundzku. Po przygotowaniu każdego 
dania dokonaliśmy wspólnej konsumpcji.

smalcem, Pana z miodami i woskowymi świecami, Panie  
z miodem oraz olejami tłoczonymi na zimno ekologicznymi, 
Państwa z choinkami z ozdobami zrobionymi z szyszek  
i papieru, Pierogarnię pod 30-ką, Pan z ręcznie robioną 
chałwą. Organizator wydarzenia przygotował specjalne 
menu: Churrosy z nutellą, które kojarzone są z wrocławskim 
jarmarkiem, kwaśnicę i oscypki, specjalnie przywiezione  
z gór. 

Przygotowanie rękodzieła, potraw i smakołyków kosz-
towało wystawców dużo pracy, ale wszyscy robią to z pas-
ją i zamiłowaniem do tego, co tworzą, co sprawia im radość 
i przynosi zadowolenie. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku ogólnie panująca 
sytuacja na całym świecie uspokoi się i na spokojnie 
będziemy mogli, przy wsparciu instytucji i firm, przygotować 
kolejny Jarmark Świąteczny na uniejowskim Rynku.  

Kucharze oczarowali nas swoimi zdolnościami kulinar-
nymi, udzielili wiele ciekawych wskazówek dotyczących 
gotowania, które z pewnością wykorzystamy w życiu 
codziennym. Pokazali nam, iż gotowanie wcale nie musi 
być nudne, można dokonywać wielu różnych kombinacji 
składnikowych.

Warsztaty kulinarne okazały się świetną zabawą i okazją 
do spędzenia ze sobą czasu, bo jak mówią Panowie: „Jak 
jest serduszko, kuchnia jest prawdziwa”.

Tuż przed Mikołajkami, w niedzielę, 5 grudnia br. na Rynku w Uniejowie mogliśmy poczuć magię świątecznego 
klimatu za sprawą odbywającego się Jarmarku z produktami regionalnymi i rękodziełem.



70 numer  6 / 82 / 2021|  UNIEJOWSKIE STRONY

Agnieszka Owczarek

Koncertowy grudzień

Z kolei od początku września br. ruszył w Uniejowie 
projekt pt. „Piosenka świadkiem historii” w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, którego realizatorem było Uniejowskie 
Stowarzyszenie „Aktywni”. 

Stało się już chyba tradycją, że do współpracy w swoich 
muzycznych przedsięwzięciach stowarzyszenie zaprasza 
znanych artystów, m.in. Mietka Szcześniaka, Darka Maleo 
Malejonka, Jana Trebunię-Tutkę, zespół Raz Dwa Trzy czy 
Arkę Noego. Również w grudniowym koncercie wystąpiła 
gwiazda wielkiego formatu – Krystyna Prońko. Nazwiska 
wybitnej wokalistki nie trzeba przedstawiać. Utwory, które 
przyniosły jej szczególną popularność, m.in. „Psalm stojących 
w kolejce”, „Jesteś lekiem na całe zło” czy „Modlitwa o mi-
łość prawdziwą”, znają i śpiewają całe pokolenia.

Z grupą uniejowskich artystów wystąpił także laureat 
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki oraz zwycięzca Debiutów 
podczas 57. KFPP w Opolu w 2020 roku, uczestnik pro-
gramów „Mam talent” i „Szansy na sukces” – Kamil Czeszel.

Wśród muzycznych gości znalazł się też przyjaciel Unie-
jowa, wybitny muzyk, kompozytor, aranżer, jeden z naj-
lepszych wirtuozów organów hammonda w Polsce – Paweł 
Serafiński. Koncert poprowadziła znana i lubiana, związana 
z lokalnym środowiskiem prezenterka,Monika Andrzejczak.

W projekcie wzięło udział 50 utalentowanych młodych 
artystów: dzieci, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością 
reprezentujące placówki oświatowe oraz opiekuńcze głów-
nie z gminy Uniejów. Za uczestnikami projektu wiele godzin 

pracy warsztatowej. Podczas prób grupie towarzyszyli lokalni 
instrumentaliści.

Celem wspólnej pracy artystycznej było przygotowanie 
koncertu w oparciu o twórczość artystów polskich w latach 
1980 – 1989. Oprócz utworów Krystyny Prońko zagrane 
zostały m.in. kawałki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego  
i Przemysława Gintrowskiego, Marka Grechuty oraz zespołu 
Rezerwat.

Koncert poruszył całą publiczność, która wspólnie z wyko-
nawcami śpiewała i poruszała się w rytm granych utworów.

15 grudniu br. odbył się koncert pt. „Piosenka świadkiem historii” – realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego „Łódzkie na Plus” na 2021 rok. Tym razem Grupa Integracyjna towarzyszyła m.in. artystce 
Krystynie Prońko.
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Pani Krystyna Prońko z Uniejowską Grupą Integracyjną Uczestnik programów „Mam Talent” i „Szansa na sukces” – Kamil Czeszel 
z Uniejowską Grupą Integracyjną 

Od lewej: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Piotr Kozłowski, Basista 
zespołu Raz Dwa Trzy - Mirosław Kowalik, inicjator koncertu – Mirosław Madajski, 
Proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie – ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, 
Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” – Piotr Woźniak, kompozytor – 
Paweł Serafiński 



71 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

Marta Pokorska

Monografia „Miasto Uniejów i region 
spycimiersko-uniejowski poprzez wieki” 
już dostępna

„(…) Cieszymy się, że dziś możemy spotkać się na 
promocji kolejnej monografii (poprzednia „Uniejów. Dzieje 
miasta” została wydana w 1995 roku). Dziś usłyszymy głos 
wydawców, autorów, poznamy kulisy jej powstania. Będą 
ciekawostki, okazja do tego, aby podzielić się pierwszymi 
czytelniczymi wrażeniami. (…) Monografia nie powstałaby, 
gdyby nie wparcie i pomoc osób, instytucji, sponsorów, 
darczyńców” – tymi słowami rozpoczął uroczystość  
p. Robert Palka, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Uniejowie. 

Następnie głos zabrała prezes p. Urszula Urbaniak: „Wielce 
Szanowni Goście, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa: Dobiegający końca Rok 2021 był jubileuszowy. 
Za nami 30 lat pracy na rzecz miasta i gminy Uniejów, w tym 
systematycznej działalności wydawniczej. Przed nami, mam 
nadzieję, kolejne owocne lata z naciskiem na współpracę 
międzypokoleniową. Zgromadziła nas tu promocja długo 
oczekiwanej monografii Uniejowa i okolic. To właśnie ona 
oraz jej autorzy i osoby odpowiedzialne za skład graficzny 
są bohaterami występującymi w roli głównej. Dziękuję za 
przyjęcie naszego zaproszenia”. 

Pani Prezes powitała uczestników uroczystości: Starostę 
Powiatu Poddębickiego – p. Małgorzatę Komajdę, Zas-
tępcę Burmistrza Miasta Uniejów – p. Mirosława Madaj-
skiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Tomasza 
Wójcika, Przedstawicieli Łódzkiego Oddziału Towarzystwa 
Historycznego – byłą prezes p. prof. Jolantę Daszyńską 
i obecnego prezesa p. prof. Jarosława Kitę, autorów 
monografii i zespół redakcyjny na czele z prof. p. Janem 
Szymczakiem, p. Aleksandrę Toll, przedstawicieli firm 
i zakładów wpisanych na listę sponsorów – Dyrektora 
Zarządzającego K-Flex Polska w Wieleninie-Kolonii – p. 
Bartłomieja Gröbnera, Dyrektora ds. eksploatacyjnych 
w Geotermii Uniejów – p. Jacka Kurpika, Przedstawicieli 
Nadleśnictwa Turek – byłą Nadleśniczą – p. Danutę 
Lewandowską i Leśniczego Leśnictwa Uniejów – p. Witolda 

Ochapskiego, emerytowaną Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Poddębicach Oddział Uniejów – p. Cecylię Józefiak, p. 
Ewę i p. Piotra Perajów z firmy Ekoinżbud, p. Kazimierza 
Żurawskiego z firmy Wodner II, p. Beatę i p. Cezarego 
Janiaków z firmy Cembud, p. Gabriela Wagnera z restauracji 
Wabik, p. Michała Kubackiego z portalu www.uniejow.net.
pl, darczyńców indywidualnych, Prezes Stowarzyszenia LGD 
„PRYM” – p. Jolantę Pęgowską, Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Kutnowskiej i Członka Rady Krajowej Stowarzyszeń 
Regionalnych RP – p. Bożenę Gajewską, prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Dąbia, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Koła „Nad 
Wartą”, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, Prezesa 
Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”, Pełnomocnika ds. 
dziedzictwa przy Urzędzie Miasta Łodzi – p. Mariusza Gossa, 
przedstawicieli społeczności wsi Spycimierz – p. Jolantę 
Ilską, p. Marię Pełkę, p. Stanisława Pełkę, zaangażowanego  
w powstawanie Spycimierskiego „Centrum Bożego Ciała” –  
p. dr. Jędrzeja Kałużnego, dyrektorów placówek oświatowych  
i kulturalnych z gminy Uniejów, pracowników Działu Promocji 

W dniu 19 grudnia 2021 r. w ApartHotelu „Termy Uniejów” odbyła się promocja monografii poświęconej „Miastu 
Uniejów i regionowi spycimiersko-uniejowskiemu poprzez wieki” w dwóch tomach: 1. – do 1918 roku i 2. – lata 1918-
2020, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa z prezes panią Urszulą Urbaniak na czele, pod redakcją prof. 
Jana Szymczaka, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Łodzi. Patronat nad publikacją 
objął Burmistrz Miasta Uniejów – pan Józef Kaczmarek. Samorząd Gminy Uniejów oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie stanowią mecenat wydania. Uroczystość została połączona  
z jubileuszem 30-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
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Autorzy monografii z prezes Urszulą Urbaniak
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Urzędu Miasta, członków Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa na 
czele z pierwszym Prezesem p. Dariuszem Piotrowskim, druka-
rzy – p. Annę i p. Krzysztofa Piotrowskich.

„Jesteśmy dumni, że możemy oddać do Państwa rąk kolejną 
publikację naukową o charakterze monograficznym. To 
dwutomowe dzieło, którego przygotowania podjął się Łódzki 
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, pod redakcją 
prof. Jana Szymczaka, ukazuje historię nie tylko Uniejowa, ale 
i pozostałych miejscowości położonych na terenie gminy” – 
powiedziała prezes p. Urbaniak. 

Przybliżona została geneza powstawania monografii. 
Początkowo miała to być jedna książka z historią Uniejowa, 
Spycimierza i pozostałych 61 miejscowości z gminy do 
1989 roku, o objętości 800 stron. Pozostałe lata miały być 
przedstawione w postaci kalendarium. Droga była długa  
i wyboista, bo aż 6-letnia. Było to ogromne przedsięwzięcie 
finansowe. Z pomocą przyszła Prezes LGD „PRYM” –  
p. Jolanta Pęgowska. Zachęciła i pomogła, aby projekt został 
złożony. W międzyczasie zmieniła się koncepcja, materiałów 
przybywało, mieszkańcy dostarczali fotografie. W czerwcu 
2019 r. zdecydowano, że będą to dwa tomy. Zrezygnowano  
z kalendarium na rzecz rozdziału „Samorządowy Uniejów 
w latach 1990-2020”, tworzonego pod redakcją p. Marka 
Jabłońskiego. Ze wsparciem finansowym przyszedł także 
Burmistrz Miasta Uniejów – p. Józef Kaczmarek. 

Głos zabrał redaktor monografii – p. prof. Jan Szymczak: 
„Na kartach monografii zapisaliśmy dzieje zamieszkałej tutaj 
ludności od przynajmniej tysiąca lat. Dla ich odtworzenia 
posłużyły liczne źródła historyczne, zapisane w kronikach  
i dokumentach, w tym archeologicznych wydobytych z ziemi, 
a także zabytki sztuki i architektury. Poszerzyła się archiwalna 
podstawa źródłowa zasobów archiwów państwowych, 
kościelnych, miejskich i innych, a nawet prywatnych zbiorów 
z różnych regionów Polski i z zagranicy. Publikacja przybliża 
historię i wiedzę o zabytkach Uniejowa wraz z najstarszym 
odnotowanym w źródłach Spycimierzem, który otwiera listę 

32 okolicznych wsi z innymi przysiółkami. Powstanie 
monografii było możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu 
licznych osób, którym dziękuję”. Pan profesor przedstawił 
również poszczególne rozdziały monografii. 

W dalszej części uroczystości Prezes TPU wręczyła 
podziękowania, w postaci pamiątkowych tabliczek, za 
wsparcie, współpracę i pomoc finansową przy wydaniu 
monografii; w tym specjalną szklaną statuetkę lilii „Za 
zasługi dla Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa” wraz  
z legitymacją otrzymał p. prof. Jan Szymczak. 

Po podziękowaniach głos zabrali uczestnicy wydarzenia, 
którzy skierowali wiele ciepłych i życzliwych słów w kie-
runku działalności i pracy włożonej na przestrzeni 30 lat 
przez członków Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa z prezes 
p. Urszulą Urbaniak na czele oraz pod kątem wydanej 
dwutomowej publikacji. 

Wyrazy podziękowania i uznania, w imieniu Burmistrza 
Miasta Uniejów i Rady Miejskiej, dla p. Urszuli Urbaniak, 
p. Jadwigi Tylki, p. prof. Jana Szymczaka i p. Marka 
Jabłońskiego za zaangażowanie i wkład pracy włożony 
w utrwalanie historii miasta i gminy Uniejów „na kartach” 
monografii i z okazji jubileuszu 30-lecia wręczyli Zastępca 
Burmistrza Miasta Uniejowa – p. Mirosław Madajski i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej –  p. Tomasz Wójcik. 

Uroczystość uświetnił występ p. Michała Sawkiewicza, 
śpiewaka operowego, który podczas wydarzenia zaśpiewał 
kolędy. Na zakończenie wszyscy goście zaśpiewali na 
stojąco 100 lat, a „wisienką na torcie” był właśnie prze-
pyszny urodzinowy tort. 

Autorami niniejszej monografii są: prof. Jan Szymczak – 
redaktor monografii, prof. Alicja Szymczakowa, dr Hanka 
Żerek-Kleszcz, prof. Jarosław Kita, prof. Przemysław 
Waingertner, mgr Tomasz Wójcik, dr Jan Chańko, mgr 
Marek Jabłoński, prof. Jan Salm, prof. Marek Adamczewski. 

W składzie redakcyjnym monografii są: prof. Jan 
Szymczak – przewodniczący, prof. Anna Kowalska-Pietrzak 
– sekretarz naukowy, Urszula Urbaniak, Małgorzata 
Charuba, Marek Jabłoński, Joanna Pawlak, Maria 
Szczawińska.

Recenzentami tomu 1. byli: dr hab. Tadeusz Grabarczyk-
prof. Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Krzysztof Mikulski  
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Recenzentami tomu 2. byli: prof. Tadeusz Dubicki z Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza 
w Częstochowie i prof. Wiesław Puś z Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Projekt typograficzny i skład komputerowy obu tomów 
monografii oraz projekt graficzny okładek – dr Tomasz 
Pietras.

 Opracowanie graficzne zdjęć i map – prof. Tadeusz 
Grabarczyk i Jan Grabarczyk, przygotowanie indeksu i bib-
liografii – prof. Anna Kowalska-Pietrzak.

>

Od lewej: Redaktor monografii - prof. Jan Szymczak, zastępca burmistrza - Mirosław 
Madajski, prezes Urszula Urbaniak i przewodniczący rady - Tomasz Wójcik 
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Agnieszka Owczarek

Maciej Bartosiak 

Kacper Śmiglewski powołany do kadry U-17

Taniec nie tylko z buławą 
– uniejowskie mażoretki poszerzają horyzonty

Kacper Śmiglewski (ur. w 2005 r.) pochodzi  
z Dąbia. Bardzo dobrym ruchem w jego życiu 
był fakt, że przyszedł do szkoły podstawowej  
w Uniejowie, gdzie trafił do klasy usportowionej 
oraz do Uniejowskiej Akademii Futbolu, gdzie 
nabrał doświadczenia, zdobył umiejętności 
techniczne i szlifował drzemiący w nim talent. 
Potencjał i umiejętności bardzo szybko zostały 
dostrzeżone przez Piotra Kozłowskiego i Ebiego 
Smolarka. Ich pomoc i wsparcie zaważyły na 
dalszej karierze Kacpra, który jeszcze na etapie 
szkoły podstawowej został transferowany 
do Polonii Warszawa pod trenerskie skrzydła 
Michała Libicha – koordynatora ds. dzieci  
i młodzieży w PZPN. Na boisku oglądany jest  
w formacji ofensywnej. 

W ostatnim czasie młody piłkarz otrzymał 
powołanie do reprezentacji Polski U-17. Polacy 
wyjechali do Hiszpanii, gdzie rozegrali towarzyski 

Dziewczęta ćwiczące na co dzień w zespole Mażoretki 
Driady Uniejów rozwijają swoje umiejętności, poszerzając 
horyzonty wiedzy oraz kroków stosowanych w innych 
stylach tańca. Dzięki dofinansowaniu ze środków Naro-
dowego Instytutu Wolności, Stowarzyszenie Promocji 
Sportu Mażoretkowego „Driada” zrealizowało cykl war-
sztatów ze specjalistami różnych dziedzin tańca. W ramach 
projektu odbyły się 3 bloki zajęć: akrobatyczny, baletowy  
i blok z tańca współczesnego. 

Dzięki warsztatom uczestnicy mieli szansę zwiększyć 
zakresy ruchu, udoskonalić postawę, a także poprawić 
swoją sprawność fizyczną. Nowe umiejętności mogą pomóc 
dziewczynom spełnić marzenia o odnoszeniu sukcesów  
w występach na wielkiej scenie.

turniej. Ich rywalami były reprezentacje Meksyku, Czech oraz 
Norwegii. Spotkania odbyły się kolejno 11, 13 i 15 listopada.

Ogromne gratulacje dla Kacpra Śmiglewskiego. Jesteśmy bardzo 
dumni i trzymamy kciuki!

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Trener reprezentacji Polski do lat 17 Dariusz Gęsior przedstawił w listopadzie listę powołanych zawodników na 
towarzyski turniej w Hiszpanii. Wśród nich znalazł się Kacper Śmiglewski – wychowanek Uniejowskiej Akademii 
Futbolu Pajor&Tarczyńska&Smolarek.

Projekt „Staniemy na głowie, żeby nauczyć akrobatyki (i tańca) – warsztaty dla uzdolnionych tanecznie dzieci  
z Uniejowa” dobiegł końca.
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Przy piłce Kacper Śmiglewski 
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Leśnik we wspomnieniach 
pani Haliny – cz. 1 

„Anioły gęsi nie pasą”.
 „Dawno, dawno temu...” – tak zaczynają się bajki, 

ale to, co napiszę, to fragment mojego życia, z którego 
wspomnienia mimo upływu lat niczego nie zatarły. 
Powiem nawet, że świadomość zbliżania się kresu 
ziemskiej egzystencji tamten czas przybliża, wysuwa 
na pierwszy plan, tak jakby wszystko, co było potem, 
nie było warte zapamiętania. Tak przecież nie jest...

Wszystko, co dane mi było przeżyć, pamiętam 
z dokładnością. Chwile trudne i bolesne, ale też 
dobre, szczęśliwe i miłe. Tylko, że te, o których 
chcę opowiedzieć, były pierwszymi i pierwszymi 
pozostaną. Nie ze względu na kolejność rzeczy, ale 
na znaczenie w moim życiu. Być może, że w jakimś 
stopniu ukształtowały moją psychikę.

Otóż był początek czerwca 1930 r., miałam 
zaledwie 11 tygodni, od kiedy zaczęłam poznawać 
uroki kawałka wielkopolskiej równiny. Położono 
mnie zawiniętą w jakiś becik na trawie w akacjowym 
lasku (opowiadanie mojej Matki). Może to właśnie 
wtedy przeniknął mnie czar tej ziemi. Może wtedy 
szeptała mi: „Pokochasz to miejsce i będziesz tutaj 
wracać”. 

Musiała to być jakaś moc, bo tak się stało. Nie 
poznałam innego miejsca, które byłoby równie miłe 
i bliskie. Nic nie miałam własnego, a wszystko było 
moje. To ta niematerialna własność była i jest moim 
majątkiem, którego nikt mi nie odbierze.

Dawno, dawno temu była sobie wioska Leśnikiem 
nazwana. Między lasami a rzeką Wartą położona. 
Wzdłuż wioski wiodła droga po części gliniasta, 
po części piaszczysta, a za drogą – owe lasy. Las 
państwowy, dużym borem zwany i laski chłopskie, 
czyli prywatne. Były też laski samosiejki. Te 

były najpiękniejsze. Rosły, gdzie nasionko padło, 
ukształtowały się tak, jak im dogadzało. Między sosnami 
jałowce, jedne zgrabne, smukłe, inne rozłożyste, jakby 
rozczochrane. Między tą ciemną zielenią białe pnie 
brzeziny. Pod stopami mchy siwe i zielone. Rozległe 
wrzosowiska kwitnieniem swoim jesienną porę 
zwiastowały.

Między lasem a drogą ugorki „koziochą” porośnięte. 
Były to najuboższe kawałki ziemi, ale i one zostały 
przystrojone. Z dużych, szorstkich liści, poziomo 
rosnących, wyrastały wysokie łodygi dziewanny  
z żółtym kwieciem wokół. Płonęły w słońcu niczym 
świece ołtarzowe. Dziewanna i piołun, którego tam 
nie brakowało, to zwiastuny ubogiej gleby. Mówiono, 
że gdzie rośnie dziewanna, tam się nie trafi bogata 
panna. Istotnie, panny nie były majętne, ale urodne 
i pracowite. To, czym Bóg obdarował, do zamęścia 
starczało. Starych panien nie było!

Po leśnej stronie wioski – cmentarz ewangelicki 
ogrodzony płotem z kamienia wapiennego. Po przekątnej 
alejka wydeptana i dwa wejścia. Duży, drewniany krzyż 

W 80. numerze czasopisma, w artykule zatytułowanym: „Poznajmy się. Cykl traktujący o miejsco-
wościach i wsiach powiązanych z Uniejowem”, wspominaliśmy m.in. miejscowość Leśnik, wchodzącą  
w skład Parafii Spycimierz w Diecezji Włocławskiej.

W odpowiedzi na zamieszczony artykuł otrzymaliśmy wspomnienia od pani Haliny na temat 
miejscowości Leśnik. Prezentujemy je Państwu w niniejszym artykule. Druga część wspomnień ukaże 
się w kolejnym wydaniu. 
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środek cmentarza wyznaczał. Pomników nie było. 
Dobrze, jak cztery deski piach utrzymały. Blaszane 
wieńce poruszane wiatrem szeleściły złowrogo. 

Za cmentarzem trzy domostwa: sklep pana Feliksa 
Błazełka, dom państwa Żwańskich kupiony na letnisko 
i gliniana chata, o dwu izbach, z małą sionką pośrodku. 
Większą izbę zamieszkiwali moi kochani bliscy: Wujek 
Janek, Ciocia Lidia i Babcia Zosia. Izba była kwadratowa, 
o trzech oknach: na wschód, południe i północ. Mała 
sionka z wyjściem na strych. Z prawej strony mniejsza 
izba, którą zajmowali inni ludzie.

Po prawej stronie drogi zabudowania w szeregu. 
Chałupy drewniane, gliniane albo z kamienia wapien-
nego zbudowane. Wszystkie pobielone, strzechą 
kryte. Okienka małe, których górną część firaneczka 
przysłaniała, na wiklinowy patyk naprowadzona, a dol-
ną – biała zasłonka na sznureczku. Pierwsza służyła 
ku ozdobie, a druga domowej intymności strzec miała, 
kiedy naftowa lampa u belki zawieszona wnętrze chaty 
oświetlała. 

Od strony drogi ogródki kwiatowe pełne barw i za-
pachów. Chociaż kilka wymienię: astry, cynie, dalie, 
maciejki, floksy, goździki... na tyłach domów krzaki 
bzu zwykłego, ale jakże pachnącego. To nie dzisiejsze 
trawniczki kuso strzyżone, z karłowatym iglakiem 
pośrodku. 

Po przeciwnej stronie cmentarza najstarszy i naj-
większy dom we wsi, zbudowany z grubych, smolnych 
bali, pokryty wielkim, słomianym dachem. Wszystkie 
elementy mocowane kołkami. Wnętrze domu to 
dwie izby o różnej wielkości, przedzielone sienią.  
Z lewej strony izba duża pełniła rolę namiastki kościoła. 
Nazywano ją salą albo domem modlitwy. Sześć okien 
na trzy strony świata: południe, zachód i północ. Ściany 
malowane w różne motywy roślinne. Kilkanaście ławek, 
stół pośrodku, nakryty haftowanym obrusem. Obok 
stołu katedra czy mównica (nie wiem, jak to nazwać). 
Co drugą niedzielę przyjeżdżał kantor i odbywały się 
nabożeństwa. Siadałam na progu „kościoła” i słuchałam 
śpiewów religijnych.

Mniejsza izba przeznaczona była na szkółkę trzykla-
sową. Kilka ławek w dwu rzędach, stolik z krzesłem dla 
nauczyciela, a przy wejściu do szkolnej izby, na ścianie 
deska z kołkami do zawieszania odzienia.

Mieszkańcami wioski były głównie rodziny niemieckie: 
Hein, Rużniecki, Janke, Beker, Adam, Faar, Leiman, Gulc, 
Sznel, Anton, Greger, Sztuba, Repert, Ruzner, Foryś, 
Żwański, Kompielski, Jaruga, Palka i gajowy Kotras.

Pas ziemi między domostwami a rzeką Wartą 
położony to pola uprawne. Niewielkie gospodarstwa 
wymuszały podział ziemi na małe poletka, aby za-
siać wszystkiego po trochu, zapewniając sobie 
jaką taką samowystarczalność. Kupienie soli, nafty, 
zapałek, octu, kawy zbożowej, a czasem cukru było 
dostatecznym obciążeniem. Z tego podziału wyłoni 
się także piękno, którego nie sposób wyrazić. Byle 
tylko kwitnienia doczekać. Zazieleni się zboże, zabieli 
tatarka, błękit lnu przylgnie do złota łubinu. W takiej 
kolejności, nim zasiew stał się pożywieniem dla ciała, 
sycił pięknem zmysły człowiecze.

Obok kolorowych zagonów pasternik z małym 
bajorkiem, wierzbą albo olszyną dającą cień bydłu 
i pastuchowi. Tam, gdzie ziemia wilgotniejsza, rosły 
warzywa. Stały tyki z fasolą, wielkie słoneczniki 
kwiatem ku słońcu zwrócone. Pomidory do kołeczków 
przytroczone, marchew, buraki, a najniżej w szerokich 
liściach ukryte, pachnące ogórki. 

Nad wszystkim „czuwał” strach na wróble w mary-
narce, kapeluszu, jakby pan jaki, ptactwo płoszył. Mnie 
zresztą też. Niby wiedziałam, że to kukła ustrojona, 
ale skoro strach, to trzeba się bać. Dobrze pamiętam, 
że wolałam trzymać się z daleka od tego osobnika. 

Nie sposób pominąć dzikiej gruszy w polu rosnącej. 
To właśnie pod taką gruszą można było „leżeć na 
dowolnie wybranym boku”, bo tylko tam, prócz 
piękna, był święty spokój. Owoce to małe kuleczki  
z małym ogonkiem, o kamienistym miąższu i twardej 
łupinie. Po dłuższym leżeniu w jakiejś skrzyni 
zaczynały mięknąć. Miąższ robił się brunatny i stawały 
się słodkie. Potem już sama przyjemność. Ile rąk  
w chałupie, tyle zanurzało się w skrzynię w po-
szukiwaniu zdatnej do zjedzenia. Stąd powiedzenie 
„przebierać jak w ulęgałkach”. Czynność tę powtarzano 
kilka razy dziennie. Dzisiaj zadaję sobie pytanie, jak to 
było możliwe, że tyle brudnych rąk grzebało w tych 
gruszkach także brudnych, a nikt nie zachorował? Jak 
urodzaj dopisał, to właściciel pokaźną korzyść uzyskał. 
Jesienią otrzęsiny gruszce sprawiano – był to jedyny 
sposób zbioru – a potem sprzedawano na ćwiartki, 
czyli po 25 kg. Cena była ustalona. Za tę ilość – pół 
dnia kopania kartofli, kto nabył pół metra, kopał cały 
dzień. Ta forma płatności nazywała się odrobkiem  
i miała powszechne zastosowanie w różnych innych 
transakcjach. 

Nad polami i łąkami śpiewały skowronki, migotały  
w słońcu kolorowe motyle, cykały świerszcze, szczekały 
psy we wsi, piały koguty. Była błoga cisza, a tętniło 
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życie. To piękno należy już do bezpowrotnej przeszłości, 
tak jak mój lęk przed strachem na wróble. Jednego  
i drugiego bardzo mi żal. 

Na końcu zagonów, na północ od wioski wysoka 
grobla tamę rzece wyznaczała, ale ta nie zawsze 
była posłuszna. Zdarzało się, że w czasie roztopów 
wylewała wody na pola, topiąc oziminy. Straty były 
bez wątpienia, ale nigdy nie słyszałam, żeby zatopiła 
domostwa, inwentarz. Nawet przewoźnik, najbliżej rzeki 
mieszkający, chociaż w obejściu łódką pływał, nigdy 
domostwa nie musiał opuszczać. Woda wylała, woda 
opadnie, i tak było przez dziesiątki lat. 

Rzeka Warta ma w swojej nazwie dwa znaczenia. 
Ile woda jest warta, najlepiej wie ten, kto doznał 
pragnienia... I warta to służba, to bycie, to trwanie. 
Żadna z polskich rzek nie ma w swojej nazwie takiej 
misji, takiego zadania. Mówią niektórzy, że nie wchodzi 
się dwa razy do tej samej rzeki. To nieprawda. Nie 
wchodzi się dwa razy do tej samej wody. Rzeka trwa, 
tylko woda nieustannie płynie. Jak czas: jest przyszły  
i przeszły, teraźniejszego nie ma...

Kochana rzeka! Piłam jej wodę, jadłam jej ryby, spałam 
na jej wyspach. Rzeczne wyspy porośnięte były wikliną, 
a ta była surowcem dla koszykarzy. Temu wspomnieniu 
poświęcę zdań kilka. 

Kiedy nadszedł czas pozyskiwania tego surowca, 
koszykarz dokonywał opłaty w gminie za pozwolenie 
wycinania wikliny. Na ten czas wyspa stawała się domem. 
Na wyspę przynoszono kuchnię żeliwną z kawałkiem ru- 
ry odprowadzającej dym i kilka niezbędnych przedmio-
tów, jak czajnik, garnek do czerpania wody z rzeki, pa-
telnia żeliwna potrzebna do smażenia złowionych ryb.  
W wykopanym dołku żeliwny garnek do przechowa-nia 

smalcu – to wyspiarska „lodówka”. Bochenek chleba 
zawinięty w lnianą szmatę, położony w gąszczu 
wikliny, sól w kamiennym garnuszku, zbożowa kawa 
w słoiczku, kilka ściereczek do wycierania, mydło, 
siekiera. Na ten czas to do życia starczało.

Gdy woda była wysoka, niosła z sobą kawałki drewna, 
korzenie, gałęzie, korę – wyspa to zatrzymywała,  
a kiedy woda opadła, drewno wysychało i stanowiło 
opał. Gdy miejsce było zagospodarowane, zaczynała 
się praca. Najpierw wycinano grube kije dla 
zbudowania szkieletu szałasu, a potem wystarczył 
jeden dzień „smykania rózeg”, bo tak nazywało 
się korowanie wikliny, aby mieć dach nad głową  
i posłanie. Na łyku spało się znakomicie, było miękkie, 
cieplutkie i pachnące. Okorowaną wiklinę sortowano 
według grubości i wielkości. Ustawione stożkowo 
pęki wyglądały jak miniaturowe domostwa indiańskie. 

Bywało, że jeszcze kogoś obcego najmowano 
do pomocy. Jak coś trzeba było przynieść z domu, 
przechodziłam rzekę od wyspy do brzegu, trzymając 
sukienczynę w garstce pod brodą, aby jej nie zmoczyć, 
a w drodze powrotnej krzyczałam na brzegu: „Hop, 
hop!”. Ktoś dorosły z wyspy przychodził, zabierał, co 
przyniosłam i znów z sukienczyną w garstce wracałam 
na wyspę.

Pamiętam księżycowe noce na wyspie, śpiewające 
nocne ptaki, pluskającą wydrę, ryby, zapach łyka i jego 
ciepło. Smak ryb z wyspy złowionych przy okazji to 
był smak niezapomniany.

Dedykuję te wspomnienia osobom, które wiedzą,  
o czym piszę: Hildzi, Małgosi, Wiesi i Kasi.

                                          Halina Kaniewska

Belka stropowa w domu modlitwy
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Kos i węże
Ryszard Troczyński

Kiedyś, gdy Pan Krzysztof był na wakacjach z synami 
Sebastianem i Kacprem nad jeziorem, płynąc rowerem 
wodnym obok nich zjawił się zaskroniec, chwilę się  
z nim pobawili, po czym wpuścili go do wody, ponieważ są 
one pod ochroną. Po powrocie do domu zaczęli szukać w 
internecie wiadomości na temat hodowli domowej takich 
egzotycznych zwierząt. I tak to się zaczęło. Pierwszy 
był Pyton Królewski, pochodzący z zachodniej części 
Afryki, następnie skorpion z lasów deszczowych, później 
Ptasznik (ogromny pająk) też z tych lasów. Jest jeszcze 
wąż zbożowy z Ameryki Północnej. Plany są ambitne: 
na wiosnę będzie Boa, a potem, jeśli budżet pozwoli 
Pyton Zielony o ponad  dwumetrowej długości. Oprócz 
tych egzotycznych zwierzęcych imigrantów, Pan Krzysiu 
odziedziczył po dziadku miłość do pszczół. W tej chwili 
ma siedem rodzin, ale ma się to poszerzyć dość znacznie. 
Jak przystało na mieszkańca wsi, są też kury, kaczki, takie 
bardziej rodzinne. Dzięki temu hobby Kosowie poznają 
życie i zwyczaje zwierząt. Przez internet łączą się z innymi 

podobnymi entuzjastami, wymieniają poglądy, 
wiedzę, ale też ciekawe okazy. 

P.S. Fajnie, że Kos z Wilamowa ma takiego za-
kręconego konika (hobby).
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Skorpion

Pan Krzysztof Kos z wężem zbożowym

Pyton Królewski

Dziwne? Jednak to prawda, bo mieszkaniec Wila-
mowa ma dość oryginalne hobby. Takiego konika ma 
Krzysztof Kos. Rodzina Kosów mieszka na obrze-
żach Wilamowa, do sąsiadów dość daleko. 
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Zanim o tym obiekcie, krótkie przypomnienie 
informacji z 2004 roku: Swoich stałych klientów ma 
też trzeci punkt gastronomiczny na ulicy Sienkiewicza 
– „Alibar” Bogdana Kosmalskiego. Prowadzi go 
sympatyczna małżonka – Alicja. Najpierw, od 1989 
roku, był tu mały sklepik spożywczy. Dwa lata później 
przebranżowili się na mały bar, którego specjalnością 
były i są szaszłyki. Od 1999 roku poszerzyli działalność 
prowadząc kuchnię domową /…/. Mały budynek 
wkomponowany jest w urokliwą zieleń. Liczne drzewa 
dają upragniony latem chłód i cień, a strumyk (gdy nie 
wyschnie) charakterystyczny szmer wody spływającej 
po spiętrzonych kamieniach i kaskadach. „Alibar” 
zaprasza codziennie /…/ do swojej sali konsumpcyjnej 
i ogródka ze stolikami i parasolami /…/. Zamieściliśmy 
wówczas takie zdjęcie: 

Obiekt ten od dawna nie istnieje. W 2008 roku 
oddano do użytku nowo wybudowany piętrowy 
budynek – restaurację „Tamada” z miejscami noc-
legowymi, którą rok później nazwano „Złotym Ro-
giem”. 

Kolejni dzierżawcy od 2016 roku, po zmianie 
nazwy na „Pod Wierzbą” oferowali tutaj organizację 
uroczystości weselnych, chrzcin i komunii, bali 
karnawałowych i sylwestrowych, bankietów, kon-
ferencji, przyjęć korporacyjnych i imprez integra-
cyjnych. Lokal niezmiennie dysponował też pokojami 
gościnnymi. 

Taką samą działalność przewidują prowadzić 
nowi dzierżawcy lokalu. Od 15 października 2021 
roku pani Dorota Zarzycka przejęła obiekt. 

Pani Dorota Zarzycka, mieszkanka Szarowa, 
z wykształcenia jest technikiem-ekonomistą. Od 
młodych lat pomagała rodzicom w gospodarstwie. 
Po ukończeniu szkoły średniej podjęła pracę w Filii 
Bibliotecznej w Niewieszu. Następnie przez 8 lat 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pod-
dębicach zatrudniła ją na stanowisku kierownika 
sklepu spożywczego. Później przyszedł czas na 15 
lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Pracowała też dorywczo w gastronomii, aż zrodził 
się pomysł wydzierżawienia obiektu noclegowego 

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Obiekt noclegowy 
z restauracją „Dobry Klimat”                                             
w Uniejowie

W 2004 roku, w 3. numerze „Uniejowskich Stron”, zamieściliśmy artykuł pt. „Gastronomia na ulicy 
Sienkiewicza”. Spośród trzech opisywanych wtedy punktów gastronomicznych, niżej opisywany, 
kilkakrotnie zmieniał nazwę i prowadzącego…

fo
t. 

R
. T

ro
cz

yń
sk

i 



79 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

z restauracją „Dobry Klimat” w Uniejowie, ul. Sien-
kiewicza 75…

Po wykonaniu wraz z mężem koniecznych re-
montów pokoi, zaczęła je udostępniać (rezerwacja 
pod telefonem 502 524 385). Z nadzieją na 
przychylność i zainteresowanie klientów przyjęto 
wdzięczną nazwę „Dobry Klimat”. Oferowane 
9 klimatyzowanych pokoi, w wariantach 2-, 3-, 
4-osobowych, z łazienkami, wyposażono w tele-
wizory, czajniki, darmowy internet, kosmetyki, 
napoje; w cenę noclegu wliczono śniadanie w formie 
bufetu.

W dolnej części obiektu znajduje się sala res-
tauracyjna, z ciepłym klimatycznym wnętrzem, z ko-
minkiem. Stwarza to możliwość organizacji imprez 
okolicznościowych, spotkań biznesowych i ban-
kietowych.

Z myślą o dzieciach przewidziano udostępnianie: 
specjalnej pościeli, krzesełek do karmienia i sto-

łeczków dziecięcych, łóżeczek stacjonarnych i prze-
nośnych, kącika do zabaw; jest też możliwość pod-
grzania pokarmu dla niemowląt. 

Na terenie obiektu znajduje się plac zabaw dla 
dzieci, taras, miejsce do grillowania i przechowywania 
rowerów, bezpłatny parking. Można ze sobą zabrać 
psa lub kota. 

- Wraz z mężem planujemy prowadzić restaurację 
bazującą głównie na świeżych produktach. Posiadamy 
bardzo dobrze wyposażoną kuchnię. Chcemy stworzyć 
nowe miejsca pracy: dla kucharza z pasją do gotowania, 
pomocy kuchennych, kelnerek i pracowników obsługi 
hotelu. Pragniemy stworzyć „dobry klimat”, aby każdy 
Gość poczuł się wyjątkowy i doceniony, a w otwartej  
w niedługim czasie restauracji była dostępność dań „A la 
carte” – snuje plany na przyszłość pani Dorota.

        Spełnienia planów i zamierzeń
        życzy Marek Jabłoński 

Właścicielka Hotelu „Dobry Klimat” – 
pani Dorota Zarzycka
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W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto za-
gadką było odgadnięcie przysłowia na podstawie za-
mieszczonego zdjęcia. Prawidłowo brzmi ono: „Baba  
z wozu, koniom lżej”. 

Niestety, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Kolejną 
foto zagadką jest takżeprzysłowie. Pytanie brzmi: Z jakim 
przysłowiem kojarzy się to zdjęcie? 

Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, 
wysyłane na numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 
stycznia 2022 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński

FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński

FOTO Historia > Ryszard Troczyński

Nie tylko człowiek 
ma duszę…
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Sowa
Gdy sowie z dzioba zwisa
ogon polnej myszy,
czy nieszczęsnej ofiary
żałosny pisk słyszy?

Grudzień 2021
Witold Smętkiewicz


