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skromny abym mog³a pokryæ z niego koszty leczenia
i rehabilitacji. Dlatego zwracam siê do ludzi wielkiego
serca, prosz¹c o pomoc finansow¹. Ka¿da kwota bêdzie
cennym darem Waszego serca.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Niech czas ten, który niesie odrodzenie,
nape³ni Was pokojem i wiar¹, niech da
si³ê i pozwoli z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.
Niech radosne Alleluja sprawi, abyœmy te œwiêta
prze¿yli w duchu radoœci i wzajemnej ¿yczliwoœci.
Pogoda ducha niech nam towarzyszy w trudach
ka¿dego dnia
Zarz¹d Stowarzyszenia

CZEKAM NA TWOJ¥ POMOC - 1%
Nazywam siê Ewa Leñczuk. Jestem 23-letni¹
niepe³nosprawn¹ ruchowo dziewczyn¹ ze Szczecina.
Chorujê na bardzo rzadk¹ i nie do koñca poznan¹
chorobê o nazwie Ataksja -Teleangiektazja Luis-Bar.
Choroba ta ma charakter postêpuj¹cy i niestety zalicza
siê do schorzeñ nieuleczalnych. Jest to dolegliwoœæ
bardzo utrudniaj¹ca mi ¿ycie, na chwilê obecn¹ z jej
powodu poruszam siê na wózku inwalidzkim. Jestem w
stanie wykonaæ coraz mniej rzeczy samodzielnie.
Pomimo moich starañ i walki choroba coraz czêœciej
bierze górê i nie jestem w stanie zapanowaæ nad
w³asnym cia³em. Lecz mimo to siê nie poddajê. Mam
marzenia i walczê o ich spe³nienie, a najwiêkszym
z nich jest choæ odrobina samodzielnoœci.
Niestety nie ma z³otego œrodka na moj¹ chorobê,
który zniwelowa³by jej objawy i spowodowa³by powrót
do normalnego ¿ycia. Jedynym sposobem na utrzymanie jako takiej kondycji fizycznej jest intensywna
i regularna rehabilitacja. W t¹ chorobê wpisane jest
równie¿ leczenie farmakologiczne.
Zarówno rehabilitacja jak i wszelkie inne formy
leczenia s¹ bardzo drogie. Mój bud¿et domowy jest zbyt

Milczenie i proœba
Milczê, by s³owem nie raniæ.
Milczê, by nie krzyczeæ.
Milczê, by nie p³akaæ.
Milczê z bezsilnoœci i bezradnoœci.
Milczê, bo milczeæ umiem.
Lecz ju¿ d³u¿ej nie mogê i nie chcê.
Nie p³aczê, nie krzyczê, nie tupiê nogami.
Tylko piszê.
Pisz¹c, proszê nie o litoœæ, nie o wspó³czucie,
ale o pomoc.
Pomoc w realizacji mojego marzenia.
Abym mog³a wreszcie sama stan¹æ
na w³asnych nogach
i iœæ samodzielnie przez œwiat.
Wierzê w dobroæ waszych serc
i w to, ¿e mi pomo¿ecie.
Mam za³o¿one subkonto w Fundacji „Zd¹¿yæ
z pomoc¹”. Fundacja jest Organizacj¹ Po¿ytku Publicznego, w zwi¹zku z czym mo¿na przekazaæ 1%
swojego podatku dochodowego. Wystarczy wpisaæ
w PIT: nazwê organizacji Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z pomoc¹” (koniecznie z dopiskiem) „na
leczenie i rehabilitacjê Ewy Leñczuk nr. 119”,
numer wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego
KRS 0000037904, wnioskowan¹ kwotê 1%
z podatku za rok 2011.
Mo¿na te¿ mnie wesprzeæ poprzez darowizny, Bank
BPH SA, Oddzia³ w Warszawie nr rachunku:
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 Fundacja
Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹” ul. £omiañska 5, 01-685
Warszawa. Konieczny jest dopisek „na leczenie i
rehabilitacjê Ewy Leñczuk nr. 119”.
Ewa Leñczuk

08.01.2012 r. w ¯arach, podobnie jak w ca³ej Polsce
wolontariusze z oznakowanymi puszkami ruszyli na ulice
miasta zbieraæ pieni¹dze przeznaczone na wsparcie
s³u¿by zdrowia. G³ówne imprezy odbywa³y siê na
¿arskim rynku, w „Pubie Max” i Przedszkolu im. WOŒP.
Jak co roku w ¯DK filia „Kunice” mieszkañców dzielnicy
zaproszono na koncert organizowany z okazji WOŒP.
Ju¿ w holu domu kultury wielka szklana skarbonka
zachêca³a do wrzucenia symbolicznej z³otówki i ka¿dy
wchodz¹cy do sali widowiskowej wkracza³ z przyklejonym serduszkiem WOŒP. Na scenie podczas niedzielnego koncertu prezentowali siê milusiñscy z
Przedszkola nr 4, uczniowie Szko³y Podstawowej nr 10
oraz zespo³y taneczne ¯DK. W kolorowej scenografii,
przygotowanej przez plastyka Beatê Chudy temperatura
koncertu wzrasta³a z minuty na minutê. W przerwach
miêdzy wystêpami uda³o siê wylicytowaæ ró¿ne gad¿ety.
Najwy¿sz¹ cenê osi¹gnê³a koszulka WOŒP, kubek i
p³yta CD z jubileuszowym koncertem Woodstock. Do
licytacji w³¹czyli siê przede wszystkim rodzice wystêpuj¹cych na scenie dzieci.
W sumie w ¯DK filia „Kunice” od mieszkañców do
„puszki Jurka Owsiaka” wrzucono ponad 2.400 PLN.
Dziêkujemy za gor¹ce serca!
Krystyna Filip - kierownik kunickiej filii ¯DK

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
OSP ¯ary - Kunice za 2011 rok

Opracowa³: Bogdan Klockowski

W dniu 25.02.2012 r. spotkali siê kuniccy stra¿acy by
podsumowaæ kolejny rok swojej spo³ecznej dzia³alnoœci.
W zebraniu uczestniczy³o 21 z 27 cz³onków jednostki,
co stanowi³o 78% uprawnionych do g³osowania. Na
tej podstawie Statutowej Walne Zebranie Sprawozdawcze by³o prawomocne do podejmowania uchwa³.
Otwarcia zebrania dokona³ dh. Prezes Tomasz £ysek i
zosta³ te¿ wybrany na Przewodnicz¹cego Zebrania.
Dh. Ma³gorzata Wiesner przedstawi³a sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z dzia³alnoœci jednostki
w minionym 2011 roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawi³a dh. Natalia Sobków. Oba dokumenty zosta³y przyjête bez zastrze¿eñ, tym samym Zarz¹d

otrzyma³ absolutorium. Kapitan Robert S³owikowski
reprezentuj¹cy Komendê Powiatow¹ PSP w ¯arach
podda³ ocenie gotowoœæ bojow¹ kunickiej jednostki na
tle okolicznych podobnych jednostek; kuniccy stra¿acy
plasuj¹ siê w czo³ówce powiatowej. W kolejnym
wyst¹pieniu Pani Agnieszka Izdebska reprezentuj¹ca
Urz¹d Miejski w ¯arach przedstawi³a bardzo szczegó³owo wszelkie rozliczenia œrodków finansowych
zaplanowanych w bud¿ecie miasta na rok 2011.
W roku 2011 jednostka OSP ¯ary - Kunice by³a
dysponowana 110 razy: 59 po¿arów, 50 miejscowych
zagro¿eñ, 1 fa³szywy alarm. Stra¿acy OSP ¯ary-Kunice
za wyjazdy do wymienionych dzia³añ otrzymywali
ekwiwalent za udzia³ w akcjach ratowniczo-gaœniczych
(zgodnie z uchwa³¹ nr XXXII/184/09 Rady Miejskiej
w ¯arach z dnia 3 wrzeœnia 2009 r.)
W minionym roku zaplanowano w bud¿ecie
72.050,00 z³. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2011 r. na
utrzymanie gotowoœci bojowej jednostki przeznaczono
kwotê w wysokoœci 28.255,27 z³. Œrodki w g³ównej
mierze przeznaczono na zakup paliwa do samochodów
ratowniczo - gaœniczych i sprzêtu specjalistycznego
bêd¹cego na stanie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ¯ary
Kunice (ca³kowita kwota wynios³a 13.358 z³.) Zakupiono tak¿e mundury i rêkawice stra¿ackie oraz pr¹downicê i drabinê drewnian¹. Przeprowadzono naprawê
samochodu Ford Transit (6.230 z³), w pojeŸdzie
Mercedes Atego wymieniono elektrozawór i zlecono
naprawê agregatu wysokiego ciœnienia. Na op³acenie
ubezpieczeñ samochodów po¿arniczych, ubezpieczenie
grupowe cz³onków OSP i ubezpieczenie NW grupy
bojowej od odpowiedzialnoœci gminy przeznaczono
2.997,00 z³. Zakup us³ug zdrowotnych (badania
lekarskie) to koszt 1290,00. Na rok 2011 zosta³a
przeniesiona op³ata za przy³¹cze gazowe w wysokoœci
3.825,36 z³. ze wzglêdu na fizyczny brak œrodków w
kasie urzêdu w roku 2010. Œrodki w wysokoœci 5760,00
z³ przeznaczono na p³ace mechanikakierowcy wraz z
pochodnymi zgodnie z warunkami umowyzlecenia.
Pozostali cz³onkowie OSP otrzymali za udzia³ w
dzia³aniach ratowniczo - gaœniczych ekwiwalent
pieniê¿ny na wyp³atê którego, przeznaczono kwotê w
wysokoœci 16.519,89 z³. Koszty zwi¹zane z op³atami
za zu¿ycie energii elektrycznej, zu¿ycie wody w remizie stra¿ackiej oraz ogrzewanie gazowe wynios³y
5.734,93 z³. Po tej urzêdowej czêœci zebrania nast¹pi³
bardzo sympatyczny moment. Obecny na zebraniu
dh. Edward Skobelski cz³onek RW ZOSPRP w Zielonej
Górze w podziêkowaniu za wspó³pracê z nasz¹
jednostk¹, przekaza³ na rêce dh. Prezesa statuetkê
Œw. Floriana patrona wszystkich stra¿aków. Ponadto na
Zebraniu uchwalono 4 uchwa³y oraz 1 wniosek.
Uchwalono tak¿e apel do mieszkañców o niepalenie
wiosn¹ traw i ugorów.

Szko³a w Kunicach
Z HISTORII KUNIC

przed rokiem 1945

W opublikowanej w roku 1904 przez kunickiego
ksiêdza Graefe „Kronice parafii Kunice” zosta³
wymieniony pierwszy nauczyciel. By³o to w roku 1661.
Maj¹c do dyspozycji opublikowane t³umaczenie Biblii
na jêzyk niemiecki Marcina Lutra, by³ on zdania, ¿e
ka¿dy chrzeœcijanin powinien móc przeczytaæ Bibliê.
Z tego powodu ka¿da miejscowoœæ parafialna
otrzymywa³a tak¿e szko³ê z nauczycielem, który by³
jednoczeœnie koœcielnym i pisarzem gminy. Ksiê¿a byli
tak¿e zobowi¹zani do udzielania lekcji. Lekcje odbywa³y
siê w domu koœcielnego. Do roku 1872 bra³y te¿ w nich
udzia³ dzieci z Siod³a, poniewa¿ Siod³o nale¿a³o do
parafii Kunice. W roku 1840 zbudowano dom szkolny
na wzniesieniu na po³udnie od koœcio³a /obecnie dom
mieszkalny/. W nim mieszka³ te¿ nauczyciel i koœcielny
(póŸniej nauczyciel i organista). Przypuszczam, ¿e
lokalizacja owego budynku jest identyczna z wymienionymi w prospekcie „¯ary-Kunice Turystycznie”
„Szañcami Napoleona”; pojêcie to dla mnie osobiœcie nie
by³o znane. Wtedy wzniesienie nazywano „Kanterberg”,
poniewa¿ mieszka³ tam organista, czyli „Kantor”.
Ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê dzieci chodz¹cych do
szko³y w Kunicach budynek na wzniesieniu nie
wystarcza³, z tego te¿ powodu w roku 1883 zbudowano
nowy budynek szkolny /obecnie dom rekolekcyjny/
miêdzy koœcio³em, a star¹ szko³¹. W miêdzyczasie liczba
uczniów wzros³a do 450, a w szkole pracowa³o piêciu
nauczycieli. W roku 1915 by³o ich ju¿ oœmiu. Tak by³o
te¿ w czasach Republiki Weimarskiej (1919-1933),
a w szkole teraz tak¿e pojawi³y siê dwie nauczycielki.
Gmina zarezerwowa³a jeden z postawionych przez ni¹
budynków - dla pedagogów. Dlatego nazywano ten dom
przy Friedrich-Ebert-Strafie (dziœ ul. Lelewela) „domem
nauczyciela”. W trakcie demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego w Republice Weimarskiej ustanowiono w
szko³ach komitet rodzicielski. W Kunicach mia³o miejsce
te¿ coœ szczególnego: podobnie jak podczas wyborów
komunalnych, obok listy mieszczañskiej by³a te¿ lista
socjaldemokratyczna; jednak nie mo¿na dziœ stwierdziæ,
która z nich zdoby³a „wiêkszoœæ”. W latach po 1933
nie by³o ju¿ wyborów do komitetu rodzicielskiego.
Oba budynki szkolne by³y wykorzystywane. W
nowym budynku uczy³y siê klasy od 1 do 5 i by³a tam
te¿ aula, w starym budynku by³y klasy 6 i 7. Moje czasy
szkolne rozpoczê³y siê latem 1941 roku. Wtedy te¿ dzieci
z Siod³a - tak jak przed rokiem 1872 - uczêszcza³y do
szko³y w Kunicach, poniewa¿ tamtejsi nauczyciele
zostali wcieleni do wojska. Przez to t³oczy³o siê w

pomieszczeniu pierwszej klasy od 40 do 50 uczniów i
uczennic. My dzieci z dzielnicy przemys³owej cieszylibyœmy siê, gdyby szko³a - jak dziœ mieœci³a siê w
centrum miejscowoœci. Poniewa¿ dla naszych krótkich
nóg droga do szko³y by³a d³uga i czasoch³onna.
Wprawdzie w nastêpnych latach poznaliœmy wiele
skrótów, ale w zimie tylko droga g³ówna by³a odgarniêta ze œniegu. Akurat zima 1941/42 by³a szczególnie
zimna i d³uga. Zarówno my dzieci z dzielnicy przemys³owej, jak i dzieci z Siod³a zjawialiœmy siê w szkole
z na wpó³ zamarzniêtymi nosami. Nasza nauczycielka
Kathe Rohowsky - zwykle tak rezolutna - okazywa³a
wtedy swoje matczyne oblicze i osusza³a niektóre ³zy.
W drodze powrotnej najczêœciej nam siê nie spieszy³o.
Za bardzo ci¹gnê³o nas na zamarzniêty strumieñ wiejski
czy te¿ na niejedne stawy.
Pisania liczb i liter uczyliœmy siê w klasie pierwszej
jeszcze na tabliczkach, dziêki szmatce mo¿na by³o
bardzo ³atwo usun¹æ b³êdy. Uczyliœmy siê jeszcze starego pisma „Sutterlinschrift” - by³o to pismo u¿ywane
w niemieckich szko³ach od roku 1915 do 1941. Dlatego
te¿ mogê bez problemu czytaæ stare listy i dokumenty.
Dopiero w drugiej klasie uczyliœmy siê tzw. pisma
³aciñskiego. Musieliœmy ju¿ wtedy pisaæ na papierze by³o to na przedmiocie zwanym „Piêkne Pisanie”.
Uczyliœmy siê - tak jak nasi rodzice - liczenia i geografii w
formie krajoznawczej; wychowanie fizyczne te¿ by³o w
planie lekcji. Jednak z tego powodu, ¿e na miejsce
nauczycieli wcielonych do armii, pracowali w szkole
nauczyciele przed emerytur¹ lub nawet ci emerytowani za du¿o lekcji w- fu nie by³o. W ten sposób zauwa¿aliœmy
najwczeœniej w szkole czas wojny. Tak¿e wtedy gdy co
pewien czas jakieœ dziecko by³o nieobecne, poniewa¿
jego ojciec zgin¹³ podczas wojny - po otrzymaniu tej
tragicznej wiadomoœci mo¿na by³o zostaæ w domu.
Jednak my dzieci bardzo szybko o tym zapominaliœmy.
Dopiero wspominaj¹c te lata jako krytyczny, doros³y
cz³owiek stwierdzam, ¿e tak¿e uczniowie od pierwszej
klasy poœrednio byli w³¹czeni w system polityczny
i wydarzenia wojenne. Na pocz¹tek i koniec ferii
wszystkie klasy musia³y ustawiaæ siê na boisku szkolnym
- na apel z flag¹ - musieliœmy wysuwaæ prawe ramiê
w stronê flagi i œpiewaæ pierwsz¹ zwrotkê hymnu
Niemiec oraz nacjonalistyczn¹ pieœñ Horsta Wessela.
Podczas czasów szkolnych rozpoczê³y siê akcje
zbiórki z³omu, które by³y zorganizowane w formie
zawodów. Poznawaliœmy wszystkie mo¿liwe roœliny
lecznicze - oficjalnie by³ to przedmiot biologia - które
potem zbieraliœmy i przynosiliœmy do szko³y („dla
naszych rannych ¿o³nierzy”). Gdy w roku 1944
amerykañskie samoloty dolatywa³y a¿ do Niemiec
Wschodnich, lekcje czasami nie odbywa³y siê, poniewa¿
uczniowie musieli zbieraæ rozrzucone ulotki lub te¿
wyszukiwaæ na polach stonkê ziemniaczan¹, podobno

wyrzucon¹ przez amerykañskie samoloty. Oczywiœcie
uczestniczyliœmy z pe³nym zaanga¿owaniem we
wszystkich akcjach. Doroœli, nawet ci krytyczni,
wystrzegali siê z tego powodu wypowiadaæ krytyczne
zdania w obecnoœci dzieci. Mój dziadek Hermann
Grosser, który by³ zaprzyjaŸniony z wczeœniejszym
socjaldemokratycznym burmistrzem Richardem Borischem, zabroni³ mi jednak na dobrowolne wst¹pienie,
rok wczeœniej ni¿ to by³o konieczne, do Hitlerjugend.
Po feriach bo¿onarodzeniowych nie wznowiono ju¿
lekcji. Budynek szkolny zosta³ przekazany uchodŸcom
na miejsca noclegowe. Rozpocz¹³ siê wtedy, dla
nielicznych pozosta³ych w Kunicach dzieci, pó³toraroczny czas bez szko³y. Podczas gor¹cego lata 1945
spêdzaliœmy ten czas przede wszystkim nad stawami
schowanymi w lesie wœród trzcin.
Werner Guttmann

Od redakcji:
W okresie powojennym w Kunicach kr¹¿y³y ró¿ne
opowieœci zwi¹zane z obiektami szkolnymi, dlatego te¿
zwróci³em siê listownie do pana doktora Wernera
Guttmanna o wyjaœnienie i uœciœlenie kilku spraw.
Zatem w uzupe³nieniu wy¿ej przedstawionego artyku³u
podajê kilka istotnych faktów.
1. W obiekcie najstarszej szko³y jak ju¿ wspomniano uczy³y siê klasy starsze tj. 6 i 7. Uczennice tych
klas mia³y przedmiot „robótki rêczne”, w tym m.in.
uczy³y siê szycia dlatego te¿ znajdowa³y siê tam
maszyny krawieckie. Mieœci³o siê tu tak¿e mieszkanie
organisty, st¹d pierwsi polscy mieszkañcy Kunic znaleŸli
tam fortepian. Wówczas funkcjê organisty pe³ni³ Paul
Unglaube, który by³ jednoczeœnie ostatnim kierownikiem szko³y. Dla uœciœlenia podajê, i¿ oba obiekty
szkolne podlega³y pod jedno zarz¹dzanie.
2. Obecny obiekt mieszcz¹cy siê przy plebanii tzw.
„organistówka” nale¿a³ do ewangelickiej parafii. Tutaj
gromadzi³y siê i uczy³y ró¿ne grupy koœcielne m.in.
przygotowuj¹ce siê do konfirmacji. Dla wyjaœnienia
informujê, i¿ konfirmacja jest „odpowiednikiem”
jednoczeœnie pierwszej komunii i bierzmowania sakramentów koœcio³a katolickiego, jednak¿e nie ma
ona charakteru sakramentu. Konfirmacja jest raczej
obrzêdem przyjêcia osoby, która ukoñczy³a 14. rok
¿ycia do wspólnoty religijnej jako pe³noprawnego jej
cz³onka.
Jerzy Wêgier

Beata Chudy instruktor ¯DK

Galeria „Zaœcianek” ¯DK filia w Kunicach 26 stycznia
2012 roku by³a miejscem wernisa¿u wystawy plastycznej Renaty Kizielewicz. Pani Renata, to uczestniczka
sekcji plastycznej „Goya” prowadzonej przez instruktor
Beatê Chudy. Swoje prace prezentowa³a m.in. na
wystawie pt. „Poszukiwania” oraz wystawie zbiorowej
organizowanej w Ma³ej Galerii ¯arskiego Domu Kultury
w „Lunie”, czy te¿ na wystawie „Odkrycia”, która w 2009
roku mia³a miejsce w kunickiej Galerii „Zaœcianek”.
Dwukrotnie bra³a udzia³ w Otwartym Wojewódzkim
Konkursie Plastyki „Salon Jesienny”.
Autorka prac urodzi³a siê w 1966 r. w ¯arach, z zawodu
wyuczonego jest technikiem krawiectwa i przez wiele
lat by³a pracownic¹ ¯arskich Zak³adów Odzie¿owych.
Zami³owanie do rysunku i malarstwa zawdziêcza
mamie. Po latach, to co by³o zabaw¹ sta³o siê dla niej
pasj¹, radoœci¹ i spe³nieniem.
Na wystawie prezentuje pejza¿e, kadry chwil
przemijaj¹cego piêkna natury. Miejsca, o których
opowiada „jêzykiem pór roku”, to zau³ki ¯ar i okolic.
W technikach malarskich stara siê wiernie oddawaæ
klimat, œwiat³o i barwy krajobrazu. Prezentowane obrazy
s¹ szczere i spontaniczne. Autorka jest niezwykle
skromna i œwiadoma niekoñcz¹cej siê drogi do artystycznego samozadowolenia i doskona³oœci. Jest przyk³adem tego, jak mo¿na w sposób wartoœciowy dla
w³asnego rozwoju wykorzystaæ pok³ady swoich
umiejêtnoœci. Wystawê dedykuje z mi³oœci¹ swojej
mamie.
Prace Pani Renaty przedstawiaj¹ znajome miejsca
naszych lasów i miasta. W przeobra¿aj¹cych siê
barwach, w miarê przenikania siê pór roku, ukazuj¹c
swoj¹ mi³oœæ do natury, tworzy „obrazy okna” metamorfozy pejza¿u. Dziêki technice olejnej oddaje
soczystoœæ kolorytu jesieni i zimowy ch³ód. W przypadku dalszych planów krajobrazu farby nak³ada starannie
i g³adko. Plan pierwszy zaskakuje nas grubo k³adzion¹
barw¹ (impasto) co potêguje iluzjê g³êbi. Zró¿nicowanie faktury w po³¹czeniu ze œmia³ymi kolorami czyni¹
jej prace niezwykle ekspresyjnymi.
Renia odkry³a w sobie potrzebê opowiadania o
œwiecie kolorami ju¿ w dzieciñstwie. PóŸniej nast¹pi³a
przerwa trwaj¹ca wiele lat. Ponownie otwieraj¹c siê na
twórczoœæ, mimo up³ywu czasu, uœwiadomi³a sobie
ogromn¹ „przestrzeñ do zamalowania”. „Wewnêtrzne
okno” to ukryte miejsce w ka¿dym z nas , otwarte
szeroko po latach, mo¿e ukazaæ nowy œwiat mo¿liwoœci... Otwierajmy je na muzykê, malarstwo,
poezjê...a mo¿e na robótki rêczne, które równie¿ mog¹
staæ siê dzie³em sztuki...

Telewizja
przyci¹ga,
uczy,
bawi
czy uzale¿nia?
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"Nie taka telewizja straszna jak j¹ maluj¹". Jak
wszystko ma ona swoje plusy i minusy. Bawi i kszta³ci.
Telewizja siê wci¹¿ rozwija. Czasami jest przyczyna
uzale¿nienia. Jeœli jednak bêdziemy rozwa¿ni, unikniemy niebezpieczeñstwa. Dla wszystkich najlepszym
aspektem jest to, ¿e uczy. Dostarcza nam wiadomoœci
zarówno naukowych, jak i tych przydatnych w ¿yciu
codziennym. Warto czasami w³¹czyæ telewizor, bo nigdy
nie wiadomo, która z us³yszanych informacji mo¿e nas
zaskoczyæ i wp³yn¹æ na dalsze ¿ycie.

W mediach coraz czêœciej mo¿emy us³yszeæ o tzw.
siecioholikach - osobach uzale¿nionych od Internetu.
Wed³ug niektórych psychologów jest to jedna z
najszybciej siê rozwijaj¹cych i najbardziej szkodliwych
chorób XXI wieku. Dlaczego Internet jest tak
negatywnie oceniany? Czy rzeczywiœcie uzale¿nia? A
mo¿e to my spêdzamy przy nim nadmiar czasu z
powodu braku innych, sensowniejszych zajêæ?
Jednym z u³atwieñ, jakie daje nam Internet s¹
komunikatory - dziêki nim mo¿emy dzwoniæ do kogoœ i
nie p³aciæ du¿ego rachunku, napisaæ do jakiejœ osoby
d³ug¹ wiadomoœæ lub porozmawiaæ przez Skype'a.
Jest to wygodny i ³atwy sposób skontaktowania siê
z kimœ za pomoc¹ Internetu.
Innym udogodnieniem s¹ portale spo³ecznoœciowe,
takie jak np. Facebook, Twitter czy Nasza Klasa. Mo¿emy
na nich za³o¿yæ konto i odnaleŸæ znajomych z przedszkola, szko³y podstawowej lub studiów. Mamy
mo¿liwoœæ dowiedzieæ siê, jak aktualnie wygl¹daj¹, czy
maj¹ dzieci, gdzie mieszkaj¹ i pracuj¹ lub z kim s¹ w
zwi¹zku. Wystarczy kilka klikniêæ i dowiadujemy siê o
nich nieznanych nam dot¹d informacji.
Tematu uzale¿nienia od Internetu podj¹³ siê Jan
Komasa w filmie „Sala Samobójców”. G³ówny bohater,
Dominik - w tej roli Jakub Giersza³ - to ch³opak z tzw.
dobrego domu, który na pozór ma wszystko - bogatych
rodziców, wielu znajomych, naj³adniejsz¹ dziewczynê
w szkole i perspektywê œwietlanej przysz³oœci. Niestety,
on nie postrzega swojego œwiata tak radoœnie - nie
wiem, czego chce, nie potrafi ca³kowicie prze³amaæ
swojej nieœmia³oœci przed rówieœnikami i brakuje mu
rodziców, którzy ci¹gle s¹ zajêci prac¹. Ch³opak próbuje
nawi¹zaæ znajomoœci w Internecie, licz¹c na poznanie
"bratniej duszy". Na pocz¹tku ma wra¿enie, ¿e tak¹
osob¹ jest Sylwia - dziewczyna, która zaprosi³a go do
tytu³owej Sali Samobójców. Niestety, ich relacje staja
siê coraz bardziej toksyczne i na skutek splotu
dramatycznych wydarzeñ g³ówny bohater pope³nia
samobójstwo.
Czy Internet mo¿e powodowaæ u nas lêki i niepokój?
Moim zdaniem zdecydowanie tak. Je¿eli za bardzo
wci¹gniemy siê w wirtualny œwiat, mo¿e siê to okazaæ
dla nas niebezpieczne. Ponadto s¹dzê, i¿ tylko od nas
zale¿y, czy pozwolimy internetowemu œwiatu zast¹piæ
ten nasz, realny.

Martyna Kubiñska ucz. gimnazjum

Anna Waszkiewicz

Telewizja to magia i si³a, która wype³nia nasze ¿ycie.
To w³aœnie od w³¹czenia telewizora zaczynamy ka¿dy
dzieñ. Dlaczego telewizja ma na nas a¿ taki wp³yw?
OdpowiedŸ jest prosta. Po³¹czenie obrazu, mocy
kolorów oraz dŸwiêku wprowadza w stan swoistej
hipnozy. Czasami porywa w filmowy œwiat, w którym
mo¿emy siê zatraciæ i choæ na chwilê zapomnieæ o
rzeczywistoœci. Jednak musimy pamiêtaæ o tym, ¿e to
tylko film, a nasze ¿ycie toczy siê dalej.
Wa¿ne jest, aby nie uzale¿niæ siê od ci¹g³ego
patrzenia siê w ma³y ekran i prze³¹czania kana³ów. Od
czasu do czasu mo¿na siê zrelaksowaæ, ogl¹daj¹c jakiœ
film czy program muzyczny lub rozrywkowy, lecz nale¿y
to robiæ z umiarem.
Oczywiœcie telewizja ma równie¿ swoje zalety. Jest
Ÿród³em wiedzy, poniewa¿ codziennie otrzymujemy
dawkê œwie¿ych informacji z kraju i ze œwiata. Poprzez
ró¿nego typu serwisy informacyjne dowiadujemy siê
np.: o wojnach, niecodziennych wydarzeniach czy
wypadkach, jakie mia³y miejsce nawet gdzieœ na krañcu
œwiata.
Telewizja te¿ uczy. Takie kana³y jak National
Geographic czy Animal Planet dostarczaj¹ wiele
ciekawych informacji z ró¿nych dziedzin naukowych.
Ponadto programy historyczne s¹ œwietn¹ form¹
przekazywania wiadomoœci na temat przesz³oœci. Z kolei
ogl¹danie rozgrywek pi³ki no¿nej czy zawodów w
skokach narciarskich podnosi poziom adrenaliny i
dostarcza niezapomnianych emocji, a komedie
romantyczne wprawiaj¹ nas w fantastyczny humor i s¹
doskona³¹ form¹ relaksu.

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM
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Poziomo:
1)
6)
7)
8)

narzêdzie do rêcznego wiercenia otworów
przen. powszechnoœæ, codziennoœæ jak mowa niewi¹zana
zwieñczenie wie¿y lub he³mu
niejeden w szkole podstawowej Nr 10 im. Armii Krajowej
w Kunicach
9) warsztat tkacki
12) spis towarów z podaniem cen
15) dom parafialny zamieszkiwany przez ksiê¿y
17) sypialna; nisza
19) nale¿y nim zwyciê¿aæ z³o (naucza³ nas tego Jan Pawe³ II)
20) si³a fizyczna; tê¿yzna
21) by³ nim w kuŸni Franciszek Jung
22) op³ata za u¿ytkowanie mieszkania

Pionowo:
1) owoc œliwy
2) lodowy domek Eskimosa
3) druga epoka trzeciorzêdu
4) popularny dawniej piec opalany trocinami
5) œwiêtuj¹ pierwszego czerwca
10) Zbigniew, wieloletni proboszcz parafii Matki Bo¿ej
Szkaplerznej w Kunicach
11) os¹d; nota
13) niewielkie naczynie na atrament
14) napój wyskokowy
16) wynik dzielenia jak wskaŸnik inteligencji
18) rozleg³y obszar s³onych wód

20

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, czytane kolejno od 1 do 21 utworz¹ rozwi¹zanie imiê i nazwisko osoby zwiazanej z Kunicami.
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Za poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki 5 wylosowanych osób otrzyma nagrody ksi¹¿kowe. Rozwi¹zanie nale¿y
przes³aæ w terminie do 30 kwietnia 2012 r. z dopiskiem "krzy¿ówka" na adres:

Bierzmy sprawy w swoje rêce
Marek Szerszeñ - dyrektor SP-10

Wraz z nadejœciem wiosny coraz wiêcej osób pojawia
siê na ulicach, w parkach, na œcie¿kach rowerowych. W
Kunicach równie¿ obserwujemy ludzi w ró¿nym wieku,
którzy chc¹ korzystaæ z uroków natury. Nale¿y wiêc
zadbaæ o odpowiednie miejsca, aby aktywne formy
spêdzania wolnego czasu sta³y siê nawykiem
wiêkszoœci.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom najm³odszych
mieszkañców dzielnicy, przy Szkole Podstawowej nr 10
wybudowano plac zabaw. Pomys³ zosta³ zrealizowany w
ramach programu "Radosna Szko³a". Cieszê siê bardzo,
¿e uda³o siê spe³niæ marzenia wielu dzieci, a przy okazji
pewnie tak¿e ich rodziców. Obiekt jest okaza³y,
przyci¹ga kolorami i estetyk¹ wykonania. Na placu

zabaw czeka sporo atrakcji; s¹ tu drabinki, huœtawki,
zje¿d¿alnie. Wszystko z myœl¹ o tym, ¿eby maluchy
mog³y zaspokajaæ naturaln¹ potrzebê ruchu. Przy
wejœciu umieszczono tablicê z regulaminem dla
korzystaj¹cych z urz¹dzeñ. Je¿eli wszyscy bêd¹ go przestrzegaæ, zagwarantuje to wspania³¹ zabawê dla ma³ych
mieszkañców Kunic na wiele lat. Pamiêtajmy jednak, ¿e
jest to miejsce dostêpne dla wszystkich, tak wiêc troska
o jego wygl¹d to tak¿e nasza wspólna sprawa.
Pewna grupa doros³ych mieszkañców Kunic zabiega
o to, aby zapewniæ ciekawe formy rozrywki dzieciom
i m³odzie¿y w ró¿nym wieku. Wychowawcom i nauczycielom ten problem szczególnie "le¿y na sercu". Potrzeba tylko trochê inicjatywy ze strony m³odych ludzi,
a my doroœli postaramy siê wzi¹æ sprawy w swoje rêce.
W tej kwestii liczymy tak¿e na zaanga¿owanie nowych
mieszkañców Kunic. Przy udziale ca³ej spo³ecznoœci
mo¿emy osi¹gn¹æ znacznie wiêcej.

KoBi-Druk ¯ary, 068/ 479 33 22
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