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Od 1.09.2012 funkcjonuje w ¯arach Zespó³ Szkó³, który 

zosta³ utworzony z dwóch odrêbnych placówek: Szko³y 

Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 4. Mo¿na powiedzieæ, 

¿e niewiele siê zmieni³o, bo przecie¿ dwie szko³y by³y od 

14 lat pod jednym dachem. Czy na pewno wszystko 

pozosta³o tutaj jak dawniej? Zapytaliœmy o to Pani¹ 

dyrektor M. Bogumi³ê Bajersk¹, która dotychczas

zarz¹dza³a Gimnazjum nr 4.

M. B. Bajerska: To tylko pozornie wygl¹da, jakby nic 

siê nie zmieni³o. Zarówno uczniowie SP 10 jak i G 4 

uczêszczaj¹ do tej samej czêœci budynku, maj¹ tych 

samych nauczycieli. Jednak¿e ka¿da ze szkó³ wcho-

dz¹cych w sk³ad Zespo³u to odrêbna placówka 

oœwiatowa. Wiele obie szko³y ³¹czy, ale równie¿ sporo 

dzieli np.: ceremonia³, wypielêgnowane tradycje, zada-

nia zawarte w podstawie programowej, modele absol-

wentów, formy oddzia³ywañ wychowawczych. Jednak 

ju¿ po prawie dwóch miesi¹cach widaæ, ¿e uda³o nam 

siê po³¹czyæ historiê ze wspó³czesnoœci¹ przy organizacji 

imprez i uroczystoœci szkolnych. Po wejœciu do szko³y 

od razu mo¿na dostrzec, ¿e ca³y czas zachodz¹ zmiany. 

Wa¿nym aspektem  wychowawczym jest uruchomienie 

przejœæ na korytarzach, które spowodowa³o, ¿e ucznio-

wie s¹ lepiej rozpoznawani. Natomiast utworzenie 

wspólnego pokoju nauczycielskiego sprzyja integracji, 

u³atwia przep³yw informacji o uczniach, co pozwala na 

bie¿¹c¹ modyfikacjê dzia³añ zarówno dydaktycznych 

jak i wychowawczych.

Od 1999r. kierowa³a Pani mniejsz¹ szko³¹. Teraz 

Burmistrz miasta powierzy³ Pani du¿¹ szko³ê, w której 

jest znacznie wiêcej uczniów, nauczycieli. Czy w 

zwi¹zku z tym ma Pani wiêcej obowi¹zków?

M.B. Bajerska: To prawda obowi¹zków mi znacznie 

przyby³o, poniewa¿ oprócz czynnoœci zwi¹zanych z 

przystosowaniem budynku do potrzeb Zespo³u dosz³y 

obowi¹zki zwi¹zane z zapewnieniem sprawnej orga-
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nizacji dzia³ania obu szkó³. Powo³anie zastêpcy oraz 

równy podzia³ kompetencji sprawia, ¿e zarz¹dzaj¹c 

szko³¹, nie rozgraniczam zadañ. Jednolite i równorzêd-

ne traktowanie obu szkó³ przynosi korzyœci zarówno 

nauczycielom, uczniom, rodzicom. Jednak dwie szko³y 

to dwie rady pedagogiczne, dwie rady rodziców, dwa 

parlamenty uczniowskie. Liczê na sprawn¹ wspó³pracê, 

która przyczyni siê do wzmocnienia pozytywnego wize-

runku szko³y podstawowej i gimnazjum. 

Zespó³ Szkó³ to miejsce nauki zarówno ma³ych dzieci jak 

i m³odzie¿y gimnazjalnej. Z któr¹ grup¹ wiekow¹ - 

Pani zdaniem - ³atwiej pracowaæ? 

M.B Bajerska: W Zespole ucz¹ siê dzieci i m³odzie¿ w 

wieku od 6 do 16 lat. Trudno mi jednoznacznie stwier-

dziæ, z któr¹ grup¹ wiekow¹ pracuje mi siê lepiej. 

W swojej pracy zawodowej uczy³am zarówno w szkole 

podstawowej, gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej 

oraz m³odzie¿, która po szkole œredniej zdobywa³a do-

datkowe kwalifikacje. Praca z ka¿da grup¹ wiekow¹

dostarczy³a mi wiele satysfakcji. 

Ka¿dy dyrektor ma pewne marzenia zwi¹zane z za-

rz¹dzan¹ placówk¹. Nie wszystko uda siê zrealizowaæ.

Co Pani zamierza zmieniæ w szkole?

M.B. Bajerska: Najwa¿niejszym zadaniem jest 

przystosowanie szko³y do potrzeb utworzonego Zespo-

³u. Do tej pory w ci¹gu dwóch miesiêcy uda³o siê 

uruchomiæ na parterze przejœcie pomiêdzy szko³ami, 

powsta³ nowy pokój nauczycielski, gabinet zastêpcy 

dyrektora, gabinet pielêgniarki szkolnej, psychologa i 

logopedy. Lada dzieñ powstanie przejœcie w piwnicy, 

rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z remontem œwietlicy 

oraz po³¹czeniem bibliotek szkolnych. Wiele prac zapla-

nowanych zosta³o na okres przerw œwi¹tecznych oraz 

ferii szkolnych. Jednak najwiêkszym moim marzeniem 

jest termomodernizacja obiektu szko³y i hali sportowej. 

Chcia³abym, aby nasza szko³a by³a tak piêkna i kolorowa 

jak z Szko³a Podstawowa nr 1, z bogatym wyposa¿eniem 

w nowoczesne pomoce szkolne np. tablice interaktywne.



Kunice s¹ piêknie po³o¿one  wœród lasów i niewielkich 

jeziorek. Okoliczne rozlewiska wodne w wiêkszoœci 

powsta³y w miejscach zapadlisk pokopalnianych oraz 

wyrobisk po ¿wirowniach. Maj¹ te¿ te inne piêkne 

okreœlenia jak: „Morskie oko” czy „Wyspa”. Piêkna 

czysta woda wygl¹da bardzo atrakcyjnie podczas 

letniego wypoczynku. Ale by³y i s¹ bardzo, ale to 

bardzo niebezpieczne. Zanotowano tu kilkanaœcie 

utoniêæ m³odych ludzi. By³ to od zawsze powa¿ny 

problem spo³eczny. Nie wystarczy³y apele oraz czêste 

kontrole tych akwenów. Po dziœ dzieñ ludzie tam siê 

k¹pi¹ i wœród tych jak przed laty œmieræ co jakiœ czas 

zbiera swoje ¿niwo. Alternatyw¹ dla tych dzikich 

k¹pielisk mia³ byæ Basen Kunice”.

Konkurowaæ z „gliniankami” by³o jednak trudno, 

gdy¿ „Basen” to akwen naturalny z brakiem bie¿¹cej 

wody, zarybiany. W drugiej po³owie lat 60. przyst¹piono 

do „ucywilizowania” tego zbiornika wodnego. W owym 

czasie opiekê administracyjn¹ w Kunicach sprawowa³a 

Osiedlowa Rada Narodowa, a praktycznie rzecz ujmu-

j¹c pan Marceli Kêpiñski ówczesny jej sekretarz. 

Wykonano wiêc pomost drewniany, wypuszczono wodê, 

aby z dna usun¹æ szlam. Wiêkszoœæ prac wykona³a

jednostka wojskowa w ¯arach. 

Pierwszym etatowym ratownikiem  opiekunem by³ 

Bogdan Zaborowski; brakowa³o podstawowego sprzêtu, 

teren do k¹pieli wyznacza³ p³ot z ¿erdzi. Z elektrowni 

£az sprowadzono pawilon drewniany, który s³u¿y³ tam 

za pomieszczenie sto³ówkowe. By³ to rok 1968, a 

monta¿em owego pawilonu zaj¹³ siê kunicki stolarz Jan 

Raczkowski z ekip¹. Prace wykonano na zlecenie ORN 

Kunice. Pracownik HSO „KUNICE” Jan Zieñko, oraz paru 

zapaleñców stworzy³o Dru¿ynê Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego i od tej pory zaczê³y siê 

regularne szkolenia ratownicze, nauka p³ywania oraz 

prelekcje po szko³ach na temat bezpieczeñstwa nad 

wod¹. By³y to trudne czasy, gdy¿ nie by³o ¿adnych 

wzorców do tego typu przedsiêwziêæ. Dzia³alnoœæ 

Kunickiego WOPR przyczyni³a siê do znacznego 

obni¿enia utoniêæ, a nawet by³y takie lata, ¿e nikt nie 

straci³ ¿ycia nad wod¹ i o to chodzi³o. Jan Zieñko dostaje 

atrakcyjn¹ pracê w Jastrzêbiu i na pocz¹tku lat 70. 

opuszcza Kunice. Ca³¹ dzia³alnoœæ przejmuje, jeszcze 

wówczas m³ody, Bogdan Klockowski. Stawiaj¹c na 

m³odzie¿ doprowadza do szybkiego rozrostu szeregów 

WOPR-u. Powstaj¹ dru¿yny, harcerska i dziewczêca  

osobowo 120 cz³onków.

WSPOMNIENIE O BASENIE 

W „PIGU£CE”

Klub Aktywna Jesieñ, czasami mówimy Z³ota 

Jesieñ, choæ z³oto nie kojarzy siê ostatnio najlepiej, to 

zespó³ wspania³ych kobiet, które we wspólnym dzia-

³aniu dziel¹ siê z nami tym co maj¹ najlepsze, swoim 

sercem, uœmiechem i ofiarnoœci¹. Dzia³aj¹c od piêciu lat, 

pod kierunkiem pani Krystyny B¹k w zespole po-

cz¹tkowo piêcioosobowym o¿ywi³y ¿ycie naszej miej-

scowoœci, dzia³aj¹c na rzecz naszego œrodowiska 

poprzez wspó³pracê z ¯arskim Domem Kultury oraz w 

œrodowisku naszej parafii. Obecnie w klubie dzia³a 12 

pañ, które ju¿ po raz trzeci zorganizowa³y parafialny 

festyn rodzinny, który integruje rodziny zarówno przy 

jego organizacji jak i przy wspólnej zabawie na festynie. 

W ramach wspó³pracy z ¯arskim Domem Kultury, w 

jego filii w Kunicach, zorganizowane zosta³o spotkanie z 

okazji dnia chorego oraz spotkanie z lokaln¹ poetk¹, 

pani¹ o niezwyk³ej osobowoœci, Eugeni¹ Prosó³. Spot-

kanie cieszy³o siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, co 

mia³o swój wyraz we frekwencji i serdecznej atmo-

sferze. Podczas regularnych spotkañ cz³onkinie klubu 

korzystaj¹ z zajêæ organizowanych przez zielonogórsk¹

Caritas w postaci: 

> zajêæ kulinarnych,

> spotkañ z psychologiem,

> instruktorem tañca i Tai Chi,

> instruktorem nordic walking.

Dzielne panie zdopingowa³y grupê osób, które wraz 

z nimi wziê³y udzia³ w I-szej pielgrzymce nordic 

walkerów w Polsce, która odby³a siê 19 maja 2012 r. 

Wœród ponad 200 pielgrzymów kunicka grupa przesz³a 

ok. 11 km z Chyciny do miejsca uœwiêconego 

mêczeñstwem Pierwszych Polskich Mêczenników z 

Miêdzyrzecza. Oczywiœcie taki wyczyn zosta³ poprze-

dzony solidnym przygotowaniem poprzez regularne

spacery z kijkami i wycieczki rowerowe.

Ambicj¹ pañ z Klubu jest nie tylko poznawanie 

najbli¿szej okolicy. Ostatnio zorganizowa³y bardzo 

ciekawy wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach.

Klub Aktywna Jesieñ zaprasza do swego grona 

wszystkich chêtnych szukaj¹cych okazji do aktywnego 

spêdzenia czasu na œwie¿ym powietrzu lub innej formie, 

chocia¿by w mi³ym gronie przy kawie lub herbacie.

Eugeniusz Zagórski



Przyjazn¹ rêkê ratownikom podaje zak³ad HSO 

„KUNICE”, który to te¿ ma basen pod swoj¹ opiek¹. 

Zwi¹zki Zawodowe Chemików, oraz dyrekcja nie 

szczêdz¹ finansów na sprzêt i wygl¹d Oœrodka. Pan 

Wac³aw Hryniuk ze Zwi¹zków oraz Pan Jerzy Wêgier, 

dyrektor zak³adu HSO„KUNICE”, dbaj¹ o to, aby ich 

za³oga po pracy bezpiecznie wypoczywa³a nad wod¹. 

Udaje siê œci¹gn¹æ na basen m³odzie¿, a zw³aszcza 

dzieci. Ratownicy posiadaj¹ dziêki HSO„KUNICE” 

najnowszy sprzêt, s¹ ³adnie ubrani, a co najwa¿niejsze 

s¹ bardzo dobrze wyszkoleni. Dru¿yna WOPR posiada 

nawet swoje pismo firmowe z logo „WOPR-KUNICE”.

Basen têtni ¿yciem; w dzieñ praca, a wieczorem 

niekoñcz¹ce siê dyskoteki. Ratownicy z Kunic startuj¹ w 

zawodach w ca³ym województwie. Wszystko jest 

skrupulatnie zapisane i sfotografowane przez kierow-

nika WOPR. Hitem Kunickiego basenu staje siê 

oryginalna piaszczysta pla¿a, a to dziêki dyrektorowi 

technicznemu HSO „KUNICE” Zbigniewowi Kêpce, 

który to spowodowa³, ¿e zbêdny piasek z remontu 

przetransportowano na oœrodek. Raj dla dzieci i zabawa 

jak nad morzem. Has³em przewodnim by³o: „RATOWA-

NIE TON¥CEGO OBOWI¥ZKIEM KA¯DEGO”.

Dobrze uk³ada siê wspó³praca z ZDK Kunice, który 

u¿ycza sprzêtu nag³aœniaj¹cego, PTTK (wspólne 

imprezy) oraz UNI¥ KUNICE. By³y to czasy, gdy 

dzia³alnoœæ Domu Kultury przenios³o siê na Basen. By³a 

nawet biblioteka, gra w „pi³karzyki”, tenis sto³owy. Pani 

Ela Oleksy  Kêpiñska, ówczesna kierowniczka domu 

kultury, mia³a wiele pomys³ów i potrafi³a wykorzystaæ 

nasz m³odzieñczy zapa³. Nale¿y samokrytycznie przy-

znaæ, ¿e nieraz trochê nadu¿ywaliœmy swoich po-

mys³ów na rozrywkê, co Pani Eli siê nie podoba³o. Ale 

i na to by³a recepta „Ale¿ Pani Elu dyrektor pozwoli³” 

i wszystko siê dobrze koñczy³o. Ot takie b³êdy m³odoœci, 

a œciœlej mówi¹c, to jeden z okolicznych rolników 

poszed³ do ksiêdza mówi¹c, ¿e krowy ma³o mleka daj¹, 

bo na basenie za g³oœno wieczorami graj¹. Samo ¿ycie. 

M³odzi harcerze w akcji „NIEOBOZOWE LATO” w pi³ce 

no¿nej zdobywaj¹ nawet puchar województwa. Z tych 

m³odych ch³opców w póŸniejszym czasie powsta³ trzon 

Unii Kunice. Za namow¹ Prezesa wojewódzkiego WOPR 

Stanis³awa Cierniaka dru¿yna WOPR KUNICE zg³asza siê 

do konkursu Lata z Radiem „K¹piemy siê bezpiecznie”. 

Przyda³a siê ca³a dokumentacja skrupulatnie zbierana. 

Zaproszono nas do Warszawy. Pojechaliœmy pe³ni obaw. 

B³ysk kamer i fleszy, by³ dla nas nieznany. Siedzieliœmy 

na koñcu warszawskiego MPiKu i czekaliœmy, sami nie 

wiedz¹c na co. Wszyscy odbierali jakieœ nagrody tylko 

nie nasz zespó³. Pojechaliœmy tam z piêkn¹ miedziana 

pater¹, która wiêcej kosztowa³a dyrektora HSO 

„KUNICE”, ani¿eli otrzymywane tam nagrody. Ale sta³o 

siê. Prezes Z.G. WOPR Wojciech P³óciennik oraz 

przedstawiciele Polskiego Radia oznajmili: Najlepsza 

dru¿yna WOPR i k¹pielisko to: KUNICE. Otrzymaliœmy 50 

tys. z³otych na sprzêt oraz wysokie nagrody dla 

ratowników. Wracaj¹c poci¹giem do domu w radiu 

us³yszeliœmy jeszcze raz, ¿e jesteœmy najlepsi w Polsce. 

Taki sam sukces zanotowaliœmy jeszcze dwa razy. To 

by³a nasza najwiêksza nagroda za ciê¿k¹ pracê.

W roku 1976 na wniosek w³adz miejskich w ¯arach 

kierownik dru¿yny WOPR Bogdan Klockowski zosta³ 

uhonorowany przez Radê Pañstwa Br¹zowym Krzy¿em 

Zas³ugi za dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Wspominaj¹c tamte 

czasy, nale¿a³oby wymieniæ wiele nazwisk, ale z 

up³ywem czasu nie chcê tego robiæ, aby kogoœ przez 

zapomnienie nie uraziæ. WOPR „KUNICE” stanowi³ 

monolit, byliœmy jak rodzina. ¯adne s³owa ani nazwisko 

nie oddadz¹ tamtej atmosfery. Wszystko robiliœmy 

razem i spo³ecznie. Na fali euforii po dobrej grze Woj-

ciecha Fibaka zbudowaliœmy (dziêki HSO „KUNICE”) 

4 korty. Nie ujmuj¹c ZDK „KUNICE” to na basenie 

kwit³o, w okresie letnim, ¿ycie kulturalne Kunic. Nie 

masz na bilet na dyskotekê, nie szkodzi dziœ wchodzisz,

jutro odpracujesz.

No powiedzcie, któ¿ ze starszych ju¿ dzisiaj nie 

pamiêta s³ynnych Kunickich Sobótek, zabaw na molo, 

czy Kunickiego amfiteatru, który dziœ zaros³y brzozy. Tu 

wypoczywa³y ca³e ¯ary i okolice, a¿ ³za siê w oku 

krêci. Ale przysz³y ciê¿kie czasy dla przemys³u oraz 

zmiana kadrowa. HSO„KUNICE” odda³a oœrodek miastu 

i to by³ pocz¹tek koñca basenu „KUNICE” i WOPR-u. 

Dru¿yna siê rozpad³a na basen wesz³a komercja. Dziœ 

pozosta³a tylko skrz¹ca siê tafla wody oraz szumi¹ce 

kasztany. Ale jedno w Nas ratownikach WOPR 

„KUNICE” pozostanie na zawsze to umiejêtnoœci. 

Pozdrawiam wszystkich ratowników, zarówno panie 

jak i panów oraz harcerzy, którzy maja ju¿ dzisiaj 

trochê lat. Moim marzeniem - jest zjazd kunickich

ratowników, a na pewno bêdzie co wspominaæ.  

Panowie ratownicy z „brzuszkami” Panie ratowniczki 

z dzieæmi i ju¿ doroœli harcerze, którzy byli nasz¹ 

chlub¹; wszyscy wykonamy pokaz ratownictwa wod-

nego po raz ostatni na naszym ukochanym basenie. To 

nie jest hymn pochwalny, tak naprawdê by³o. A jaka na 

to recepta: po prostu wszyscy byliœmy m³odzi, odwa¿ni 

nie baliœmy siê wyzwañ, ciekawi rozrywki i œwiata. Bo 

nie by³o komputerów, ani telefonów komórkowych i 

dlatego nasza m³odoœæ by³a wspania³a, uczy³o nas ¿ycie, 

to ¿ycie zawsze staraliœmy siê ratowaæ innym. I chyba

nam siê to uda³o - do zobaczenia.

Pozdrawiam:

Ostatni Kierownik Dru¿yny WOPR „KUNICE”  

Starszy Ratownik Wodny Bogdan Klockowski
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Od kilku lat zaobserwowano znaczny wzrost liczby 

m³odych Polaków wyje¿d¿aj¹cych z kraju w celach 

zarobkowych. Jednoczeœnie od pewnego czasu mo¿na 

zaobserwowaæ, ¿e do Polski przyje¿d¿a coraz wiêcej 

obcokrajowców ze wzglêdu na pog³êbiaj¹cy siê kryzys w 

Unii Europejskiej. Na ulicach polskich miast mo¿emy 

spotkaæ m³odych Hiszpanów, W³ochów i Greków. W 

naszym gimnazjum uczniowie klas drugich mieli w 

ramach zadania z jêzyka polskiego napisaæ rozprawkê na 

temat, czy w doros³ym ¿yciu chcieliby wyjechaæ z Polski. 

Przewa¿a³y opinie o pozostaniu w kraju. Tylko nieliczni 

s¹ przekonani, ¿e za granic¹ ³atwiej jest o pracê, 

szybciej mo¿na coœ osi¹gn¹æ. Przytaczamy dwie prace

uczennic o odmiennych pogl¹dach na ten temat.

Myœl¹c o swojej przysz³oœci, zak³adam, ¿e to w³aœnie 

w Polsce bêdê siê kszta³ciæ i pracowaæ. Chcia³abym 

podró¿owaæ, poznawaæ œwiat, ale nie wyobra¿am sobie 

¿ycia w obcym kraju. Jednak czy w pogoni za karier¹

opuœci³abym ojczyznê?

W mojej opinii nasz kraj jest wyj¹tkowy. Mamy 

wspania³e tradycje i bogat¹ kulturê. Uwa¿am, ¿e nie 

potrafi³abym przyj¹æ odmiennych tradycji, panuj¹cych 

w innym pañstwie. £¹czy mnie szczególna wiêŸ 

emocjonalna z ojczyzn¹. Kole¿anki ze szko³y s¹ 

podobnego zdania. „Nie mog³abym ¿yæ z amerykañskim 

uœmieszkiem przyklejonym do twarzy i na ka¿de 

pytanie odpowiadaæ: „fine, thanks.”

Kolejnym argumentem jest nieustanny rozwój Polski. 

Powstaj¹ nowe firmy i miejsca pracy. Polscy fachowcy 

typu in¿ynier, budowlaniec s¹ bardzo cenieni w Europie. 

Aby pozwoliæ naszej ojczyŸnie rozwijaæ siê, nale¿y 

zwalczyæ uprzedzenia i b³êdne stereotypy o zarobkach 

w kraju. Robert, jeden z naszych rówieœników, ma 

podobne zdanie na ten temat. „ Ale¿ to w³aœnie w Polsce 

m³odzi ludzie maj¹ najwiêksze perspektywy rozwoju. 

Dochód narodowy jest coraz wiêkszy, pensje rosn¹.”

Jestem g³êboko przekonana, ¿e w przysz³oœci wyjadê 

za granicê. Mam jednak na myœli krótkoterminowy 

urlop. Chcê poznawaæ œwiat, kulturê i jêzyki. Uwa¿am, 

¿e nie wytrzyma³abym zbyt d³ugo w obcym kraju. Myœlê 

podobnie jak Filip, który mówi, ¿e: „Chêtnie poje-

cha³bym na studia za granicê, ¿eby poznaæ kawa³ek 

œwiata, nabraæ samodzielnoœci, nauczyæ siê biegle

jêzyka. Ale potem wróci³bym do Polski.”

Dog³êbnie analizuj¹c wy¿ej przedstawione argu-

menty, myœlê, ¿e nie wyjadê na sta³e z kraju, gdy¿ tu 

jest mój dom, nawet je¿eli brzmi to doœæ patetycznie. 

W obcym pañstwie odczuwa³abym wewnêtrzn¹ pustkê 

i trudno by³oby j¹ czymkolwiek zape³niæ.

Marta Wolska kl. II B gimnazjalna

W dzisiejszych czasach wielu m³odych ludzi po 

wkroczeniu w doros³oœæ podejmuje decyzjê o 

opuszczeniu kraju. Powody takiego wyboru bywaj¹ 

bardzo ró¿ne, czêsto jest to mo¿liwoœæ kontynuacji 

nauki, chêæ poznania obcego jêzyka lub ustatkowanie 

siê i znalezienie sobie dobrze p³atnej i ciekawej pracy. 

Ja jednak nie zdecydowa³abym siê na opuszczenie 

granic naszego kraju i wydaje mi siê, ¿e ostatnio 

wzrasta liczba osób podzielaj¹cych moje zdanie. 

Niew¹tpliwie za granic¹ jest lepsze ¿ycie, wiêcej siê 

zarabia, ludzie bardziej szanuj¹ swoj¹ pracê i siebie 

wzajemnie. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e to 

w³aœnie w Polsce - naszym kraju- m³odzi ludzie maj¹ 

najwiêksze perspektywy rozwoju. Dochód narodowy 

jest coraz wiêkszy, a pensje rosn¹. Dobry specjalista w 

swojej dziedzinie mo¿e znaleŸæ œwietn¹, ciekaw¹ i sa-

tysfakcjonuj¹c¹ pracê.

Nie wyobra¿am sobie opuszczenia granic Polski na 

sta³e. Polska to moja ojczyzna. Nie mog³abym tak 

zostawiæ mojej rodziny, w której siê wychowa³am, 

zawsze mnie wspomaga³a i wspiera³a, kiedy by³am w 

potrzebie. Tutaj mam przyjació³ i znajomych. Tu jest

moje miejsce na ziemi.

Kolejnym argumentem potwierdzaj¹cym moj¹ tezê 

jest fakt, ¿e jako sportowiec z dum¹ reprezentujê 

barwy bia³o - czerwone na matach zawodów miêdzy-

narodowych. Najszczêœliwsz¹ dla mnie chwil¹ i nie-

zapomnianym wra¿eniem jest moment, gdy stajê na 

podium i s³yszê hymn Polski. Wtedy jestem wzruszona 

i bardzo szczêœliwa, ¿e pochodzê z tego kraju.

Uwa¿am, ¿e przytoczone przeze mnie argumenty w 

pe³ni pokazuj¹ stanowisko m³odych ludzi w kwestii 

wyjazdów z Polski i jasno wynika z nich, ¿e ja swoj¹

przysz³oœæ wi¹¿ê z Polsk¹. 

Marta £ysko kl. II a gimnazjalna 

CZY W DOROS£YM ¯YCIU 

CHCIA£BYM MIESZKAÆ W POLSCE?

Zarz¹d Stowarzyszenia informuje, ¿e Kapitu³a 

Nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Zielonej Górze w dniu 

03.09.2012 r. wskaza³a Kunickie Stowa-

rzyszenie Inicjatyw Pozarz¹dowych do Do-

rocznej Nagrody za promowanie zabytków 

województwa lubuskiego. Przyznana nagro-

da finansowa wynosi 1500 z³. Wrêczenie

dyplomu nast¹pi³o w trakcie 

obchodów Europejskich Dni 

Dziedzictwa w dniu 08.09.2012 r. 

w Muzeum Etnograficznym 

w Ochli.
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