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Tak jak wszêdzie w Niemczech, tak¿e w Kunicach 

gimnastycy byli pierwszymi, którzy utworzyli klub spor- 

towy. Ju¿ w latach 70-tych dziewiêtnastego wieku zosta³ 

za³o¿ony klub gimnastyczny „Frisch-Auf” (Odœwie¿e-

nie). Na pocz¹tku najwa¿niejsze dla klubu by³y æwi-

czenia na przyrz¹dach gimnastycznych i na pod³o¿u, 

z biegiem czasu dosz³y inne dyscypliny sportowe, takie 

jak: lekkoatletyka, p³ywanie i pi³ka rêczna. Teren 

klubowy znajdowa³ siê obok basenu na Sorauer Straße 

(dziœ Aleja Wojska Polskiego). Teraz przeprowadza tu 

swoje mecze klub pi³karski „Unia”. Zawody klubu 

gimnastycznego z zamiejscowymi klubami ogranicza³y 

siê z regu³y do s¹siednich miejscowoœci: ¯ary, 

Seifersdorf (dziœ dzielnica ¯ar, tzw. Zatorze), Jankowa 

¯agañska, £az, Mirostowice Dolne, I³owa i ̄ agañ. By³ te¿ 

klub atletyczny, jednak oprócz jego nazwy i miejsca 

æwiczeñ  gospoda Rabenburg, Hansdorfer Straße (dziœ

ul. Powstañców Wlkp.) nic nie jest znane. 

Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej zapanowa³a 

tak¿e w Kunicach, wœród niektórych m³odych ludzi, 

gor¹czka pi³ki no¿nej. Pierwsze pomys³y utworzenia 

w istniej¹cym ju¿ klubie gimnastycznym nowej 

dyscypliny sportowej - pi³ki no¿nej, zakoñczy³y siê 

fiaskiem. Wed³ug gimnastyków nie mo¿na by³o czer-

paæ ¿adnych korzyœci z tak ³obuzerskiego sportu 

dru¿ynowego. W ten sposób powsta³ na prze³omie 

lat 1919/1920 „Klub Pi³ki No¿nej Eintracht Kunice” 

w browarze Schubert Dorfstraße 1 (dziœ ul. Pu³askiego). 

Gmina da³a klubowi do dyspozycji boisko szkolne w 

pobli¿u dzisiejszego cmentarza komunalnego. Lokalem 

klubowym by³ browar. Pierwszy mecz z SC Halbau 

(I³owa) zakoñczy³ siê wysok¹ pora¿k¹ 0-7. Ale wkrótce

nast¹pi³y te¿ zwyciêstwa. 

W krótkim czasie powsta³y 3 mêskie dru¿yny, 2 

m³odzie¿owe i jedna szkolna. Grano w po³udniowo-

wschodnioniemieckim zwi¹zku pi³karskim, rejon £u¿yce 

Górne, powiat ¯agañ. W roku 1923 musiano chwilowo 
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wstrzymaæ mecze, poniewa¿ gmina zrezygnowa³a na 

skutek nacisków mieszkañców z korzystania z boiska 

szkolnego. W zamian w roku 1924 znaleziono miejsce, 

które jednak le¿a³o bli¿ej Jankowej ¯agañskiej ani¿eli 

Kunice. Dziêki wspólnej pracy na wrzosowisku urz¹-

dzono boisko. Tam w³aœnie kuniccy pi³karze grali do 

roku 1933. W roku 1924 klub zmieni³ nazwê na „Klub 

Sportowy Kunice”. Awansowano z drugiej do pierwszej 

ligi lokalnej, w roku 1927 do ligi okrêgowej B, a rok 

póŸniej do ligi okrêgowej A. Awans wywalczono w dwóch 

meczach z VtB ¯ary, który musia³ spaœæ do klasy B. 

Klub wiejski sta³ siê numerem pierwszym we wschodniej 

czêœci powiatu ¯ary. Grano teraz z STC Zgorzelec, 

Czarno-¯ó³tymi Zgorzelec, Lubaniem, Boles³awcem, 

I³ow¹ i ¯aganiem. W roku 1932 dru¿yna m³odzie¿owa 

zdoby³a mistrzostwo okrêgu £u¿yce Górne graj¹c z STC, 

Zgorzelec. Oto nast¹pi³a era sukcesów kunickich pi³-

karzy, którzy od roku 1932 wychodzili na boisko w bar-

wach klubowych fioletowy/bia³y. Do tego przyczyni³ siê 

fakt, ¿e gmina Kunice udostêpni³a klubowi nowe boisko 

„Erbe” (Spuœcizna) w pobli¿u linii kolejowej ¯ary-¯agañ 

(obecnie przy drodze prowadz¹cej od ulicy Wojska 

Polskiego w lewo przed kapliczk¹ w odleg³oœci oko³o 400 

metrów za ostatnimi zbudowanymi tam domami). 

Boisko to niestety znowu oddalone by³o od centrum 

miejscowoœci. Jednak bliskoœæ ¯ar sprawi³a, ¿e na sta-

dionie pojawi³o siê wiêcej ¿arskich widzów. Gra³o tam 

wiêcej dru¿yn ni¿ do tej pory, poniewa¿ ca³y powiat 

¯ary zosta³ w³¹czony do okrêgu £u¿yce Dolne. By³y tam 

4 kluby z Forstu, wiele z Cottbus, 2 z Gubina i oprócz 

tego z Döbern, Weißwasser, Senftenberg i Grube Marga. 

Od roku 1935 istnia³a nad lig¹ okrêgow¹ jeszcze jedna 

liga obwodowa Berlin-Brandenburg, która by³a zdo-

minowana przez kluby z Berlina i dru¿yny awansuj¹ce, 

takie jak Amicitia Forst czy Friesen Cottbus, które 

jednak mog³y zagraæ raz w roku mecz goœcinny. Po 

przeniesieniu siê na boisko „Erbe” gospoda „Zur 

Eisenbahn” („Pod Kolej¹”) - zniszczona w roku 1945 - 

sta³a siê nowym lokalem klubowym. W latach 

trzydziestych wprowadzono mecze pucharowe, w 

których przynale¿noœæ do ligi nie odgrywa³a ¿adnej 



Sala kameralna ¯arskiego Domu Kultury filii Kunice 

12 kwietnia wype³ni³a siê po brzegi melomanami, 

którzy przyszli pos³uchaæ debiutanckiego recitalu 

mieszkañca Kunic Patryka Adamkiewicza. Jedni kie-

rowani ciekawoœci¹ i chêci¹ przekonania siê co do 

umiejêtnoœci m³odego wykonawcy w trudnym, opero-

wym repertuarze, inni znaj¹cy ju¿ umiejêtnoœci 

artystyczne wokalisty z niezwyk³¹ uwag¹ i akceptacj¹ 

wys³uchali Ave Maria Charles'a Gounoda, które za-

brzmia³o na powitanie. Ave Maria zabrzmia³o kolejny 

raz tym razem autorstwa Franciszka Schuberta. W pro-

gramie recitalu zatytu³owanego „Œpiewaæ ka¿dy 

mo¿e...” znalaz³y siê tak¿e utwory Amazing Grace oraz 

bardzo ¿yczliwie przyjêta piosenka ze „Skrzypka na 

dachu”. Artyœcie towarzyszy³ podczas wystêpu zespó³ 

tañca flamenco, dzia³aj¹cy w ¯arskim Domu Kultury 

filii Kunice pod okiem Barbary Cieœlewicz. W fina³owej 

„Habanerze” z opery Carmen tancerki pojawi³y siê obok 

wykonawcy tworz¹c humorystyczn¹ ilustracjê muzycz-

n¹. S³owo  o utworach podczas koncertu prezentowa³ 

Przemys³aw KaŸmierski, a ca³oœæ prowadzi³a Krystyna 

Filip z ¯DK filii Kunice. Owacje na stoj¹co powinny 

wystarczyæ za ca³¹ recenzje tego, co siê wydarzy³o 

owego popo³udnia. Aby przybli¿yæ osobê Patryka

zadaliœmy mu kilka pytañ:

Przemys³aw KaŸmierski: Jak siê zaczê³y Twoje 

pierwsze spotkania ze scen¹ i wystêpami artystycznymi?

Patryk Adamkiewicz: Moje pierwsze spotkania ze 

scen¹ zaczê³y siê, gdy chodzi³em do 3-klasy szko³y 

podstawowej. Wówczas zainteresowa³em siê teatrem 

gdzie bardzo lubi³em graæ. I tak chodzi³em do ¯DK do 

pani Marioli Sznaikart i ju¿ wiedzia³em, ¿e to jest moje 

miejsce. Moj¹ pierwsz¹ rol¹ by³ osio³. Tak bardzo mi siê 

podoba³a i ju¿ wtedy pisano o mnie w gazecie, gdy jako 

sekcja teatralna zajêliœmy 1 miejsce na Balladynie 

(przegl¹d teatralny - przyp. red.). Tak zaczê³a siê moja

przygoda ze scen¹.

P.K. Kiedy i dlaczego zdecydowa³eœ, ¿e Twoj¹ pasj¹

stanie siê œpiew?

P.A. Zdecydowa³em, ¿e œpiew jest moj¹ pasj¹ gdy pier-

wszy raz zaœpiewa³em w koœciele piosenkê religijn¹. 

Bóg jest moj¹ inspiracj¹ na œpiew i ¿ycie dlatego tak

bardzo kocham œpiewaæ.

P.K. Czy masz swoje ulubione utwory i wykonawców?

P.A. Oczywiœcie, ¿e mam. Moim ulubionym wykonawca 

jest baryton Kamil Pêkala oraz bas Andrzej Lampert 

i mezzosopran Alicja Wêgorzewska, Monika Sagan oraz 

Karolina Barycka - sopran liryczno-koloraturowy. Moj¹ 

ulubion¹ Oper¹ jest Carmen Bizzeta oraz Traviatta.

P.K. Co wed³ug ciebie jest najwa¿niejsze w œpiewie 

operowym?

P.A. Najwa¿niejsze w œpiewie jest na pewno g³os ale 

i te¿ pasja. Ja kocham œpiew operowy, to moja pasja 

i staram siê codziennie æwiczyæ. Œpiew operowy to d³ugi

proces ale i tak to kocham...

P.K. Jakie s¹ Twoje marzenia i plany zwi¹zane ze 

œpiewem?

P.A. Moje marzenia zwi¹zane ze œpiewem operowym to 

na pewno dostanie siê na Akademie Muzyczn¹ do Poz-

nania, a póŸniej œpiew w operze w £odzi. Nie marzê 

o s³awie, marze o tym, ¿eby robiæ to, co kocham czyli

œpiewaæ i oczywiœcie siê z tego utrzymaæ.

P.K. Jak wygl¹da twój normalny dzieñ i jakie s¹ twoje

inne zainteresowania?

P.A. Mój dzieñ wygl¹da tak: szko³a - dom - pomoc 

w domu - æwiczenia nad g³osem, emisj¹, a póŸniej jakaœ 

nauka do szko³y - próby z zespo³em - fotografia - teatr 

i spotkania z ludŸmi.

P.K. Jak oceniaj¹ twoj¹ pasjê rodzina i znajomi?

P.A. Szczerze... nie wiem jak mam odpowiedzieæ na to 

pytanie. Jak dowiedzieli siê, ¿e œpiewam repertuar 

operowy to byli w szoku, ale z czasem siê przyzwyczaj¹. 

Jest im trudno, a znajomi mnie wspieraj¹ w tym co 

robiê...

P.K. Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia.

P.A. Dziêkujê.

Patryk by³ prawdziwym wydarzeniem podczas 

koncertu na ¿arskiej majówce w rynku miasta. Jego 

wystêp spotka³ siê z niezwykle ¿yczliwym przyjêciem. 

Konsekwencj¹ tego wystêpu by³o zaproszenie do 

udzia³u w koncercie podczas Dni ¯ar. Mamy wiêc wiele 

okazji przekonaæ siê o jego talencie, który rodzi siê tu¿

obok nas...

Przemek KaŸmierski

TALENT RODZI SIÊ OBOK NAS...



Na odbytym w dniu 23 maja 2012 Walnym Zebraniu, 

Zarz¹d Stowarzyszenia w swoim sprawozdaniu dokona³ 

podsumowania i oceny wszystkich spraw, które by³y 

przedmiotem dzia³ania w minionym 2011 roku. 

Przedstawione zosta³y wszystkie problemy zarówno 

organizacyjne jak i merytoryczne oraz sytuacja finan-

sowa Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym 

wszystkie organa wykonawcze tzn. Zarz¹d i Komisja 

Rewizyjna pracowa³y w niezmienionym sk³adzie. Po-

dobnie jak w latach poprzednich, tak równie¿ 

w minionym okresie praktykowano zasadê wspólnych 

posiedzeñ. Taki model pracy powoduje, ¿e cz³onkowie 

Komisji Rewizyjnej na bie¿¹co informowani s¹ o pra-

cach Zarz¹du. S³u¿¹ tak¿e rad¹ przy podejmowaniu 

merytorycznych decyzji, co przy nielicznym sk³adzie 

Zarz¹du jest bardzo cenne i praktyczne. W 2011 roku 

odby³y siê cztery posiedzenia, a wiêc wype³niony 

zosta³ statutowy obowi¹zek zebrañ. W zdecydowanej 

wiêkszoœci przypadków w posiedzeniach brali aktywny 

udzia³ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du i Komisji Rewizyj-

nej. Absencje by³y sporadyczne, podyktowane przy-

czynami obiektywnymi. 

Realizuj¹c misjê Stowarzyszenia, wynikaj¹c¹ z za-

pisów statutu, w minionym roku podobnie jak w latach 

ubieg³ych Zarz¹d skupia³ siê przede wszystkim na 

problemach dotycz¹cych dzielnicy Kunice takich 

jak:

1. ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych

2. wspomaganie przedsiêbiorczoœci

    miejscowych wspólnot

3. promowanie lokalnych œrodowisk.

Przyjêty uchwa³¹ plan pracy obejmowa³ nastêpuj¹ce 

zagadnienia:

1. Prace zwi¹zane z przygotowaniem do druku tomiku

    poezji kunickiej poetki pani Eugenii Prosó³.

2.  Wydawnictwo gazety „Echo Kunic”.

3.  Promocja lokalnych tradycji.

4. Wspieranie inicjatyw lokalnych ró¿nych grup

    spo³ecznych.

5. Wspó³praca ze wszystkimi podmiotami i osobami fi-

zycznymi w zakresie ni¿ej wyszczególnionej tematyki: 

»  ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,

»  upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,

»  ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

6. Pomoc techniczna i ekonomiczna przy pracach 

renowacyjnych wykonywanych w zabytkowym koœciele 

parafialnym.

7. Porz¹dkowanie starej nekropolii.

Zarz¹d na swoich posiedzeniach cyklicznie omawia³ 

w sposób szczególny takie sprawy jak: treœæ artyku³ów 

publikowanych w Echo Kunic, przygotowania mater-

ia³ów do druku tomiku poezji, remont ogrodzenia starej 

nekropolii, strony internetowej Stowarzyszenia oraz 

problemy finanowe. W sprawach wymagalnych statu-

tem kolegialnej akceptacji Zarz¹d podj¹³ 4 uchwa³y. 

Dotyczy³y one nastêpuj¹cych zagadnieñ: przyjêcie rocz-

nego planu pracy i preliminarza, a tak¿e w kwestiach 

finansowych - dofinansowanie kwot¹ 1300 PLN zakupu 

nowych komputerów dla G-4 oraz zawarcia umowy 

zlecenia na kwotê 400 PLN jako jednorazowe 

honorarium za opracowanie i administrowanie stron¹ 

internetow¹ Stowarzyszenia. Aktualnie na stronie 

internetowej Stowarzyszenia www.ksip.strefa.pl 

czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z naszym statutem, 

sk³adem osobowym w³adz, promowane s¹ wszystkie 

wydawnictwa z krótkimi recenzjami oraz dwuletni cykl 

gazety „Echo Kunic”. Bie¿¹cego prowadzenia wymagaj¹ 

jedynie informacje, które powinny byæ przedmiotem 

zak³adki „aktualnoœci”. Rozszerza siê tematyka zagad-

nieñ poruszanych w naszej lokalnej gazecie, a tak¿e 

zwiêksza siê objêtoœæ wydawanych niektórych nume-

rów. Œwiadczy to o pozyskiwaniu wielu ciekawych 

materia³ów do publikacji. Podkreœliæ tu nale¿y owocna 

wspó³pracê z panem Wernerem Guttmannem - by³ym 

mieszkañcem Kunic. W du¿ej mierze dziêki niemu mamy 

szerok¹ gamê informacji o problematyce przed-

wojennej. 

Dobrze uk³ada³a siê wspó³praca z kunick¹ fili¹ 

¯arskiego Domu Kultury. Dotarliœmy do fina³u zaini-

cjowanego w 2010 roku konkursu pt. „Nasze Kunice”, 

którego celem by³o pozyskanie grafik przedstawia-

j¹cych ciekawe obiekty naszej miejscowoœci. Efektem 

koñcowym tego projektu by³o pozyskanie ponad 20 

prac. Grafiki czterech uczestniczek konkursu: Gabrieli 

£astowskiej, Renaty Kizielewicz, Anny Borowskiej 

i Jagody Szymañskiej nagrodzone zosta³y wydawnict-

wami albumowymi otrzymanymi z urzêdu miasta. 

Podczas wernisa¿u twórczoœci malarskiej pani Gabrieli 

£astowskiej, który odby³ siê w dniu 6. paŸdziernika 

nast¹pi³o wrêczenie nagród. Spoœród wszystkich 

wykonanych grafik wybranych zosta³o 15 sztuk, które 

bêd¹ wykorzystane jako ilustracje do przygotowywa-

nego do druku tomiku poezji pani Eugenii Prosó³. 

W lutym tego roku Zarz¹d Stowarzyszenia wyst¹pi³ 

do Urzêdu Miasta z wnioskiem o dofinansowanie 

wydawnictwa przedmiotowej ksi¹¿ki. Stowarzyszenie 

po raz kolejny by³o wspó³organizatorem Festynu 

Rodzinnego organizowanego przez parafialny Caritas. 

W programie festynu by³ oczywiœcie konkurs nt. 

wiadomoœci o Kunicach. Uczestnicz¹ce rodziny nagro-

Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych za 2011 rok



dzone zosta³y ksi¹¿kami tematycznie zwi¹zanymi 

z Kunicami i ¯arami. Wspólnym staraniem pozyskane 

zosta³o drewniane podium niezbêdne do wystêpów 

artystycznych. Symboliczne koszty wykonawstwa w ca-

³oœci zap³aconezosta³y z przychodów uzyskanych 

z Festynu.

W minionym roku rozpoczête zosta³y prace remon-

towe ogrodzenia zabytkowej nekropolii. Zabezpieczone 

zosta³y najbardziej newralgiczne miejsca tzn. uzu-

pe³niono ubytek muru w iloœci ok. 20.mb., a tak¿e 

rozpoczêto wype³nianie powsta³ych kawern w naj-

starszej czêœci ogrodzenia. Prace te musz¹ byæ 

kontynuowane, gdy¿ zagro¿enia hydrotermalne mog¹ 

spowodowaæ szybkie zniszczenie okalaj¹cego nekro-

poliê muru. Prace sfinansowane zosta³y ze œrodków 

parafialnych. W przysz³oœci wymagana bêdzie pomoc 

zewnêtrzna, gdy¿ zakres tych prac jest znaczny. 

Renowacji wymagaj¹ barokowe p³yty epitafijne, 

a tak¿e pozosta³e nagrobki, które posiadaj¹ du¿e 

walory artystyczne. 

Finanse Stowarzyszenia

Œrodki bankowe na dzieñ 31.12.2011 roku stanowi¹

kwotê: 22.492,54 PLN

Przychody ogó³em: 980,85 PLN.

w tym:

1. darowizny od sponsorów 600.00 

2. odsetki od lokaty 380.85 

Wydatki ogó³em: 5.067,57 PLN.

w tym:

1. umowa o dzie³o 400.00

2. druk gazety 1.783.50

3. druk ksi¹¿ki /2 rata/ 1.170.00

4. op³aty bankowe 400.00

5. zwrot LWKZ 14.07

6. dofinansowanie G-4 1.300.00

Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ wszystkim tym, 

którzy swoj¹ aktywnoœci¹ i zaanga¿owaniem przyczynili 

siê do zrealizowania zaplanowanych zadañ na 2011 r. 

S³owa te szczególnie kierujê do cz³onków organów 

wykonawczych oraz podmiotów z nami wspó³-

pracuj¹cych. 

                        Prezes Stowarzyszenia - Jerzy Wêgier

Wczesny ranek nas przywita³.
A ja, ja stojê,
stojê i patrzê jak wryta.
Na to co przez ogród ukradkiem przemyka.
A ja, ja siê zachwycam.

Siadam i patrzê,
patrzê jak chmury uciekaj¹,
jak tulipany siê przebudzaj¹.
A ja, ja siê uœmiecham.

S³ucham i s³ucham,
jak w oddali ptaki æwierkaj¹,
jak w oczku wodnym ryby siê pluskaj¹,
jak huœtawka piszczy,
jak dziêcio³ korê niszczy.
A ja, ja siê rozmarzam.

Taki mój ma³y ósmy cud œwiata.
I wci¹¿ w pamiêci tkwi ta data.
Kiedy przyby³am tu pierwszy raz,
kiedy odesz³am w inny œwiat.

Wêgiel

Moi synowie zdobyli zawód
W szkole górniczej, w mieœcie Katowice,
I byli pewni pracy w kopalni
I chcieli godnie zarabiaæ na ¿ycie.

Lecz teraz wêgla ju¿ nie potrzeba,
Za du¿e koszty, za droga praca, 
Wêgiel dziœ w³adzy jest kul¹ u nogi,
Bo ju¿ siê fedrowaæ go nie op³aca.

Wœród tej prywaty i ba³aganu
Do polskich wesz³o to ju¿ zwyczajów,
¯e nie op³aca siê ju¿ nikomu,
Ju¿ nie op³aca siê robiæ w kraju.

Z dokonañ w³adzy mamy prawo s¹dziæ,
¯e nie op³aca siê dobrze rz¹dziæ, 
A wiêc pytanie bierze siê st¹d:
Czy nam op³aca siê taki rz¹d?

Nikoletta Grabowska Eugenia Prosó³



Beata Chudy 

CISZA
Wernisa¿ wystawy malarstwa Ewy Zauœciñskiej 

w ¯DK filia „Kunice” rozpoczêto s³owami poety:

Malarstwo jest muzyczn¹ rozkosz¹
Tonów najrzadszych, najprostszych
Z których malarz tworzy obraz œwiata.
£¹czy na powierzchni p³ótna 
Najrzadsze, najprostsze harmonie
Podobnie
Jak ³¹czy w swym potê¿nym
Bogactwie
Niezbadana dla ludzi harmonia
Przyrody.
A malarz dŸwiêki, tony i formê
Wybiera
Z bogatego ogrodu kwiatów
I tworzy œwiat nowy
Na swym p³ótnie.

Czym jest malarstwo dla Ewy? 

Oto s³owa artystki zamieszczone w jednym z katalo-

gów wystawy „Miêdzy mg³¹ a ziemi¹”:

ØMalujê i rysujê to, co dostrzegam wokó³. Wra-

¿enia zewnêtrzne przekszta³cone i uzupe³nione 

przez ¿ycie wewnêtrzne daj¹ w efekcie moje 

widzenie œwiata. Omawianie moich prac zosta-

wiam innym. Jeœli chodzi o mnie, to co chcia³am 

powiedzieæ powiedzia³am wykonuj¹c rysunek czy 

maluj¹c obraz, który potem zaczyna ¿yæ w³asnym 

¿yciem. Ka¿dy mo¿e spojrzeæ na rzeczywistoœæ 

moimi oczami lub dostrzec w nim coœ innego 

i rozwijaæ w³asne w¹tki. Malowanie, rysowanie, 

wszelka dzia³alnoœæ zwi¹zana ze sztuk¹ jest ko-

niecznoœci¹ wewnêtrzn¹. „Motorem” napêdza-

j¹cym jest wewnêtrzny imperatyw budowania 

harmonii odczuwanej na mój w³asny sposób i szu-

kania jej we wszystkim co mnie otacza.×

Nale¿a³oby te¿ zadaæ pytanie czym jest twórczoœæ 

Ewy dla innych. Przytoczê s³owa Reginalda Rêbisza, 

który tak oto opisuje swoje odczucia po spotkaniu 

z malarstwem artystki:

„Prace Ewy Zauœciñskiej przybli¿aj¹ nam œwiat 

doznañ wewnêtrznych przetworzony delikatnym 

kolorem, subtelnym rysunkiem. Œwietne opano-

wanie warsztatu twórczego umo¿liwia prowa-

dzenie wspania³ej baœni na pograniczu jawy i snu. 

Brak gwa³townych przejœæ tonalnych, spokojny 

rysunek sk³aniaj¹ do refleksji, zadumy i ciszy (…) 

Pozwalaj¹ oderwaæ siê od zgie³ku ulicy, poœcigu 

za codziennymi sprawami.”

Aby wizerunek artystki by³ pe³ny skreœlê parê s³ów od 

siebie, parê s³ów o Ewie - kobiecie. Ewê znam od 

niedawna. Aura, któr¹ wokó³ siebie roztacza jest 

niezwykle pozytywna, uspokajaj¹ca, wrêcz koj¹ca, 

daje o sobie znaæ przy pierwszym spotkaniu. Mimo, ¿e 

nie zjad³yœmy razem przys³owiowej beczki soli, to 

z przekonaniem mogê opisaæ j¹ s³owami najpiêkniej-

szymi: subtelna, obdarzona ¿yciow¹ m¹droœci¹, udu-

chowiona, wra¿liwa, pe³na spokoju, dobroci, kochaj¹ca 

zwierzêta, przyrodê i s³oñce. Ewa i jej obrazy to 

jednoœæ, harmonia, równowaga, poezja - to cisza.

Oszczêdnoœæ formy na rzecz bogactwa treœci.

Zakoñczmy tê piêkn¹ opowieœæ, aby zachowaæ ow¹

oszczêdnoœæ s³owami filozofa: 

„Artysta jest czêœci¹ kosmosu i wystarczy mu 

dotrzeæ do w³asnej prawdy aby osi¹gn¹æ prawdê

o œwiecie.” 
Ewie siê to uda³o…

Tych, którzy nie widzieli prac Ewy Zauœciñskiej 

w ¯DK Galerii „Zaœcianek” zapraszamy na 

obecnie czynn¹ wystawê w holu ¿arskiego 

ratusza. 

Werner Guttmann

cd ze str. 1

roli. W roku 1938 wynik³o dla „szklarzy” (tak byli 

nazywani kuniccy pi³karze w prasie) sensacyjne 

zestawienie par: w trzeciej rundzie pucharu dosz³o do 

spotkania Kuniczan na boisku „Erbe” z klubem 

z wieloletnimi tradycjami „Tennis-Borussia” z Berlina. 

Wiele tysiêcy widzów ogl¹da³o z zachwytem, jak ich 

klub zwyciê¿aj¹c 2:1 eliminuje prominentny klub

z rozgrywek pucharowych. W nastêpnej rundzie wygra³ 

SCK z STC Zgorzelec, a nastêpnie stawi³ siê w Kunicach 

kolejny berliñski klub: Niebiesko-Biali Berlin. Kilka 

miesiêcy póŸniej zdobyli oni mistrzostwo ligi obwodo-

wej Berlin - Brandenburg. Niebiesko-Biali wiedzieli 

o pora¿ce „Tennis-Borussi” i od pocz¹tku grali

ofensywnie,zwyciê¿aj¹c w koñcu 6:1. 

Poprzez wprowadzenie pracy spo³ecznej i s³u¿by 

wojskowej brakowa³o w klubach wiejskich coraz wiêcej 

pi³karzy. Tak dzia³o siê te¿ w klubie sportowym Kunice. 

Z pocz¹tkiem II wojny œwiatowej wstrzymano mecze 

ligi okrêgowej dru¿yn mêskich, a wkrótce potem i dru-

¿yn m³odzie¿owych. W latach 1942 do 1944 odbywa³y 

siê tylko mecze dru¿yny szkolnej. Boisko „Erbe” zosta³o 

te¿ oddane do dyspozycji ¿yj¹cym w Kunicach cudzo-

ziemskim pracownikom cywilnym.
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Ile trzeba posiadaæ wra¿liwoœci, umiejêtnoœci wnikli-

wej obserwacji otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci, a tak¿e 

zdolnoœci przekazania w³asnych myœli i emocji na kartkê 

czystego papieru w postaci wiersza wie doskonale ku-

nicka poetka Eugenia Prosó³. S³owa stworzone przez 

ni¹ w wydanym tomiku poetyckim pt. „Przejœæ ¿ycie” 

wybrzmiewa³y, wzbudzaj¹c g³êbokie przemyœlenia i 

wzruszenia s³uchaczy, którzy 22 czerwca przybyli do 

¯arskiego Domu Kultury filii „Kunice” na spotkanie zor-

ganizowane przez Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Pozarz¹dowych. Nie zabrak³o wielu podziêkowañ i gra-

tulacji z³o¿onych miêdzy innymi przez doktora Jerzego 

Wêgra - inicjatora wydarzenia oraz wiceburmistrza 

Edwarda £ybê. S³owa skierowane pod adresem bene-

fisantki nacechowane by³y wielkim uznaniem i po-

dziwem dla jej twórczoœci. A twórczoœæ ta o tyle 

niezwyk³a, ¿e wyra¿aj¹ca najprostsze prawdy o prze-

mijaniu, mi³oœci, domie rodzinnym i wartoœciach nie-

przemijaj¹cych jak Bóg, ojczyzna i godnoœæ cz³owieka. 

Te prawdy oczywiste wyra¿one s¹ w sposób jasny 

i prosty, jêzykiem bezpretensjonalnym i ujmuj¹cym 

szczeroœci¹, niepozbawionym jednak stosownej szla-

chetnoœci i poczucia humoru. Z wierszy Eugenii Prosó³, 

pomimo czêsto wyra¿anej têsknoty za dzieciñstwem, 

domem rodzinnym w Zagórowie czy za utracon¹ 

m³odoœci¹, tchnie przedziwny optymizm i w konsek-

wencji, pe³na ciep³a, postawa akceptacji i wiary 

p³yn¹cej od autorki. Nie wydaje siê zatem dziwne, ¿e 

podczas spotkania panowa³a cisza i skupienie, tak 

potrzebne w dzisiejszym poœpiesznym ¿yciu. Wspólnie 

z poetk¹, zespo³em „¯ar mi³oœci”, który stworzy³ opra-

wê muzyczn¹ spotkania, czytaj¹cymi poezjê Marcie 

i Przemkowi  odbyliœmy tego dnia niezwyk³¹ wêdrówkê 

po zakamarkach naszego ¿ycia i duszy, aby na za-

koñczenie spotkania, posileni smacznym poczêstun-

kiem, stan¹æ grzecznie w d³ugiej kolejce po pami¹tkowy 

wpis do tomiku. Poezja wyruszy³a w ten sposób 

w dalsz¹ wêdrówkê, poniewa¿ ka¿dy uczestnik tej 

wyj¹tkowej przygody z literatur¹ otrzyma³ ksi¹¿kê, 

która pokonuj¹c granice miast, regionów i krajów ¿yje

sobie ju¿ w³asnym ¿yciem. 

Wêdrowanie przez ¿ycie - spotkanie z kunick¹ poetk¹ Eugeni¹ Prosó³Wêdrowanie przez ¿ycie - spotkanie z kunick¹ poetk¹ Eugeni¹ Prosó³

Ratujemy œwiat

Nasz œwiat to lady i oceany
Jednak nie wszyscy o niego dbamy
Tu p³ynie Ludwik  tam p³ynie Dosia
Wyrzuca na trawê odpadki Zosia.

Myjemy auta, p³yny sp³ywaj¹,
I nasz¹ wodê wci¹¿ zatruwaj¹
Gin¹ roœliny, zwierzêta gin¹
Zatrute wody spokojnie p³yn¹.

Wsi¹kaj¹ w ziemiê p³yn¹ pod kwiatki,
I wiêdn¹ kwiatkom listki i p³atki.
Lasy s¹ piêkne, powietrze czyszcz¹
lecz chemikalia zaraz je zniszcz¹.

A poprzez lasy smród  rzeczki p³yn¹,
Zaj¹ce gin¹ i ludzie gin¹
Wkrótce nie bêdzie ¿ycia na œwiecie
I co tu wszyscy na to powiecie.

Ziemia  planeta nasza ojczysta
Powinna byæ zawsze ¿ywa i czysta.
Spróbujmy chroniæ nasz piêkny œwiat
nie licz¹c ile kto ma w nim lat. 

Mi³oœæ

Mi³oœæ jest piêkna, ale okrutna
wszystko chce naraz, nie czeka jutra,
marzysz i tylko chcesz kochaæ jego,
lecz on ju¿ kocha kogoœ innego.

Gdy siê uœmiechnie czasem do ciebie,
to wtedy jesteœ jak w siódmym niebie,
on siê uœmiecha tylko z grzecznoœci,
a ty wci¹¿ myœlisz o jego mi³oœci.

Nie ka¿dy ma szczêœcie byæ z tym kogo kocha,
choæ serce za mi³oœci¹ porywa têsknota,
i gubisz siê w swej nieœwiadomoœci,
bo có¿ znaczy mi³oœæ bez wzajemnoœci.  

*  *  *

Przemek KaŸmierski - ¯DK filia Kunice

Druk tomiku Eugenii Prosó³ pt. 
dofinansowany zosta³ ze œrodków 
Urzêdu Miasta ¯ary.

„Przejœæ ¿ycie”
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