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W bie¿¹cym roku mija 10 lat istnienia 

Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Poza-

rz¹dowych. Wprawdzie to trochê ma³y jubileusz, ale 

jest okazja, aby przynajmniej skrótowo podsumowaæ 

ten okres. Pierwsze zebranie 23 cz³onków za³o¿ycieli, 

które odby³o siê w dniu 27 paŸdziernika 2004 roku usta-

nowi³o statut Stowarzyszenia i powo³a³o Komitet Za³o-

¿ycielski. Komitet dokona³ wszystkich niezbêdnych 

formalnoœci zwi¹zanych z rejestracj¹ Stowarzyszenia. 

S¹d Rejonowy w Zielonej Górze na swoim posiedzeniu 

w dniu 15 lutego 2005 roku podj¹³ postanowienie o 

wpisie Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹-

dowych do Krajowego Rejestru S¹dowego. W dniu 30 

marca 2005 roku Komitet Za³o¿ycielski zwo³a³ Walne 

Zgromadzenie Cz³onków Stowarzyszenia, którego zada-

niem by³o powo³anie w³adz statutowych.

W sk³ad pierwszego Zarz¹du weszli:

- Jerzy Wêgier - prezes

- Micha³ B¹k - wiceprezes

- Eugeniusz Zagórski - skarbnik

- Bogumi³a Bajerska - cz³onek

- Ryszard Koniecpolski - cz³onek

Komisjê Rewizyjn¹ tworzyli:

- Marek Szerszeñ - przewodnicz¹cy

- Micha³ Wisz - cz³onek

- Rudolf Or³owski - cz³onek

Realizuj¹c cele dzia³ania Stowarzyszenia w poszcze-

gólnych latach minionego 10. lecia Zarz¹d skupia³ siê 

g³ównie na problemach dotycz¹cych dzielnicy Kunice, a 

wynikaj¹cych z naszego statutu. Dotyczy³y one na-

stêpuj¹cych zagadnieñ:

1. Ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych.

2. Wspomaganie przedsiêbiorczoœci miejscowych 

wspólnot.

3. Promowanie lokalnych œrodowisk.

Na Walnych Zebraniach oceniaj¹cych poszczególne 

lata przedstawialiœmy szczegó³owo problemy, które 

by³y przedmiotem prac Zarz¹du w kolejnych fazach 

minionego okresu. Jednak¿e dla merytorycznej oceny 

10. lecia istnienia Stowarzyszenia uznaliœmy za stosow-

ne dokonaæ przegl¹du najwa¿niejszych dokonañ, które 

zosta³y zrealizowane b¹dŸ bezpoœrednio przez nas, b¹dŸ 

we wspó³pracy z innymi podmiotami. Na ³amach niniej-

szego dokumentu przedstawiamy sprawy najistotniej-

sze i w zakresie du¿ego uogólnienia.

1. Ochrona zabytków

1.1. Restauracja zabytkowego manierystycznego 

o³tarza. Stowarzyszenie przygotowa³o ca³¹ logistykê 

tego przedsiêwziêcia, zaœ bezpoœrednie prace konser-

watorskie zosta³y sfinansowane przez Wojewódzki

Urz¹d Konserwatorski i Burmistrza Miasta /2005/.

1.2. Zrealizowana zosta³a iluminacja oœwietleniowa 

koœcio³a. Ze œrodków w³asnych Stowarzyszenia sfinan-

sowano dokumentacjê oraz op³aty pozwoleñ budo-

wlanych i nadzoru. Materia³y i wykonawstwo op³acone 

zosta³y ze œrodków przeznaczonych w bud¿ecie miasta 

na inwestycje wspólne oraz miejscow¹ firmê SGSHP 

/2005/.  

1.3. Zabezpieczenie alarmowe wnêtrza koœcio³a. 

Realizacja w oparciu o œrodki miejskiego bud¿etu, przy 

niewielkim wsparciu œrodków w³asnych Stowarzyszenia 

/2005/.

1.4. W 2006 roku staraniem Stowarzyszenia i przy 

wy³¹cznym naszym finansowaniu za kwotê 3.700 z³ 

odrestaurowana zosta³a chrzcielnica pochodz¹ca z 

koñca XVIII wieku, przywieziona w 1945 roku przez 

pierwszych osadników z parafii Niewirków. Trzy lata 

póŸniej otrzymaliœmy z LWKZ zwrot 50 procent przed-

miotowej kwoty.

1.5. W latach 2007-2009 prowadzone by³y inten-

sywne prace konserwatorsko-restauracyjne przy wie¿y 

i elewacji zachodniej kunickiego koœcio³a parafialnego. 

Stowarzyszenie przygotowa³o ca³¹ dokumentacjê nie-

zbêdn¹ do uzyskania pozwoleñ na prowadzenie wszel-

kich prac budowlanych. Pozwolenia takie musia³y wydaæ 

odpowiednie s³u¿by LWKZ i Starostwa. Podkreœliæ 

trzeba, i¿ zakres wykonywanych prac przerasta³ 
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mo¿liwoœci finansowe kunickich parafian; Stowarzy-

szenie pozyska³o dofinansowanie z bud¿etu miasta na

³¹czn¹ kwotê przekraczaj¹c¹ 108 tysiêcy z³otych.

1.6. W latach 2011-2014 prowadzone by³y prace 

remontowe przy ogrodzeniu zabytkowej nekropolii. Za-

bezpieczone zosta³y najbardziej newralgiczne miejsca 

tzn. uzupe³niono ubytki muru, a tak¿e wype³niono pow-

sta³e kawerny w najstarszej czêœci ogrodzenia. Ko-

niecznoœæ tych prac wynika³a z zagro¿eñ hydroter-

malnych mog¹cych spowodowaæ szybkie zniszczenie 

okalaj¹cego nekropoliê muru. Prace finansowane by³y 

g³ównie ze œrodków parafialnych przy niewielkim za-

anga¿owaniu bud¿etu Stowarzyszenia.

1.7. Przez prawie trzy lata czynione by³y ró¿ne 

starania celem odrestaurowania zabytkowych p³yt 

epitafijnych pochodz¹cych z II po³owy XVIII wieku, 

które jak niejednokrotnie ju¿ wspominaliœmy nale¿¹ 

do najstarszych tego typu zabytków w naszym 

mieœcie. W roku 2012 nawi¹zaliœmy kontakt z 

dyplomowanym konserwatorem dzie³ sztuki p. mgr 

Tomaszem Filarem, który na prze³omie 2012 i 2013 

roku opracowa³ gratisowo program prac konserwa-

torsko restauratorskich. Dokument ten pozwoli³ na 

uzyskanie pozytywnej decyzji Lubuskiego Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badañ 

i prac konserwatorskich, które przede wszystkim mia³y 

na celu zabezpieczenie tych obiektów przed dalsz¹ 

degradacj¹ i w jakimœ stopniu ich zrekonstruowanie. 

Problem rozpoczêcia prac niestety przeci¹ga³ siê z uwa-

gi na brak œrodków finansowych. Nasze wnioski kiero-

wane do LWKZ o datacje zosta³y dwukrotnie za³atwione 

negatywnie. W minionym roku mogliœmy sfinalizowaæ 

nasz projekt, dziêki pozyskanym dotacjom przede 

wszystkim z Urzêdu Marsza³kowskiego w kwocie 8.000 

z³otych oraz z Urzêdu Miasta 6.658 z³otych. Pozosta³e 

nak³ady sfinansowane zosta³y przez Parafiê i Stowa-

rzyszenie. £¹czne poniesione koszty to kwota 17.401 

z³otych. W efekcie wykonanych prac p³yty przede 

wszystkim zmieni³y swoj¹ estetykê i wygl¹d zewnê-

trzny. Zatrzymany zosta³ postêpuj¹cy proces korozyjny 

kamienia. P³yty zamontowane zosta³y w murze na 

wy¿szym ni¿ dotychczas poziomie, co spowoduje na 

przysz³oœæ znaczne ograniczenie procesu zawilgacania 

piaskowca, a tym samym jego zasalania. Uzupe³nione 

zosta³y ubytki kamienia oraz w znacznym stopniu 

odtworzona zosta³a kompozycja obiektu; poprawiono 

równie¿ czytelnoœæ treœci zawartych na przedmioto-

wych epitafiach. Szczegó³y inskrypcji i kompozycji 

zawartych na p³ytach przedstawione zosta³y w artykule 

Anny Kubiak publikowanym w 3(35) numerze Echa 

Kunic.

2. Publikacje

2.1. „Koœció³ rzymsko-katolicki pw. Matki Bo¿ej 

Szkaplerznej w ¯arach-Kunicach” autorstwa Anny 

Kubiak /2005/. Jest to kompendium wiedzy przed-

stawiaj¹ce dzieje zarówno miejscowego koœcio³a, jak 

i znajduj¹cych siê w nim zabytków, a tak¿e przed-

stawiono historiê przykoœcielnego cmentarza.

2.2. Za wa¿ne dla œrodowiska kunickiego uznaæ 

nale¿y wydanie w 2006 roku publikacji „Tradycje szklar-

stwa w ¯arach-Kunicach” autorstwa Anny Kubiak i 

Jerzego Wêgra. Ksi¹¿ka uzyska³a w polskim œrodo-

wisku szklarskim wysokie uznanie. W tym miejscu 

warto zacytowaæ wypowiedŸ jednej ze znanych i ce-

nionych osobistoœci przemys³u szklarskiego: „Ksi¹¿ka 

jest ciekawie opracowana i piêknie wydana. Jest to 

tym cenniejsze, ¿e od wielu, wielu lat nie ukaza³o siê 

¿adne wydawnictwo z naszej bran¿y”. Z tej te¿ przy-

czyny zorganizowane by³o w dniu 22 czerwca 2006 r. 

spotkanie pokoleñ szklarzy, nie maj¹ce podobnego 

precedensu w powojennych dziejach szklarstwa w 

Polsce. Okolicznoœciom tego wydarzenia towarzyszy³a 

tak¿e specjalna ekspozycja zorganizowana w holu 

¿arskiego ratusza, obrazuj¹ca wyroby produkowane w 

miejscowych zak³adach na przestrzeni ponad 120 lat. 

Spotkanie szklarskie du¿ym echem odbi³o siê w 

lokalnych mass mediach, a tak¿e w centralnym pe-

riodyku „Szk³o i Ceramika”.

2.3. „Barokowy pa³ac myœliwski Erdmanna II von 

Promnitz w ¯arach i czasy jego œwietnoœci” autorstwa 

Anny Kubiak /2007/. Publikacja wydana zosta³a w 

nak³adzie 700 egzemplarzy zaœ odbiorcami tej mono-

grafii by³y g³ównie podmioty samorz¹dowe powiatu i 

miasta ¯ary, które partycypowa³y wraz z LWKZ w ca-

³oœci kosztów wydania tej ksi¹¿ki.

2.4. W czerwcu 2008 roku w miejscowym domu kul-

tury odby³a siê promocja poetyckiego tomiku wierszy 

„Kunickie Strofy” autorstwa  Janusza Werstlera. Zbiorek 

jest bogato ilustrowany grafikami wykonanymi przez 

sekcjê plastyczn¹ ¯DK. Jest to poetycki spacer po 

naszej dzielnicy. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ by³a to 

najwiêksza tego typu impreza w ¯arach. Uczestniczy³o 

ok. 200 osób z licz¹cymi siê ¿arskimi osobistoœciami 

zarówno w³adz samorz¹dowych, jak i szeroko pojêtych 

œrodowisk kultury. Samo wydarzenie opisywane by³o w 

prasie wojewódzkiej jak równie¿ w jednym z numerów 

ogólnopolskiego bran¿owego wydawnictwa „Szk³o i 

Ceramika”.

2.5. Z uwagi na brak publikacji o charakterze 

turystyczno-popularyzatorskim, dotycz¹cej samej miej-

scowoœci Kunice i jej okolic opracowano i przygoto-

wano do druku folder pt. ¯ary - Kunice Turystycznie. 

Inicjatywa nasza uzyska³a zrozumienie u Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dziêki czemu 
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uzyskaliœmy wsparcie finansowe w kwocie 1300 z³. 

Wydrukowanych zosta³o 3000 egzemplarzy, które 

bezp³atnie przekazano ka¿dej kunickiej rodzinie, 

m³odzie¿y szkolnej, organizacjom turystycznym, ¿ar-

skiemu gabinetowi historycznemu, a tak¿e burmistrzo-

wi miasta i naszym sponsorom.

2.6. Wa¿nym dla mieszkañców by³ fakt wydania 

kalendarza na 2010 rok zatytu³owanego „Kunice na 

kartach historii”. Zarówno wysublimowane treœci histo-

ryczne, zawarte na jego kartach, a  zwi¹zane z nasz¹ 

miejscowoœci¹, jak i fotografie wybranych obiektów 

mia³y przybli¿yæ specyfikê Kunic, jej historiê oraz 

wspó³czesn¹ rzeczywistoœæ. Zadanie to by³o dofinan-

sowane z bud¿etu miasta kwot¹ 3500 z³otych. Wydru-

kowanych zosta³o 1200 egzemplarzy przeznaczonych 

g³ównie dla mieszkañców Kunic i okolicy, przy czym 

gros tych kalendarzy przekazano sponsorom.

2.7. Pod koniec 2009 roku wydaliœmy publikacjê 

ksi¹¿kow¹ opracowan¹ i napisan¹ przez pani¹ Bogu-

mi³ê Bajersk¹ pod znamiennym tytu³em „Kunice piórem 

i obiektywem”. Jest to kompendium wiedzy o powsta-

niu i przedwojennej historii Kunic. Czytelnik znajdzie tu 

wiele interesuj¹cych opisów wa¿nych obiektów archi-

tektonicznych i przyrodniczych, jak równie¿ informacje

o mieszkaj¹cej tu ludnoœci. Ksi¹¿kê wzbogacaj¹ liczne, 

kolorowe zdjêcia wybranych ciekawych obiektów. 

Publikacja wydana zosta³a w nak³adzie oko³o 500 sztuk 

i rozprowadzona nieodp³atnie wœród mieszkañców Ku-

nic. Sfinalizowanie tego tematu mo¿liwe by³o dziêki 

wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta w kwocie 

3 tysiêcy z³otych.

2.8. Ostatnie opublikowane wydawnictwo to zbiór 

wierszy autorstwa pani Eugenii Prosó³ pt. „Przejœæ ¿ycie” 

/2012/. Publikacja dofinansowana zosta³a przez Urz¹d 

Miasta kwot¹ 800 z³otych. Lektura tych wierszy przy-

bli¿a czytelnika do poznania i zrozumienia nie³atwej 

historii ¿ycia i niezwyk³ych losów poetki. Malownicza 

grafika ubogaca i uplastycznia treœci zapisanych 

wierszy.

2.9. „Echo Kunic” 

W roku 2006 wspólnie z gimnazjum i przy pe³nym 

finansowaniu z bud¿etu Stowarzyszenia rozpoczêliœmy 

publikowanie kunickiego kwartalnika Echo Kunic. Ce-

lem tego wydawnictwa, od pocz¹tku jego zaistnienia, 

by³o promowanie i informowanie lokalnej spo³ecznoœci 

o wa¿nych problemach Kunic. Pierwsze artyku³y bazo-

wa³y na wydarzeniach szkolnych, a pisz¹cymi byli wy³¹-

cznie uczniowie. W miarê up³ywu czasu rozszerza³a siê 

tematyka artyku³ów, a tak¿e grono pisz¹cych. Du¿ym 

Ÿród³em informacji okaza³ siê by³y mieszkaniec Kunic 

pan Werner Guttmann. Wiele jego artyku³ów pozwoli³o 

nam posi¹œæ wiedzê zarówno z czasów przedwojen-

nych jak i okresu samej wojny. Na dzieñ dzisiejszy 

nak³ad naszej gazety stanowi 440 egzemplarzy, a w 

minionym okresie pozyskaliœmy artyku³y od kilkunastu 

autorów. By³o to informacje zarówno jednostkowe, zaœ 

nierzadko ca³e cykle tematyczne. Z du¿¹ satysfakcj¹ 

odbierane by³y sygna³y od naszych Czytelników 

wskazuj¹ce jednoznacznie, i¿ ciekawi s¹ spraw o 

których piszemy i oczekuj¹ na kolejne numery 

czasopisma.

3. Realizacja zadañ z zakresu infrastruktury

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci uzyskania wsparcia z 

bud¿etu miasta na dofinansowanie tzw. inwestycji 

wspólnych na terenie Kunic zrealizowanych zosta³o 

kilka przedsiêwziêæ niezbêdnych dla funkcjonowaniu

naszych mieszkañców.

3.1. W roku 2006 wykonane zosta³o oœwietlenie 

ulicy Armii Krajowej i czêœciowo Osadniczej. Ze œrodków 

finansowych Stowarzyszenia wykonane zosta³y wszy-

stkie prace projektowe i przygotowawcze, oraz nadzoru 

inwestorskiego. Miasto zabezpieczy³o œrodki finansowe 

na zakup wszystkich niezbêdnych materia³ów i urz¹-

dzeñ, zaœ w gestii mieszkañców pozosta³ problem 

wykonawstwa. Prace te wykonane zosta³y przez spec-

jalistyczn¹ firmê i sfinansowane przez Saint - Gobain  

Sekurit HanGlas Polska. Wartoœæ kosztorysowa tego 

zadania wynios³a ponad 84 tysi¹ce z³otych, przy 

wsparciu finansowym Stowarzyszenia nie przekracza-

j¹cym kwoty 4.500 z³otych.

3.2. W kolejnym 2006 roku wspólnie z klubem spor-

towym Unia Kunice przygotowaliœmy niezbêdn¹ doku-

mentacjê na utwardzenie terenu przy budynku soc-

jalnym i g³ównym wejœciu na terenie stadionu. Zadanie 

uzyska³o akceptacje burmistrza, a otrzymana kwota 

28.100 z³otych pozwoli³a na wykonanie prawie 500

metrów kwadratowych powierzchni polbrukowej.

3.3. W latach 2007-2008 prowadzone by³y prace 

maj¹ce na celu wykonanie parkingu przy starej nekro-

polii. Teren ten wymaga³ du¿ych nak³adów przygoto-

wawczych polegaj¹cych na rozbiórce starego zdewasto-

wanego muru, wycince chaszczy, zniwelowanie terenu 

i wywózce usuniêtych elementów. Wszystkie te prace 

wykonane zosta³y staraniem miejscowego ks. probosz-

cza i mieszkañców Siod³a, a tak¿e kunickiej OSP. 

Stowarzyszenie przygotowa³o niezbêdn¹ dokumentacjê 

do prowadzenia prac. W efekcie naszych starañ Bur-

mistrz przyzna³ kwotê prawie 42 tysi¹ce z³otych, co 

pozwoli³o na wykonawstwo wszelkich robót ziemnych, 

utwardzenie t³uczniem, przygotowanie miejsc parkin-

gowych dla ok. 30 samochodów, a tak¿e wykonanie 

tzw. ma³ej architektury.

3.4. Rok 2009 by³ ostatnim, w którym istnia³a mo¿-

liwoœæ dofinansowania przez gminy zadañ wspólnych. 

Wykorzystaliœmy tê szansê i zrealizowana zosta³a 



budowa chodnika w ulicy Pu³askiego. Zadanie zosta³o 

dofinansowane z bud¿etu miasta kwot¹ 40 tysiêcy z³.

4. Wspó³praca z innymi podmiotami

4.1 Zespó³ Szkó³. Od momentu utworzenia Kunic-

kiego Stowarzyszenia by³o ono lokalowo zintegrowane 

ze szko³ami. Przedstawiciele dyrekcji szkó³ wchodzili 

do w³adz wykonawczych, tak¿e w szkole prowadzona 

by³a kompleksowa obs³uga sekretarsko-archiwistyczna. 

Wiele imprez organizowanych by³o w ramach 

dzia³alnoœci Stowarzyszenia. Dla przyk³adu wymieniæ

nale¿y te najwa¿niejsze:

- organizowane w 2006 roku spotkanie pokoleñ 

szklarzy odby³o siê w hali sportowej i kompleksowo 

obs³ugiwane by³o przez grupy gimnazjalistów,

- w lipcu 2008 roku grupa m³odzie¿y szko³y 

podstawowej nr 10 bra³a udzia³ w zajêciach pod 

has³em „Plemiona”. Uczestnicy poprzez ró¿ne formy 

zajêæ mieli okazjê poznania zwyczajów, obrzêdów, 

historii i miejsc dotycz¹cych plemion, które 

zamieszkiwa³y na terenie £u¿yc,

- w roku 2010 realizowany  by³ przez nasze kunickie 

gimnazjum konkurs pn. upowszechnianie wiedzy 

o zabytkach województwa lubuskiego. W okresie 

od maja do paŸdziernika w ró¿nych kategoriach 

konkursowych wziê³o udzia³ 97 uczniów, g³ównie 

z kunickiego gimnazjum, a tak¿e innych z powiatu 

¿arskiego. Laureaci tego konkursu uczestniczyli 

w wycieczce po ciekawych zabytkach lubuskich. 

Koszt wycieczki zosta³ dofinansowany przez LWKZ.

4.2. Dobrze uk³ada³a siê wspó³praca z kunick¹ fili¹ 

¯arskiego Domu Kultury. W latach 2010-11 realizowa-

ny by³ konkurs pt. „Nasze Kunice”, którego celem by³o 

przedstawienie artystycznej wizji ciekawych obiektów  

naszej miejscowoœci. Efektem koñcowym tego projektu 

by³o pozyskanie ponad 20 prac, których zdecydowana 

wiêkszoœæ wykorzystana zosta³a w formie ilustracji wy-

danych  wierszy p. Eugenii Prosó³. W listopadzie 2010 

roku odby³ siê w sali kominkowej wieczór poetycki pani 

Eugeni Prosó³, który sta³ siê zaczynem do wydania tomi-

ku poezji pt. „Przejœæ ¿ycie”. Fina³ tego przedsiêwziê-

cia po³¹czony z benefisem poetki odby³ siê w czerwcu 

2012 roku. W maju 2010 roku w kunickiej filii ¯DK 

odby³ siê benefis ¿arskiego poety Janusza Werstlera 

poœwiecony 50. leciu jego twórczoœci literackiej oraz 

promocji wydanego tomiku wybranych wierszy pt. 

„Po¿egnanie jab³oni”. O wspó³organizacji promocji  

poetyckiego tomiku wierszy Kunickie Strofy wspomina-

liœmy ju¿ wczeœniej.

4.3. Notujemy tak¿e dobr¹ wspó³pracê z miejsco-

wym ko³em Caritas. Wspólnie zrealizowanych zosta³o 

kilka imprez, o du¿ym znaczeniu dla lokalnej spo³ecz-

noœci. Wspó³organizowaliœmy wszystkie parafialne fe-

styny, a na dwóch odby³y siê konkursy wiedzy o 

Kunicach. W 2009 roku dofinansowaliœmy dzia³alnoœæ 

œwietlicy œrodowiskowej dla dzieci pochodz¹cych z 

rodzin nieprzystosowanych do ¿ycia w obecnych warun-

kach ekonomicznych. Partycypowaliœmy tak¿e przy wy-

konaniu podestu scenicznego, bez którego nie mog³y-

by w pe³ni odbywaæ siê festyny.

5. Dofinansowania

W latach prosperity finansowej Stowarzyszenia 

wspieraliœmy ró¿ne przedsiêwziêcia podmiotów dzia³a-

j¹cych na terenie naszej dzielnicy. £¹cznie na ten cel 

wydatkowana zosta³a kwota 15.400 z³otych. Wsparcie 

dotyczy³o g³ównie kunickich szkó³, przedszkola i para-

fialnej Caritas. Najwa¿niejsze tematy jakie by³y dofi-

nansowane to: modernizacja szkolnego monitoringu, 

remont dachu przedszkola, œwietlica œrodowiskowa 

Caritas, zakup komputerów dla gimnazjum, Klub Euro-

pejski, dru¿yna unihokeja, obiady dla uczniów pocho-

dz¹cych z rodzin wymagaj¹cych wsparcia, pomoc 

rehabilitacyjna dla chorej Oliwii, sztandar dla kunickiej 

OSP, zakup oleju opa³owego przeznaczonego do ogrze-

wania miejscowego koœcio³a w 2006 roku.

Dzia³alnoœæ naszego Stowarzyszenie znalaz³a tak¿e 

uznanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków, czego dowodem by³o przyznanie w 2012 roku 

dorocznej nagrody w kwocie 1500 z³otych, za znacz¹ce 

dokonania na polu promocji, organizacji przedsiêwziêæ 

i publikacji zwi¹zanych z zabytkami materialnymi i kul-

turowymi regionu. Przedstawiony szeroki wachlarz dzia-

³añ Stowarzyszenia nie by³by mo¿liwy, gdyby nie liczne 

grono  sponsorów, jak równie¿ du¿a aktywnoœæ wielu

naszych cz³onków.

Finanse Stowarzyszenia za rok 2014:

Stan konta na dzieñ 31.12.2014 roku zamkn¹³ siê 

kwot¹ 21.112,92 z³, w tym œrodki na rachunku 

bie¿¹cym 835,17 z³ oraz lokata  20.277,75 z³.

Przychody: 1222,78 z³, w tym:

1. odsetki od lokaty 222,78 z³.

2. darowizny sponsorów 1.000,00 z³.

GS ¯ary 500,00 z³

Wêgier Glass 500,00 z³

Wydatki: 2.333,55 z³, w tym:

1. koszty druku gazety 1.180,80 z³

2. dofinansowanie renowacji p³yt epitafijnych 

1.000,00 z³

3. dofinansowanie drobnych nagród na festynie Dnia 

Dziecka 103,35 z³

4. op³aty ró¿ne 49,40 z³

oprac. Jerzy Wêgier- prezes KSIP



Niedawno obejrza³am po raz pierwszy film pt. 

„Pianista” w re¿yserii Romana Polañskiego, opowia-

daj¹cy o tragicznych losach ¯ydów, przeœladowanych 

przez hitlerowców. G³ównym bohaterem filmu jest 

W³adys³aw Szpilman, s³awny polski pianista pocho-

dzenia ¿ydowskiego.

By³am bardzo z³a na hitlerowców. Nie s¹dzi³am, ¿e 

mo¿na byæ tak bezwzglêdnym dla drugiego cz³owieka. 

Nie mogê pozbyæ siê z mojej pamiêci widoku Niemców 

strzelaj¹cych bez przyczyny do bezbronnych ¯ydów. 

Nie pojmujê tej nienawiœci i bezwzglêdnoœci w d¹¿e-

niu do ca³kowitej zag³ady. Zadajê sobie pytanie: „ A 

gdyby to oni, ci Niemcy, byli ¯ydami? Jak oni by siê 

czuli?” Jestem z³a i rozczarowana, ¿e wielu niemiec-

kich oprawców pozostaje do dziœ bezkarnych, nie 

dosiêg³a ich ¿adna instancja, nie os¹dzi³ ¿aden try-

buna³ za tak pod³e i okrutne czyny. Pomimo ¿e ¿yjemy 

w ca³kiem innych czasach, przera¿a mnie wizja wojny, 

zabijania i przeœladowania. Uwa¿am, ¿e Holocaust by³ 

najciê¿sz¹ zbrodni¹. Czemu mia³ s³u¿yæ? Przez mo-

ment by³am pewna, ¿e ka¿dy hitlerowiec jest taki 

sam, ale siê myli³am. Pod koniec filmu, kiedy Szpilman 

ukrywa siê na poddaszu opuszczonego budynku, 

znajduje go oficer niemiecki. W pierwszym momencie 

by³am pewna, ¿e go rozstrzela. Tymczasem sta³o siê 

coœ zupe³nie innego. Niemiec zada³ mu kilka szcze-

gó³owych pytañ: Gdzie mieszka? Czy tu siê ukrywa? 

Czym siê zajmowa³? Ten niemiecki oficer pozna³ 

prawdê o Szpilmanie, a jednak dotrzyma³ tajemnicy, 

przynosi³ mu koce i jedzenie. Przera¿aj¹cy by³ widok 

chorego, wyg³odnia³ego Szpilmana. Cierpienie, jakie-

go doœwiadczyli ¯ydzi w czasie II wojny, jest dla mnie 

niewyobra¿alne. Wydawa³o mi siê, ¿e cz³owiek nie 

jest w stanie znieœæ tak wiele z³a i poni¿enia. S¹dzê, 

¿e zbyt ma³o jeszcze wiem o otaczaj¹cym œwiecie. 

Sfilmowane wspomnienia W³adys³awa Szpilmana s¹ 

wiêc pod tym wzglêdem niecodzienn¹ lekcj¹ 

wychowania.

Ogl¹daj¹c film, dozna³am tak¿e pozytywnych 

odczuæ, przede wszystkim dziêki innym postaciom. To 

byli ludzie, g³ównie Polacy, którzy z nara¿eniem 

w³asnego ¿ycia opiekowali siê i chronili Szpilmana. 

Czêsto okazywali siê jego starymi, dobrymi przyja-

ció³mi. Ci bohaterowie pozwalaj¹ stworzyæ wizerunek 

dobrego Polaka z czasów okupacji. Pokazuj¹ tak¿e, ¿e 

zawsze, bez wzglêdu na okolicznoœci, nale¿y wierzyæ 

w dobroæ innego cz³owieka.

Moje refleksje po filmie ''Pianista''

Magdalena Jarmoc

PO PROSTU „ZDZICHU”

Od paru lat piszê Pañstwu o turnieju dzieciêcym im. 

Zdzis³awa Raczkowskiego. Tak, to szczytny cel, ale tym 

razem chcia³bym przekazaæ kilka s³ów dodatkowo o 

rodzinie. W rodzinie Pañstwa Raczkowskich by³o piê-

cioro rodzeñstwa: Zdzis³aw, Jan, Irena, Teresa i Ryszard. 

Dziewczyny jak to dziewczyny w tamtych czasach do 

sportu siê nie garnê³y, bracia - tak. W pi³kê gra³ tak¿e 

Jan, choæ nie d³ugo bo z racji talentu i zami³owania do 

ping-ponga tej dyscyplinie poœwiêca³ wiêcej czasu. 

Trzeci z braci Ryszard przez wiele lat by³ opiekunem 

grup m³odzie¿owych, oraz dobr¹ dusz¹ ka¿dego ze-

spo³u. Jedynym cz³onkiem rodziny, który nie uprawia³ 

„kopanej” to syn Zdzis³awa - Krzysztof. Mia³ inne zainte-

resowania sportowe, od m³odych lat uprawia³ koszy-

kówkê i tenis. Tak wiêc przys³owiowe „oczko w g³owie” 

Zdzicha nie posz³o w jego œlady. Niejednokrotnie mawia³ 

do mnie „jak d³ugo mo¿na skakaæ z t¹ gumow¹ pi³k¹; 

to jest przecie¿ nudne, a on tak ca³y dzieñ potrafi”. Dziœ 

wiemy, ¿e syn dobrze wybra³, gdy¿ jego „CHROMIK” 

potrafi zdobyæ mistrzostwo Polski i to jest sens sportu!

TURNIEJ: Wszyscy stanêli na wysokoœci zadania 

oprócz aury; by³y dmuchane zamki, wata cukrowa, grill, 

by³a radoœæ i ³zy. Wszystkim zespo³om towarzyszy³y 

wielkie emocje. Turniej otworzy³ Krzysztof Raczkowski -

sponsor turnieju, a jednoczeœnie, jak wy¿ej opisa³em, 

syn Zdzis³awa. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e 

warto ³o¿yæ na szkolenie „Orlików”, bo gdy patrzy siê na 

ich zapa³ i umiejêtnoœci to serce roœnie. Wyst¹pi³a 

tak¿e, obecna na turnieju, pani Burmistrz Miasta - 

Danuta Madej, ¿ycz¹c m³odzie¿y ³adnych goli i du¿o 

dobrych sportowych wra¿eñ. Prezes „UNII” Pan Rafa³ 

Ciesielski przedstawi³ regulamin turnieju. Mecze by³y 

rozgrywane na dwóch boiskach równoczeœnie. Emocje, 

emocje i ten „z³y deszcz”. Dru¿yny, które w danym 

momencie nie rozgrywa³y meczów uczestniczy³y w 

grach i zabawach prowadzonych przez zawodników 

„UNII”. VICTORIA znaczy zwyciêstwo, tak by³o i tym 

razem; turniej wygra³a „VICTORIA” JASIEÑ, która w 

finale po zaciêtym meczu pokona³a pierwszy zespó³ 

„UNII” 2:1. W meczu o trzeci¹ lokatê „BUDOWLANI” 

LUBSKO pokonali „BUDOWLANYCH” GOZDNICA 2:1.

Pozosta³e miejsca:

5. „UKS PROMIEÑ” ¯ARY

6. „UNIA II KUNICE”

7. „UKS CZARNI” ¯AGAÑ

8. „B£ÊKITNI” OLBRACHTÓW.

Najlepszym pi³karzem turnieju zosta³: Igor Rybaczek- 

„PROMIEÑ”. Najlepszy bramkarz: Filip Kêdzierski 

„UNIA”. Król strzelców: Aleksander Sadowski  „VICTO-
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Klub pi³karski UNIA KUNICE w 2016 roku 

bêdzie obchodziæ 70 lat dzia³alnoœci. Jest zatem 

czas na refleksje, a zarazem okazja do wyra¿enia 

szacunku dzia³aczom, szkoleniowcom, zawodnikom i 

sêdziom za ich przedsiêwziêcia s³u¿¹ce rozwojowi pi³ki 

no¿nej, wiod¹cej dyscypliny sportu w kunickim klubie. 

Wspominaj¹c tamte lata nie sposób pomin¹æ roli jak¹ 

kultura i sport, w tym tak¿e pi³karski, odegra³y w 

odradzaniu ¿ycia spo³ecznego i sportowego na naszych 

Ziemiach Odzyskanych. Nie sposób pomin¹æ trudu, wy-

si³ku i ofiarnoœci w dzia³aniach s³u¿¹cych pomna¿aniu 

dorobku sportu pi³karskiego tak popularnego w ka¿dym 

œrodowisku i zaspokajaj¹cego spo³eczne zapotrze-

bowanie.

Zaraz po wyzwoleniu rodzi³o siê nowe ¿ycie, w którym 

nie mog³o zabrakn¹æ ruchu sportowego, a czas by³ 

bardzo ciê¿ki - zaczynaliœmy od przys³owiowego zera. 

Pocz¹tki pracy tak jak w ka¿dej dziedzinie, a w fut-

bolowej dyscyplinie w szczególnoœci, by³y bardzo 

trudne. Brak boiska, sprzêtu, kadry trenerskiej to naj-

bardziej podstawowe problemy. Te pionierskie przedsiê-

wziêcia nasi koledzy rozpoczêli ju¿ w 1946 roku. Ludzie 

byli otwarci na wszelkie formy wspólnych spotkañ i 

zabaw, po okresie wojennego strachu i niedostatków. 

Jedn¹ z nich by³ oczywiœcie sport i on te¿ spe³nia³ rolê 

czynnika integruj¹cego nap³ywaj¹ce do Kunic rzesze 

osadników i repatriantów. Ju¿ pod koniec 1946 roku 

oprac. Bogdan Klockowski, kronikarz Unii Kunice

POCZ¥TKI KLUBU SPORTOWEGO 

W POWOJENNYCH KUNICACH

bez nazwy i zarz¹du, jak zreszt¹ w wielu miejscowo-

œciach, ale z wielka ochot¹ do grania w pi³kê spora grupa 

zapaleñców i sympatyków sportu w Kunicach posta-

nowili zorganizowaæ prawdziwy klub sportowy. Z inicja-

tywy ówczesnego mieszkañca Kunic pana Stanis³awa 

Nowackiego przy udziale sympatyków i zawodników 

powsta³ klub sportowy pod nazw¹ „ZWI¥ZKOWIEC”.

W sk³ad pierwszego Zarz¹du weszli:

Stanis³aw Nowacki - prezes

Jan Szwec - v-ce Prezes

Antoni Sobocki - sekretarz

Wac³aw Turkiewicz - skarbnik

Jednymi z pierwszych zawodników byli:

Andrzej Krauze - bramkarz, Jan Szwec, Antoni Szwec,

Wac³aw Turkiewicz, Czes³aw WoŸniak, Antoni 

Szczepañski, Jan Kaba, Marian Olsza.

Wielka szkoda, ¿e w tych pionierskich czasach klub 

nie mia³ kronikarza, który by to wszystko spisa³; tylko 

bowiem dziêki prywatnym zbiorom pana Nowackiego 

za³o¿yciela klubu i innych dzia³aczy mo¿na chocia¿ w 

czêœci przeœledziæ historiê klubu, jego zawodników 

i dzia³aczy. Zdajê sobie sprawê, ¿e z braku dokumentów 

nie bêdzie to historia pe³na za co wszystkich bardzo 

przepraszam i odsy³am do ogl¹dania kroniki klubu 

gdzie s³owo pisane wzbogacaj¹ zdjêcia i tabele. Mimo 

wielu klopotów i trudnoœci klub sportowy istnieje do 

dnia dzisiejszego, gdy¿ wszyscy wierzyli, ¿e sport jest 

niezbêdny. Wynika to z funkcji jak¹ spe³nia w procesie 

wychowania m³odzie¿y, a szczególnie kszta³towania

osobowoœci m³odego cz³owieka.

Sport posiada ogromne walory wychowawcze, kszta³-

tuje psychikê ludzk¹, wzmacnia charaktery, uczy wspó³-

¿ycia w kolektywie. Dlatego te¿ w dobie ogromnego 

tempa ¿ycia, w dobie komputerów aspekt ten nabiera 

szczególnego znaczenia. Przed laty ch³opcy grali dla 

przyjemnoœci w³asnej i spo³eczeñstwa, widaæ by³o au-

tentyczn¹ chêæ gry. Grali jak umieli, gdy¿ w latach 

pocz¹tkowych nie by³o trenerów. Wiele pracy poœwiêcali 

wszyscy, by po usuniêciu gruzu i skutków wojny przygo-

towaæ boisko do treningów i rozgrywania meczy. Takie 

ma³e kluby jak nasz by³y prawie w ka¿dej miejscowoœci. 

Masowoœæ powstawania tych klubów nie sz³a w parze z 

ich poziomem sportowym. Najwiêksze k³opoty ka¿dego 

klubu to brak wsparcia finansowego; znane dziœ pojêcie 

sponsora nie istnia³o, bowiem zniszczony przemys³ te¿ 

by³ w fazie organizacji. W roku 1947 „ZWI¥ZKOWIEC” 

zosta³ zg³oszony do prawdziwych rozgrywek od klasy 

”C”. Ka¿dy zawodnik musia³ sam zorganizowaæ sobie

buty pi³karskie, spodenki oraz koszulkê.

W 1947 roku Jan Szwec pojecha³ do Wroc³awia i za 

w³asne pieni¹dze sprawi³ dru¿ynie piêkne stroje w 

RIA”. Zwyciêscy turnieju otrzymali sprzêt sportowy, 

a wszyscy uczestnicy - puchary i okaza³e medale. Jak na 

rangê takiego wydarzenie sportowego przysta³o by³a 

prasa lokalna oraz telewizja. Na koniec wszyscy zrobili 

wspólne zdjêcie i solennie zapewniali, ¿e za rok te¿ do

Kunic zawitaj¹. 

W organizacji turnieju pomagali:

Krzysztof Raczkowski - Drukarnia „CHROMA”

Jacek Jakowicki - Firma „M&J”

URZ¥D MIASTA ¯ARY

Robert Górka - „MAGOREX”

Robert Kufel - „KGH WÊGIEL”

Stadion opustosza³. Usta³a muzyka. Zrobi³o siê cicho. 

To oznacza, ¿e kolejny turniej im. Zdzis³awa Racz-

kowskiego dobieg³ koñca. Ja tam by³em, speake-

rowa³em i Wam przekaza³em. Do zobaczenia za rok.

Bogdan Klockowski
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Droga Krzy¿owa ulicami Kunic odbywa siê ju¿ od kilku 

lat. Zdziwienie i ludzk¹ ciekawoœæ wzbudzi³a jednak 

informacja us³yszana w koœcielnych og³oszeniach pa-

rafialnych, ¿e pani Halinka Strojnowska poszukuje chêt-

nych do udzia³u w inscenizacji Misterium Mêki Pañskiej. 

Takie Misteria odbywaj¹ siê w wielu du¿ych miastach 

Polski, a szczególnie w znanych Sanktuariach jak np. 

Kalwaria Zebrzydowska. Misterium jest w³aœnie jedn¹ z 

form prze¿ywania mêki Pana Jezusa, bo cz³owiek nie 

tylko s³yszy, ale te¿ mo¿e zobaczyæ i doœwiadczyæ w 

ró¿ny sposób tego co jest przedstawiane. Twórcy re-

ligijnych widowisk wprowadzaj¹c teatralne elementy do 

modlitwy stawiaj¹ sobie liczne pytania. Dla przyk³adu: 

jak oddaæ samotnoœæ Chrystusa, gdy t³um wo³a: „Ukrzy-

¿uj go!”, czy sposób przedstawienia wydarzeñ jakie 

mia³y miejsce na Golgocie. Ka¿dy uczestnik kunickiego 

Misterium musi sam odpowiedzieæ sobie na te i inne 

KUNICKIE 

MISTERIUM 

PASCHALNE

kolorze niebiesko-bia³ym i do dziœ s¹ to barwy klubowe. 

Rarytas to by³ na owe czasy nie lada. Zdarza³o siê, ¿e od 

„ZWI¥ZKOWCA” po¿ycza³y sprzêt s¹siednie dru¿yny.

Jan Szwec mieszka³ obok dzisiejszego domu kultury i 

prowadzi³ sklep spo¿ywczy. By³ on zreszt¹ przez d³ugie 

lata „dobrym wujkiem” kunickiej pi³ki. W trudnych mo-

mentach wspomaga³ dru¿ynê finansowo, fundowa³ po-

si³ki, napoje, za³atwia³ transport. To wszystko zaowoco-

wa³o awansem do klasy „B”, a by³ to rok 1948. Mecze 

rozgrywane by³y na obecnym boisku. Drugie - trenin-

gowe mieœci³o siê w lesie za kunick¹ leœniczówk¹ /by³ 

to stadion pi³karski z okresu przedwojennego/. Obiekt 

boiska uzupe³nia³a charakterystyczna drewniana szat-

nia oraz s³ynna „umywalnia  betonowe koryto” z rêczn¹ 

pomp¹, których inne ekipy zazdroœci³y naszemu klubo-

wi. Od strony basenu - k¹pieliska znajdowa³y siê ma³e 

dzia³ki warzywne, dziœ stoj¹ tam trybuny. Boisko 

ogrodzone by³o drewnianym p³otem, mia³o dwie wej-

œciowe bramy. Teren boiska wykorzystywany by³ te¿ do 

organizowania letnich potañcówek. Wchodz¹c dziœ na 

obiekt po lewej stronie sta³a drewniana chata, która 

s³u¿y³a za bar, a na zakrêcie boiska sta³ drewniany 

parkiet. Zysk z tych zabaw zasila³ kasê klubu. Frek-

wencja by³a du¿a. Dla „ZWI¥ZKOWCA” rysowa³y siê

lepsze choæ trudne czasy. Sz³o ku lepszemu.

Ze sportowym pozdrowieniem Bogdan Klockowski 

Kronikarz UNII KUNICE 

pytania, gdy¿ zapewne ka¿dy dozna³ innych wra¿eñ. 

Przed redagowaniem tego artyku³u zapyta³em, wiêc 

osobiœcie pani¹ Halinkê sk¹d i kiedy powsta³ taki 

pomys³? Cytujê jej odpowiedŸ. „Codzienne rozwa¿ania 

Drogi Krzy¿owej które podjê³am w tym roku w okresie 

Wielkiego Postu sk³oni³y mnie i mê¿a do przygotowania 

Misterium Mêki Pana Jezusa. Scenariusz zosta³ wziêty 

z Pisma Œw. Poszukiwania aktorów zaczêliœmy od 

obsadzenia postaci Pana Jezusa (wybór móg³ 

byæ tylko jeden - Andrzej Jasku³a, który od razu 

zgodzi³ siê na tê rolê). Przeprowadziliœmy 3 próby, 

stroje wypo¿yczone zosta³y z Zielonej Góry, narracje do 

stacji drogi krzy¿owej przygotowaliœmy w oparciu o 

pisma Katarzyny Emmerich”. W pi¹tek 27 marca przed 

godzina 17. przy krzy¿u na ulicy Grunwaldzkiej 

gromadz¹ siê liczne grupy Kuniczan. Przybywa ks. 

proboszcz Ryszard Gas w otoczeniu du¿ej grupy 

ministrantów i przez mikrofon zapowiada rozpoczêcie 

nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej. 

W tym roku bêdzie to szczególna Droga; pod¹¿aj¹c 

ulicami Kunic, podobnie jak przed 2000. laty szed³ Jezus 

w Jerozolimie, bêdziemy œwiadkami tego wszystkiego 

co wówczas siê tam wydarzy³o. Ksi¹dz proboszcz 

zaprasza do przejœcia w stronê marketu „S³oneczko” i tu 

rozpoczyna siê Misterium. Na podwy¿szeniu stoi Pi³at 

/Jan Tartak/, do którego rzymscy ¿o³nierze przypro-

wadzaj¹ pokornego Jezusa. Obok widoczna jest du¿a 

grupa przebranych uczestników misterium reprezen-

tuj¹cych kap³anów i rzesze ¯ydów. Z mikrofonu padaj¹ 

zdecydowane i dobitne s³owa Pi³ata. Oto wyprowadzam 

Go do was na zewn¹trz, abyœcie poznali, ¿e ja nie 

znajdujê w Nim ¿adnej winy. Rozpoczyna siê dialog 

znany z opisów ewangelicznych «Oto Cz³owiek». 

Arcykap³ani i s³udzy wo³aj¹ «Ukrzy¿uj! Ukrzy¿uj!». 

Pi³at: «WeŸcie Go i sami ukrzy¿ujcie! Ja bowiem nie 

znajdujê w Nim winy». ¯ydzi: «My mamy prawo, a 

wed³ug prawa powinien On umrzeæ, bo sam siebie 

uczyni³ Synem Bo¿ym». Pi³at «Sk¹d Ty jesteœ? Nie 

chcesz mówiæ ze mn¹? Czy nie wiesz, ¿e mam w³adzê 

uwolniæ Ciebie i mam w³adz¹ Ciebie ukrzy¿owaæ?». 

Jezus - «Nie mia³byœ ¿adnej w³adzy nade Mn¹, gdyby ci 

jej nie dano z góry. Dlatego wiêkszy grzech ma ten, 

który Mnie wyda³ tobie». Pi³at - «Oto król wasz!». 

Arcykap³ani i s³udzy: «Precz! Precz! Ukrzy¿uj Go!». Pi³at 

rzek³ do nich: «Czy¿ króla waszego mam ukrzy¿owaæ?». 

Arcykap³ani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Pi³at: 

«Có¿ wiêc mam uczyniæ z Jezusem, którego nazywa-

j¹ Mesjaszem. Có¿ w³aœciwie z³ego uczyni³?». Roz-

wœcieczony t³um wo³a: «Na krzy¿ z Nim!» Te okrzyki 

Pi³at ostatecznie kwituje s³owami «Nie jestem winny 

krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz» Lud 

zawo³a³: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Pi³at 

symbolicznie umywa rêce i wydaje Jezusa na 



ukrzy¿owanie. Rozpoczyna siê Droga Krzy¿owa. Jezus 

bierze krzy¿ na swoje ramiona i pod¹¿a do wyzna-

czonego celu. Jesteœmy œwiadkami bicia i popychania, 

trzech upadków, pomocy Cyrenejczyka w dŸwiganiu 

krzy¿a, spotkania z Matk¹, p³acz¹cymi niewiastami oraz 

Weronik¹. Na poszczególnych stacjach Drogi Krzy¿owej 

rozwa¿ania ewangeliczne jak równie¿ refleksje doty-

cz¹ce naszego codziennego ¿ycia prowadzi³a pani 

Halinka Stroynowska. Po kilkudziesiêciu minutach pro-

cesja zbli¿a siê do koœcio³a, gdzie nast¹pi³a kulminacja 

wydarzeñ, które mia³y miejsce na Golgocie. ¯o³nierze 

przybijaj¹ Jezusa do krzy¿a: rozlegaj¹ce siê w ciszy 

mocne uderzenia drewnianych m³otów echem roz-

chodz¹ siê po okolicy. Spogl¹dam na twarze uczestników 

Misterium, wszyscy w skupieniu kontempluj¹ to co 

wydarzy³o siê prawie 2000 lat temu w Jerozolimie. U 

wielu widoczne s¹ w oczach ³zy jako zewnêtrzny objaw 

ich osobistych prze¿yæ. Wreszcie krzy¿ zostaje pod-

niesiony i oczom wszystkich ukazuje siê zawieszona 

zmaltretowana postaæ. Doskonale swoj¹ rolê odgrywa 

Andrzej Jasku³a. Obola³ym cichym g³osem wypowiada 

ostatnie s³owa Chrystusa przed zgonem: Ojcze, 

przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹. Potem kolejne 

adresowane do Matki i umi³owanego ucznia: Niewiasto 

oto syn twój, oto matka twoja. Zwróci³ siê tak¿e do 

dobrego ³otra: zaprawdê powiadam ci dziœ ze mn¹ 

bêdziesz w raju. I wreszcie z podniesion¹ g³ow¹ do 

nieba: Bo¿e mój, Bo¿e mój czemuœ mnie opuœci³ i ju¿ 

na koniec: Ojcze w Twoje rêce powierzam ducha 

mojego. Misterium koñczy siê w koœciele poprzez 

symboliczne wniesienie „aktora” na noszach, co ma 

oznaczaæ z³o¿enie do grobu. Na zakoñczenie wymieniæ 

nale¿y wszystkich uczestników, którzy przyjêli okre-

œlone role tej inscenizacji. Poza wy¿ej wymienio-

nymi Jezusem i Pi³atem wyst¹pili: Kaja Jasku³a - 

Maryja Matka Jezusa, Karolina Maj - œw. Weronika, 

Krzysztof Leñczuk - œw. Jan, Jacek Stroynowski,  Bogdan 

Wolski, Piotr Stroynowski i Bartek Warê¿ak - ¿o³nierze, 

Wies³aw Leñczuk i Andrzej Stachów - kap³ani, Hubert 

Goldewicz  Szymon z Cyreny, Marzena Wolska, Barbara 

Kempa, Sylwia Jasku³a i Ewa Leñczuk - niewiasty p³a-

cz¹ce, Ma³gorzata Leñczuk - dziewczyna nios¹ca napis, 

Aleksander Stachów i Patryk Daszkowski - ch³opcy 

nios¹cy narzêdzia mêki. Podkreœliæ trzeba tak¿e wa¿n¹ 

rolê stra¿aków kunickiej OSP, którzy corocznie zabez-

pieczaj¹ trasê procesji. W tym roku by³o to zadanie 

szczególnie utrudnione w zwi¹zku z prowadzonymi 

pracami kanalizacyjnymi. W efekcie zmiany organizacji 

ruchu przejazd pojazdów samochodowych odbywa³ siê 

Alej¹ Wojska Polskiego i ulic¹ Pu³askiego. Du¿e uzna-

nia nale¿¹ siê wszystkim, którzy brali aktywny udzia³ w 

tym pierwszym, mam nadziejê nie ostatnim, Misterium.

Jerzy Wêgier

 „TO NIE TAK”
Mieszkañcy Kunic i ¯ar, którzy skorzystali z 

zaproszenia mieli okazjê uczestniczyæ w wer-

nisa¿u wystawy plastycznej "Z radoœci two-

rzenia". Ekspozycja obejmowa³a prace dzieci i 

m³odzie¿y tworzone pod kierunkiem instrukto-

ra plastyka Beaty Chudy. Po wernisa¿u goœcie 

udali siê do sali widowiskowej. Sali wyciem-

nionej, gdzie tajemniczo w oparach dymu i 

ultrafioletach rozpocz¹³ siê koncert podsumo-

wuj¹cy ca³oroczn¹ pracê wszystkich zespo³ów 

artystycznych dzia³aj¹cych w ̄ DK filia "Kunice". 

Prawie godzinne przedstawienie wyre¿yse-

rowane przez instruktor tañca jazzowego Do-

rotê Ciechanowicz, spotka³o siê ze wspania³ym 

odbiorem widzów. Niektórzy nie ukrywali wzru-

szenia, a spontaniczne oklaski nagradza³y m³o-

dych artystów. Swoje umiejêtnoœci i pasje 

przedstawi³ najm³odszy zespó³ tañca jazzowego 

- "¯aróweczki", zespó³ taneczny "Sama Œmie-

tanka" i najstarsza grupa tañca jazzowego -

"Twistter". Zatañczy³a tak¿e grupa "Flamenco" 

oraz formacja break-dance.Widowisko wzbo-

gaci³y scenki filmowe sekcji teatralno-filmowej 

"Na pewno nie miot", prowadzonej przez 

instruktora Grzegorza Kowalczuka. O domu 

kultury nie zapomina Patryk Adamkiewicz - 

tenor stawiaj¹cy pierwsze kroki w karierze 

wokalnej ju¿ poza ¯arami. Przyjecha³ do nas z 

£odzi, by rozpocz¹æ koncert utworem Czes³awa 

Niemena -"Dziwny jest ten œwiat". Fina³ kon-

certu, to moment na uroczyste po¿egnanie 

dwojga cz³onków zespo³u tañca jazzowego: 

Diany Ciechanowicz i Paw³a Jamroziaka, którzy 

rozpoczynaj¹ studia i koñcz¹ wieloletni¹ przy-

godê z tañcem w zespole "Twistter". Dyplomy 

z podziêkowaniami wrêczy³a tancerzom - 

obecna na koncercie - burmistrz miasta ¯ary 

pani Danuta Madej. By³y podziêkowania dla 

sponsorów - firmy "Tandem" i nawi¹zanie do 

oczekiwanego od wielu lat remontu sali 

widowiskowej.

Kolejna propozycja domu kultury, to zajêcia

wakacyjne dla dzieci od pierwszego lipca.

Zapraszamy! 

Krystyna Filip

KONCERT



Pocz¹tek wojny nie wi¹¿e siê u mnie z wyraŸnymi 

wspomnieniami, pamiêtam tylko to, ¿e by³o piêkne lato 

i ¿e pewnego dnia pojawi³ siê mê¿czyzna w mundurze, 

przynosz¹c pierwsze kartki na artyku³y spo¿ywcze i 

ubrania. I oczywiœcie - mój ojciec (rocznik 1906) dwa 

dni przed rozpoczêciem wojny zosta³ powo³any do

s³u¿by wojskowej. 

Najpierw ¿ycie w gminie wydawa³o siê toczyæ 

normalnie. Jednak nie budowano ju¿ w pobli¿u ulicy 

Szklarskiej ¿adnych domów prywatnych. Dom moich 

dziadków by³ prawdopodobnie ostatnim nowym bu-

dynkiem, wybudowanym pod koniec 1938 roku. Ka-

mienie granitowe przywiezione do umocnienia ulicy 

Szklarskiej le¿a³y do koñca wojny na poboczu. Niektóre 

z nich by³y co jakiœ czas podkradane przez dzieci na 

ró¿ne budowle w lesie. Za to w pierwszych latach wojny 

firma SIGLA zosta³a znacznie poszerzona o nowe bu-

dynki, poniewa¿ zak³ad s³u¿y³ do produkcji zbroje-

niowej. Produkowano tu bezpieczne szk³o do czo³gów, 

ale przede wszystkim do samolotów. Do budowy no-

wych budynków zostali przydzieleni w du¿ej liczbie 

francuscy jeñcy. By³o to w roku 1940. Zostali oni ulo-

kowani w budynku zamkniêtej w latach trzydziestych 

cegielni "Wilhelmshöhe" przy dzisiejszej ul. Niepodle-

g³oœci. W latach 1941-1942 do³¹czyli do nich liczni 

rosyjscy jeñcy wojenni, dla których tak¿e za³o¿ono obóz 

w budynkach by³ej cegielni "Wilhelmshöhe". Otrzymy-

wali gorsze jedzenie i byli te¿ surowiej pilnowani ni¿ 

jeñcy francuscy. Od roku 1943 za³o¿ono obóz w bara-

kach dla W³ochów, którzy po kapitulacji W³och byli 

traktowani przez wojsko niemieckie jako jeñcy wojenni. 

Ten obóz znajdowa³ siê tak¿e przy ul. Niepodleg³oœci w 

lesie pomiêdzy domami wielorodzinnymi firmy Ringel, 

a wspomnian¹ cegielni¹ "Wilhelmshöhe". 

Wed³ug tego, co sobie przypominam, musieli wszyscy 

jeñcy pracowaæ w firmie SIGLA, w której produkcjê 

zosta³a w³¹czona podczas wojny tak¿e firma Ringel. 

Poniewa¿ w trakcie wojny coraz wiêcej niemieckich 

pracowników by³o wcielanych do s³u¿by wojskowej, a 

wymagania produkcji zbrojeniowej wzros³y, przybyli do 

Kunic dodatkowi cywilni pracownicy, którzy zostali 

zmuszeni do pracy. Najwiêksza iloœæ ludzi (w tym i 

kobiety) pochodzi³a ze Zwi¹zku Radzieckiego, inni z 

Polski, Francji, Belgii i Holandii. Cywilni robotnicy 

pracowali przewa¿nie w SIGLA, ale tak¿e w DETAG-u, a 

niektórzy w zak³adach rzemieœlniczych. Ulokowani byli 

w barakach, które znajdowa³y siê w pobli¿u gospody 

"Neue Welt" ("Nowy Œwiat") na wylocie ulic Niepodle-

g³oœci i Szklarskiej. Od roku 1944 liczba zagranicznych 

jeñców wojennych i robotników p³ci mêskiej przeros³a 

liczbê niemieckich pracowników. Tak¿e owi pracownicy 

zostali ewakuowani na prze³omie stycznia i lutego 1945 

roku w obliczu zbli¿aj¹cego siê frontu. Prawdopodobnie 

wiêkszoœæ musia³a przebyæ tê drogê pieszo. Tylko 

nieliczni pracownicy przymusowi ( np. niektórzy Polacy i 

Belgowie) uniknêli ewakuacji. Niestety nic mi nie wia-

domo o ich dalszym losie podczas okupacji radzieckiej. 

Tylko dwie huty szk³a DETAG i Ringel oraz zak³ady SIGLA 

produkowa³y do roku 1945. Cegielnie Voigt & Söhne 

(póŸniej cegielnia Kunice I), Specht (póŸniej cegielnia 

Kunice II) i Quos produkowa³y tylko do roku 1942. To 

samo odnosi siê do tkalni Räbiger oraz Jäkel & Quos. 

Potem ich pracownicy byli zobowi¹zani do pracy w 

innych fabrykach (przede wszystkim w SIGLA). Oblicze 

ludnoœci w dzielnicy przemys³owej na zachód od linii 

kolejowej ¯ary - Wêgliniec zmieni³o siê dziêki wielu 

obcokrajowcom, jednak w samej wsi zmieni³o siê 

w³aœciwie ma³o (przynajmniej z punktu widzenia dzieci). 

Mimo ¿e nasi nauczyciele byli coraz starsi, poniewa¿ to 

w³aœnie emerytowani nauczyciele musieli zast¹pi m³od-

szych, wcielonych do wojska, wielu z nas straci³o braci 

lub ojców (ja tak¿e), ale nikt z nas nie g³odowa³, mimo 

¿e racje ¿ywnoœciowe by³y coraz mniejsze. Jednak poko-

lenie rodziców i dziadków podkreœla³o zawsze, ¿e jesz-

cze gorzej by³o podczas I wojny œwiatowej. Dopiero po 

wojnie uœwiadomi³em sobie, ¿e wzglêdnie dobre za-

opatrzenie w œrodki spo¿ywcze polega³o na rabunku 

ziem zajêtych przez armiê niemieck¹ i masowym wyko-

rzystywaniu jeñców wojennych i robotników przymuso-

wych do pracy w rolnictwie. 

Od zimy 1941 roku komunikaty propagandowe w 

radiu sta³y siê coraz rzadsze, a tym samym i powody, 

dla których podnoszono flagê ze swastyk¹ na domach 

(a kto tego nie uczyni³ do godziny 10 rano, otrzymywa³ 

urzêdowe upomnienie i nie ryzykowa³ powtórki). Za to 

od roku 1942 pojawia³o siê w relacjach wojennych 

coraz wiêcej informacji o bombardowaniu niemieckich 

miast na zachodzie i Berlina. Front i te miasta by³y da-

leko od Kunic i ten fakt nie napêdza³ nam stracha. To 

uczucie bezpieczeñstwa by³o jednak z³udne, w ka¿dym 

razie od roku 1943. Wtedy to przeniesiono czêœæ fabryki 

samolotów Focke - Wulf z Bremy do ¯ar. S¹dzono, ¿e 

mo¿na bez przeszkód kontynuowaæ produkcjê na ob-

szarach wschodnich niezagro¿onych bombardowania-

mi. Tak¿e ludnoœæ ¯ar i okolic czu³a siê dziêki tej decyzji 

bezpiecznie. To siê nie zmieni³o nawet wtedy, gdy 

SIGLA zbudowa³a bunkier przeciwlotniczy z p³yt beto-

nowych. Znajdowa³ siê on w przylegaj¹cym na pó³noc do 
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dzia³ki mojego dziadka (dziœ ul. Szklarska 22) 

wzniesieniu. Uwa¿ano, ¿e jest to bardziej symboliczne, 

poniewa¿ budowa ci¹gnê³a siê z przerwami a¿ do póŸnej 

jesieni, a poza tym w ¿adnej innej miejscowoœci nie 

zbudowano ¿adnych schronów. Nie tylko nam dzieciom 

imponowa³y codzienne podniebne loty æwiczebne 

samolotów myœliwskich Focke - Wulf. Tylko irytowa³o 

nas, ¿e czasami ca³e ich stado lecia³o na po³udnie, a 

jednoczeœnie wiadomo by³o o alianckich bombardowa-

niach na cele w Niemczech Œrodkowych. 

To z³udne uczucie bezpieczeñstwa runê³o nagle jak 

grom z jasnego nieba 2. kwietnia 1944 roku. To by³ 

wtorek po Wielkanocy, a my mieliœmy jeszcze ferie. 

By³em sam w domu, moja babcia pracowa³a w ogrodzie, 

zaœ mama, siostra i dziadek byli poza domem. Oko³o 

po³udnia popatrzy³em przez okno w kierunku SIGLA i 

zobaczy³em wiele kobiet i mê¿czyzn, pêdz¹cych do 

bunkru ko³o domu. Myœla³em, ¿e to s¹ æwiczenia, nawet 

wtedy, gdy na horyzoncie z po³udnia (z kierunku 

Mirostowic) pojawi³o siê mnóstwo nisko lec¹cych 

samolotów. Ze zdziwienia nie by³em w stanie ich po-

liczyæ. Gdy samoloty przelecia³y, poszed³em do kuchni 

i nagle zagrzechota³y wszystkie szyby w oknach i 

drzwiach. Instynktownie szukaj¹c schronienia, wsko-

czy³em pod stó³ kuchenny. Moja babcia mnie stamt¹d 

wyci¹gnê³a i powiedzia³a, ¿e samoloty bombarduj¹ 

¯ary. O tym œwiadczy³a ogromna, ciemna chmura 

dymu, na zazwyczaj niebieskim niebie, a wiatr rozwie-

wa³ ulotki po ca³ej okolicy. Na nich ukazany by³ minister 

propagandy Göbbels, który krzycza³ „Czy chcecie 

totalnej wojny?”. I dalej du¿ymi literami „No to j¹ 

macie!”. Szybko pojawili siê mê¿czyŸni, którzy te ulotki 

pozbierali, ale mój dziadek jednej nie odda³. Dopiero 

w roku 1945  pokaza³ mi tê ulotkê i objaœni³ jej treœæ. 

Od tego bombardowania panowa³ strach przed 

kolejnymi nalotami samolotowymi. Niektóre ¿arskie za-

k³ady produkcyjne zosta³y zbombardowane, ale  lot-

nisko pozosta³o nienaruszone. W tym te¿ okresie  

umieszczono magazyn fabryki Focke - Wulf w zam-

kniêtych fabrykach w okolicy m.in. w Kunicach w 

dawnej hucie szk³a Hildebrand, Najork & Co. GmbH". 

Prowadzono tak¿e gor¹czkowe prace wzmacniaj¹ce 

ochronê SIGLA, który by³a te¿ wa¿nym zak³adem 

produkcji zbrojeniowej. Wszystkie te dzia³ania pod-

syca³y uczucie strachu, szczególnie wœród ludzi, 

mieszkaj¹cych w pobli¿u zak³adu. Na wschód od SIGLA 

zosta³a zbudowana ma³a sztolnia podparta drewnia-

nymi belkami. Przebiega³a ona przez wzniesienie 

miêdzy w¹skim torem, a gliniank¹ cegielni "Voigt & 

Sohne" (dziœ Staw Szkrzypowy). Na po³udniowy wschód 

od tego miejsca zbudowano przez "Spitzberg" d³ug¹ 

podwójn¹ sztolnie z odnog¹, której to wschodnie 

wyjœcie znajdowa³o siê w pobli¿u domów firmy 

„Hildebrand, Najork & CO. GmbH". Po pó³nocno-

zachodniej stronie domu przy ul. Szklarskiej 22 wielki 

obszar ³¹ki zosta³ przekszta³cony w staw przeciw-

po¿arowy dla firmy SIGLA - co z ubolewaniem przyj¹³ 

mój dziadek. Staw ów istnieje do dziœ, jest jednak

poroœniêty sitowiem. 

Kilka tygodni póŸniej, w poniedzia³ek po zes³aniu 

Ducha Œw., nast¹pi³ wczesnym popo³udniem kolejny 

atak amerykañskich samolotów, które z powodu wzmoc-

nionej obrony przeciwlotniczej przylecia³y na du¿ej wy-

sokoœci i zbombardowa³y lotnisko. Mimo ¿e produkcja 

samolotów przez oba ataki by³a znacznie ograniczona, 

ja jednak przypominam sobie, ¿e w dalszym ci¹gu 

transportowano kad³uby samolotów z Mirostowic Dol-

nych przez ul. Szklarsk¹ w kierunku ¯ar. A¿ do póŸnego 

lata przelatywa³y te¿ myœliwce Focke - Wulf. W tym 

czasie wiedzieliœmy ju¿, zanim zagrzmia³y syreny prze-

ciwlotnicze, ¿e grozi nam niebezpieczeñstwo, gdy stado 

tych samolotów odlatywa³o na po³udnie. Nie by³o ju¿ 

wiêcej ataku na ¯ary, a my cieszyliœmy siê z ka¿dego 

pochmurnego lub deszczowego dnia, poniewa¿ wtedy 

s¹dziliœmy, ¿e jesteœmy bezpieczni. Zagro¿enie bez-

pieczeñstwa ludnoœci kunickiej od pocz¹tku 1945 roku 

przyby³o z zupe³nie innego kierunku. Po feriach bo¿o-

narodzeniowych szko³a nie wznowi³a lekcji, front wscho-

dni zbli¿a³ siê z ka¿dym dniem, a miêdzy 14. a 21. lutego 

Kunice sta³y siê obszarem frontowym. Linia frontu prze-

biega³a w tym czasie z ̄ ar mniej wiêcej wzd³u¿ linii kole-

jowej do ¯agania. Coraz wiêcej mieszkañców ucieka³o. 

Pracownicy zak³adu SIGLA / Ringel osiedlili siê w 

Wernberg, a ci z DETAG-u w niedaleko od Wernberg 

po³o¿onym mieœcie Weiden w Oberpfalz. Tak¿e ja 

próbowa³em nak³oniæ moj¹ mamê, aby przyjê³a ofertê 

niemieckiego ¿o³nierza, ¿eby nas zabraæ ciê¿arówk¹ do 

Budziszyna (Bautzen). By³o to 18-go lutego. Jednak 

mój dziadek postanowi³, ¿e zostaniemy, poniewa¿ on 

jest socjaldemokrat¹ i z tego powodu rosyjscy ¿o³nierze 

nie zrobi¹ nam krzywdy. Nie rozumia³em pojêcia "socjal-

demokrata", ale zna³em s¹siadów, którzy te¿ chcieli 

zostaæ, poniewa¿ byli socjaldemokratami (np. wczeœ-

niejszy burmistrz do roku 1933, Richard Borisch). Tak 

oto nale¿a³em do ok. 400 mieszkañców, którzy pozostali 

w Kunicach. 21-go lutego, gdy Armia Czerwona wma-

szerowa³a z ¯ar do Kunic, prze¿yliœmy jeszcze jeden 

nalot i musieliœmy siê ukryæ w lesie przed nisko lec¹cymi 

samolotami szturmowymi, które bombardowa³y ele-

ktrowniê „£oza”. Na szczêœcie atak lotniczy nie uczyni³ 

du¿ych szkód. Wprawdzie pojawi³y siê inne troski, ale ja 

odetchn¹³em z ulg¹, poniewa¿ nie grozi³y nam ju¿ 

¿adne amerykañskie bombowce. Pozosta³a jednak 

trauma z tamtych lat. Nawet po wielu, wielu latach po 

zakoñczeniu wojny ka¿dy dŸwiêk syren napawa³ mnie

zawsze strachem. K
o
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