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Wieczor Wigilijny
Bo¿e Narodzenie to najpiêkniejsze, najuroczyœciej
obchodzone, a przy tym najbardziej rodzinne œwiêta.
W ca³ym d³ugim roku nie ma tak kameralnego, serdecznego dnia, jakim jest Wigilia. To jedyny dzieñ, w
którym chcemy byæ wszyscy przy wspólnym, rodzinnym
stole, pamiêtamy o s¹siadach, zostawiamy wolne nakrycie dla zb³¹kanego wêdrowca i jesteœmy wzruszeni
podnios³¹ atmosfer¹. Dla doros³ych wieczór wigilijny to
wspomnienia siêgaj¹ce dzieciñstwa i m³odoœci, to chwile
smutku i têsknoty za tymi, którzy odeszli. Dla dzieci
Wigilia to najpiêkniejszy, najradoœniejszy wieczór w
roku. Jest choinka, s¹ prezenty, p³on¹ œwiate³ka, ³amiemy siê op³atkiem, sk³adamy sobie ¿yczenia. Nie zapominamy o tych, którzy odeszli. Zanim wszyscy zasi¹dziemy do uroczystej wieczerzy, odwiedzamy ich groby,
stroimy je œwierkowymi ga³¹zkami i zapalamy znicze.
Pamiêtajmy tak¿e, abyœmy w panuj¹cym zagonieniu nie
zapominali o samotnych, smutnych i opuszczonych.
Zaproœmy ich do wigilijnego sto³u, niech w ten wieczór
w ¿adnym oku nie pojawia siê ³za smutku, w ¿adnym
sercu nie zagoœci gorycz. Podzielmy siê rodzinnym
ciep³em, oka¿my serce, wiedz¹c ¿e Nowonarodzony
jest w tym dniu szczególnie w nich. W ten wyj¹tkowy
wieczór w imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia oraz Redakcji Echa Kunic dedykujê ¿yczenia zawarte w wierszu
ksiêdza Franciszka Czarnoty pt. „Na Wigiliê”.
Jerzy Wêgier - prezes KSIP

Franciszek Czarnota
„Na Wigiliê”
Czekaj¹c, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpó³ zmarzniêtej szyby przywar³ ch³opiec ma³y.
Patrzy³ - zimowe ptaki wraca³y do gniazda,
Jakby tego wieczoru te¿ œwiêtowaæ chcia³y.
Niegdyœ gwiazda z Betlejem mêdrców prowadzi³a,
Dziœ znak daje, by zasi¹œæ do œwiêtej wieczerzy,
By biel op³atka ludzkie waœnie pogodzi³a,
A w sercu znów zamieszka³ Ten, co "w ¿³obie le¿y".
Chwila jedna! Przy tobie nikn¹ odleg³oœci,
Co szare - zmienia siê w odœwiêtne, tajemnicze.
Daj nam wiêcej dni takich, spragnionych mi³oœci,
Niech œwiat przy ¿³óbku Twoim odmienia oblicze.

Polskie tradycje op³atkowe
Op³atek to rodzaj bardzo cieniutkiego chleba,
przaœnego, a wiêc niekwaszonego i nie solonego, wyrabianego z bia³ej m¹ki i wody, bez dodatku dro¿d¿y.
Nazwa op³atek wywodzi siê z ³aciny: „oblatum” - „dar
ofiarny”. W niektórych krajach czy regionach istnieje
tradycja dzielenia siê nim przy sk³adaniu sobie ¿yczeñ
przez ludzi zgromadzonych przy stole wigilijnym. Op³atek wigilijny pod wzglêdem sk³adu nie ró¿ni siê od tego
u¿ywanego podczas mszy œwiêtej. Od hostii ró¿ni go
kszta³t oraz to, ¿e nie jest konsekrowany, a tylko pob³ogos³awiony. Tradycja ³amania siê op³atkiem siêgaj¹ca
czasów wczesnochrzeœcijañskich pocz¹tkowo nie mia³a
nic wspólnego z Bo¿ym Narodzeniem. Wierni przynosili
do koœcio³ów chleb, którym dzielono siê po jego pob³ogos³awieniu. Zabierano go te¿ do domów dla chorych
oraz dla tych, którzy z ró¿nych powodów nie mogli byæ
w koœciele. Posy³ano go te¿ krewnym i innym bliskim.
Dok³adnie nie wiadomo, kiedy tradycja dzielenia siê
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Szanowny Panie Doktorze,
Nadanie godnoœci Cz³onka Honorowego Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych to dla mnie wielki zaszczyt. Dziêkujê
bardzo serdecznie za to cenne dla mnie wyró¿nienie. Gdy w latach 2008 do 2010 mia³em z
Panem i z Pani¹ Kubiak pierwsze kontakty,
poniewa¿ zacz¹³em t³umaczyæ na niemiecki
ksi¹¿kê "Tradycje szklarstwa w ¯arachKunicach", nie wyobra¿a³em sobie, ¿e z tego
bêdzie siê rozwijaæ tak intensywna wspó³praca. To jest przede wszystkim Pana zas³uga.
Pan wci¹¿ na nowo zachêca³ mnie do pisania
artyku³ów do gazetki Stowarzyszenia "Echo
Kunic" o przedwojennych i wojennych Kunicach,
a tak¿e do spotkania i dyskusji na te tematy
z uczniami gimnazjum w Kunicach. Chcia³bym
w tym miejscu podkreœliæ, ¿e nie by³oby to
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op³atkiem zagoœci³a w polskich domach. Pierwsze
wzmianki o jej praktykowaniu pochodz¹ z XVIII wieku.
Na pocz¹tku XIX wieku popularne sta³y siê w Polsce
ozdoby z op³atka, które zawieszano nad sto³em
wigilijnym. Mia³y zapewniæ szczêœcie i powodzenie w
nadchodz¹cym roku. Oprócz Polski, zwyczaj ³amania siê
op³atkiem spotykany jest te¿ na S³owacji, Litwie,
Ukrainie, w Czechach i we W³oszech. W czêœci Pomorza
na Warmii i Mazurach op³atek jest znany dopiero od
pocz¹tków XX wieku. Op³atek, w dziœ znanej formie,
choæ mniej zdobiony pojawi³ siê ju¿ w œredniowieczu.
Kiedyœ wypiekiem op³atków zajmowa³y siê wy³¹cznie
klasztory, zw³aszcza ¿eñskie. Tak¿e przy wielu koœcio³ach wypiekano op³atki. Receptury hostii i op³atka
by³y identyczne, ale zawsze op³atek wigilijny by³
prostok¹tny, a hostie okr¹g³e. Ozdoby na op³atku roœlinne ornamenty, symbole religijne, motywy bo¿onarodzeniowe pojawi³y siê w czasach póŸniejszych. Dziœ,
coraz czêœciej, op³atki produkowane s¹ masowo przez
wyspecjalizowane zak³ady. Op³atek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaŸni i
mi³oœci. Dzielenie siê nim na pocz¹tku wieczerzy wigilijnej wyra¿a chêæ bycia razem. Op³atek jest rodzajem
chleba, wiêc nale¿y byæ jak chleb dobrym i jak chleb
podzielnym. W podtekœcie jest u chrzeœcijan nawi¹zanie do modlitwy Ojcze Nasz… i ¿yczenie, oby nam go nie
zabrak³o (chleba naszego powszedniego...). Op³atki na
Bo¿e Narodzenie s¹ w ró¿nych kolorach.
Dawniej kolorowe op³atki dawano w dzieñ Wigilii
zwierzêtom domowym po to, by uczestniczy³y w Bo¿ym
Narodzeniu jak te w stajence betlejemskiej. Miano te¿
nadziejê, ¿e przemówi¹ ludzkim g³osem. Zwyczaj ten

mo¿liwe bez Pani Oli Novellino, która jako
t³umaczka pomaga³a mi bardzo. Dziêkujê jej za
tê fatygê.
Teraz kiedy mam ju¿ osiemdziesi¹t lat zastanawia³em siê, gdzie mo¿na przechowaæ listy
mojego dziadka wys³ane z Kunic do jego syna
w Stuttgarcie w latach 1934-1945, a tak¿e
dokumenty i wspomnienia by³ego burmistrza
Kunic - Richarda Borischa. Archiwiœci w Niemczech poradzili mi, aby przechowaæ je w miejscu powstania, tzn. w Kunicach. Dlatego by³em
bardzo zadowolony, gdy Pan pozytywnie zareagowa³ na moje pytanie, czy Kunicki Stowarzyszenie siê tym zainteresuje. Tak¿e bardzo
dziêkujê w³adzom Stowarzyszenia za pe³n¹
wyrozumia³oœæ do mojej propozycji. Oczywiœcie mam nadziejê, ¿e jeszcze byæ mo¿e nie raz z
moj¹ ¿on¹ przyjadê do Kunic, ale w moim wieku
to tylko mo¿na mieæ nadziejê.
Werner Guttmann

jest do dziœ praktykowany. Na Œl¹sku znany jest tzw.
„radoœnik”, czyli op³atek posmarowany miodem, dawany
dzieciom. Wierzono, ¿e ten kto prze³amie siê wigilijnym
op³atkiem z innymi, nie zazna g³odu i chleba mu nie
zabraknie. Op³atek mia³ te¿ pomóc tym co zb³¹dzili.
Wystarczy³o ponoæ wspomnieæ z kim podczas ostatniej
Wigilii dzieliliœmy siê op³atkiem, aby nogi same znalaz³y
w³aœciw¹ drogê do domu. Powszechnie wierzono tak¿e,
i¿ op³atkiem mo¿na i trzeba dzieliæ siê z duszami
zmar³ych, które w wieczór i noc wigilijn¹ odwiedzaj¹
swe rodzinne domy. Dla nich stawiano dodatkowe
nakrycie, na którym uk³adano cz¹stkê op³atka. Jeszcze
do pocz¹tku XX wieku w wielu chatach wiejskich nie
sprz¹tano sto³u po wieczerzy w przekonaniu, ¿e w nocy
posilaæ siê bêd¹ duszyczki.
Tak o polskiej tradycji ³amania siê op³atkiem pisa³
XIX - wieczny poeta Kajetan Kraszewski.
„Do siego roku ¿ycz¹c panu bratu
Kiedy w roz³¹ce pêdzim dni ostatek
(choæ dziœ ten zwyczaj obojêtny œwiatu)
Szlê ci op³atek
Dla nas on zawsze œwiêtoœæ wyobra¿a
Pami¹tkê ³aski udzielonej z nieba
A oprócz skarbu branego z o³tarza
w³asny kês chleba.
Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzimej niwy maluje dostatek.
Symbol braterstwa, mi³oœci i wiary
Œwiêty op³atek.”

Opracowa³: Jerzy Wêgier

KUNICE
I NARODOWY SOCJALIZM
Z HISTORII KUNIC

Werner Guttmann

Jak wszêdzie w Niemczech po przejêciu w³adzy przez
narodowo socjalistów w roku 1933, tak¿e w Kunicach
nazwy ulic uleg³y zmianie. Dok³adnej daty podaæ nie
mo¿na, prawdopodobnie odby³o siê to w roku 1933
lub 1934. Oczywiœcie i w Kunicach nie mog³o zabrakn¹æ
ulicy Adolfa Hitlera. T¹ nazwê dosta³a dawna ulica
Dworcowa (Bahnhofstrasse), która rozci¹ga³a siê od
wylotu dzisiejszej ulicy Stra¿ackiej do ulicy Grunwaldzkiej a¿ do dworca. Ulica Friedricha Eberta - pierwszego
prezydenta Rzeszy zosta³a przemianowana na ulicê
Hindenburga - drugiego prezydenta Rzeszy, przede
wszystkim dlatego, ¿e to on mianowa³ Adolfa Hitlera
dnia 30.01.1933 r. kanclerzem Rzeszy. Jest to dzisiejsza
ulica Joachima Lelewela. Nawet ma³y plac w œrodkowej czêœci wioski, nosz¹cy nazwê placu Bismarcka,
zosta³ przemianowany na plac Horsta Wessela. By³ on
fanatycznym m³odym cz³owiekiem, cz³onkiem oddzia³u
szturmowego (SA), który w Berlinie w roku 1930 zosta³
zastrzelony przez komunistów i potem wystylizowano
go na mêczennika. Czwarta zmiana nazwy - inna ni¿ te
trzy poprzednie - by³a mocno zwi¹zana z Kunicami: Glashüttenstrasse (dzisiejsza ulica Szklarska) zosta³a przemianowana na ulicê Siegfrieda Kasche. Tak¿e ulice w
¯arach i we Frankfurcie nad Odr¹ nosi³y jego imiê. Kim
by³ ten cz³owiek? Nie urodzi³ siê w Kunicach, pochodzi³
z Strasberg ko³o Berlina. Po I wojnie œwiatowej
przy³¹czy³ siê do niemieckich oddzia³ów ochotniczych.
By³y to nielegalne, militarne ugrupowania, które sprzeciwia³y siê po traktacie wersalskim redukcji wojska
niemieckiego i walczy³y dalej na w³asn¹ rêkê, np. w
krajach ba³tyckich, na Górnym Œl¹sku, a nawet w
Berlinie. Wiêkszoœæ cz³onków tych oddzia³ów nie mia³o
mieszczañskich zawodów, czuli siê przez demobilizacjê
zagro¿eni w swoim spo³ecznym statusie. W tym czasie
Siegfried Kasche pozna³ Gustava Ringla, który to
zapewni³ mu pracê w firmie „Lausitzer Glashüttenwerke”
nale¿¹cej do rodziny Ringla. W tym samym czasie
wst¹pi³ Kasche do oddzia³u szturmowego (SA), w roku
1926 do partii nazistowskiej i sta³ siê wa¿nym organizatorem ruchu nazistowskiego w Kunicach i w powiecie ¿arskim. Z tego w³aœnie powodu ulica, przy której
znajdowa³a siê huta szk³a ("Lausitzer Glashüttenwerke") zosta³a potem nazwana jego imieniem. Kasche
zrezygnowa³ z pracy w firmie Ringla w roku 1927, przeprowadzi³ siê do ¯ar, zosta³ cz³onkiem rady miejskiej
i rady powiatu. Od roku 1928 poœwiêci³ siê budowaniu
partii i oddzia³ów szturmowych (SA) w ¯arach i w po-

wiecie ¿arskim. W roku 1930 zosta³ wybrany do parlamentu i robi³ kariery w partii (w latach 1928-1931 by³
zastêpc¹ gauleitera, czyli przywódcy regionalnej administracyjnej jednostki partii hitlerowskiej, dzielnicy Ostmark; od roku 1937 by³ szefem SA w Niemczech
Pó³nocnych). Od kwietnia 1941 roku a¿ do zakoñczenia wojny by³ ambasadorem Niemiec w Chorwacji. Tam
trudni³ siê przede wszystkim deportacj¹ ¯ydów (dnia
22 kwietnia 1944 roku og³osi³ w Berlinie, ¿e kwestia
¿ydowska w Chorwacji zosta³a zakoñczona) i wspiera³
wyraŸnie faszystowski system Ustascha w ich dzia³aniach przeciwko serbskiej ludnoœci cywilnej. W roku
1947 zosta³ skazany wraz z ministrami i innymi wysokiej rangi funkcjonariuszami re¿imu Ustascha przez
S¹d Najwy¿szy Chorwackiej Republiki Ludowej na karê
œmierci.
Czy Kunice by³y miejscowoœci¹ naznaczon¹ narodowym socjalizmem? Nie mo¿na na to pytanie uzyskaæ
jednoznacznej odpowiedzi. Widaæ wyraŸnie, ¿e podczas
wyborów parlamentarnych w grudniu 1924 roku na
1395 osób uprawnionych do g³osowania w Kunicach,
182 (13%) g³osowa³o na "Wolny Ruch NarodowoSocjalistyczny". Porównuj¹c z ¯arami: na 10531 osób
uprawnionych do g³osowania tylko 195 (1,8%) odda³o
na nich g³osy. Kasche zasta³ wiêc w Kunicach dobrze
przygotowany grunt, który w nastêpnych latach
intensywnie "obrabia³". Podczas wyborów w roku 193O
w ¯arach spoœród 12103 osób uprawnionych do g³osowania na NSDAP g³osowa³o 3569 (29,5%), w Kunicach
z 1693 osób 541 (32%). Na SPD g³osowa³o w Kunicach
754 osoby (44.6%). By³a to wiêc najsilniejsza partia.
Tak¿e w kolejnych wyborach parlamentarnych w dniu
05.03.1933 roku i w wyborach komunalnych w dniu
12.03.1933 roku wygra³a w Kunicach SPD. W powiecie
¿arskim wygra³a ona tylko na obszarach przemys³owych
w Mirostowicach Dolnych i Döbern. W innych miastach
i gminach wygra³a w wyborach w roku 1933 NSDAP,
a w wy¿ej wymienionych gminach by³a parti¹ numer
dwa. W wyniku wyborów komunalnych w roku 1933
dalej rz¹dziæ móg³by wówczas urzêduj¹cy burmistrz
Richard Borisch z SPD, chocia¿ nale¿¹ce do SPD rady
gminy nie by³y w stanie tego udŸwign¹æ. Jednak
przedstawiciele NSDAP temu siê sprzeciwili. Narodowosocjalistyczny prezydent prowincji Brandenburg, Wilhelm Kube, zarz¹dzi³ dymisjê Richarda Borischa i powo³a³ na burmistrza Arthura Kulke, w którego gospodzie
"Neue Welt" (obecnie ul. Szklarska 37) zbiera³a siê od
po³owy lat dwudziestych NSDAP pod przewodnictwem Siegfrieda Kasche. Tak¿e sekretarz gminny Karl
Schmidt zosta³ pozbawiony swojego urzêdu. Jego
miejsce przej¹³ za¿y³y przyjaciel Kaschego Willi Lobel,
który jednoczeœnie by³ kierownikiem miejscowego
cd str. 4
oddzia³u NSDAP w Kunicach.
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Od tej pory urzêdnicy komunalni i rady gmin by³y
wyznaczane przez NSDAP. Byli to z du¿ym prawdopodobieñstwem cz³onkowie NSDAP lub innych podobnych
organizacji. W spisie ludnoœci z roku 1937 zostali wymienieni m.in. Walter Najork i Gunter Pusch, obydwaj
przedstawiciele przemys³u szk³a (Detag\Sigla), a tak¿e
przewodnicz¹ca narodowosocjalistycznego zwi¹zku kobiet Martha Schiedt, ¿ona Paula Schiedta (Sigla). Nikt
z rodziny Ringla nie zosta³ wymieniony, ale znajduj¹cy
siê tam: Fritz Mufiigbrodt, Johann Doth i Max Schade
byli zatrudnieni w firmie Ringla „Lausitzer Glashüttenwerke”, w której to tak¿e pracowa³ Siegfried Kasche.
O ile ja to dobrze rozumiem, przedsiêbiorcy nie byli od
razu zwolennikami NSDAP, chocia¿ w niektórych punktach zgadzali siê z programem partii, jednak dystansowali siê co do niektórych pseudosocjalistycznych punktów w programie NSDAP. Ta postawa by³a widoczna w
osobie przedsiêbiorcy Friedricha Adolfa Schiedta, który
w wyborach powiatowych z dnia 12.03.1933 roku
kandydowa³ z listy prowadzonej przez hrabiego Bruhla
(Brody) "Frontu Walki Czarny-Bia³y-Czerwony". By³a to
prawicowa organizacja, do której przynale¿a³o wielu
przedsiêbiorców i która sympatyzowa³a w sprawach
prawnych z Niemiecko-Narodow¹ Parti¹ Ludow¹, która
w roku 1933 utworzy³a z Hitlerem koalicjê. Po roku
1933 przy³¹czy³y siê te sfery z oportunistycznych
powodów do NSDAP lub innych podobnych organizacji;
poniewa¿ wkrótce podjête dzia³ania zbrojeniowe obiecywa³y o¿ywienie gospodarcze dla ich sektora przemys³owego. Dlatego musiano zaakceptowaæ, branie
udzia³u w obchodach pierwszomajowych z ca³¹ za³og¹
lub nawet organizowanie wycieczek zak³adowych, co w
czasie Republiki Weimarskiej by³o nie do pomyœlenia.
Trudno jest oceniaæ, jak¹ postawê mia³o wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa pracowniczego w czasach nazistow-

skich; nie ma na to ¿adnych pisemnych relacji. Ten
okres prze¿y³em jako dziecko i mog³em dopiero póŸniej
z rozmów z synem i córk¹ Richarda Borischa i z listów
mojego dziadka Hermanna Grosser wyrobiæ w³asne
zdania. M³odzi socjaldemokraci wspó³dzia³ali w pos³annictwie konnym. Szmuglowali tajne wiadomoœci kierownictwa partii z emigracji w Pradze do Berlina. Nie
do koñca wiadomo, czy to z tego powodu czy mo¿e
z innego, górnik Ernst Herkner zosta³ wys³any do
owianego z³¹ s³aw¹ wiêzienia karnego, gdzie by³ tak¿e
osadzony z powodów politycznych i rasistowskich
¿ydowski dentysta z Kunic Kurt Lowenstein, Coraz
czêœciej robotnicy tworzyli ma³e krêgi, spotykaj¹c siê
czêsto jako rodzina i rozmawiaj¹c o polityce. Nam
dzieciom mówiono wtedy - idziemy do Borischa, lub
Wernera, lub Klosa na wieczór gier. Podczas tych spotkañ podjêto m.in. decyzjê, aby nie uciekaæ. Polityczny
charakter tych spotkañ zrozumia³em lepiej po wkroczeniu Armii Czerwonej, kiedy to Richard Borisch
próbowa³ zorganizowaæ po¿ywienie i pracê dla 400-tu
pozosta³ych mieszkañców. Wielu z nich by³o socjaldemokratami, niektórzy byli komunistami, ale te¿ pozosta³a ma³a grupka ludzi, bêd¹ca tylko formalnie
cz³onkami NSDAP. Ci dosyæ szybko zostali aresztowani
i deportowani do Zwi¹zku Radzieckiego, poniewa¿ nazistowski burmistrz Kulke, który sam uciek³ a¿ do Meklenburgii, pozostawi³ w swoim biurku listê cz³onków
kunickiej NSDAP. Kunice nie by³y wiêc typow¹ gmin¹
w prowincji Brandenburg, w której od roku 1930 najczêœciej wybierano kandydatów partii narodowosocjalistycznej. Mia³y jednak Kunice te¿ w pierwszej po³owie
lat dwudziestych stosunkowo du¿¹ liczbê wyborców
g³osuj¹cych na nacjonalistów, chocia¿ ich pozycja
spo³eczna nie do koñca jest jasna. Mo¿na wyjœæ jednak
z za³o¿enia, ¿e wiêkszoœæ robotników do roku 1933 nie
g³osowa³o na partiê narodowego socjalizmu.
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JAK ZWIEDZAC TO Z NAMI!
Ten wyjazd zapewne g³êboko zapad³ wszystkim w
pamiêci. Tak, tak, to ju¿ 8 pielgrzymko-wycieczka z
naszej parafii. Tym razem 16 wrzeœnia 2015 roku 40osobowa grupa wybra³a siê na wschód Polski. Zwiedzanie rozpoczêliœmy z przewodnikiem p. Wand¹ na zamku
w £añcucie. Historia £añcuta siêga wczesnego œredniowiecza i wi¹¿e siê j¹ z królem Kazimierzem Wielkim.
£añcut zmienia³ w³aœcicieli i kolejno nale¿a³ do rodów:
Pileckich, Stadnickich, Lubomirskich i Potockich. Wczeœniejsza siedziba pa³acu usytuowana by³a na wzgórzu
w pó³nocnej czêœci miasta. Obecny zamek wzniesiony
zosta³ na polecenie Stanis³awa Lubomirskiego w latach

1629-1642. Izabella z Czartoryskich Lubomirska przekszta³ci³a tê fortecê w zespó³ pa³acowo-parkowy. Pracowa³o tu wielu wybitnych artystów. Znakomite wnêtrza mieszkalne wype³nione by³y licznymi dzie³ami
sztuki. Pod koniec XVIII wieku £añcut nale¿a³ do
najwspanialszych i jednych z najpiêkniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Oddzielny kompleks
rezydencji Potockich tworz¹ dwa neobarokowe budynkistajnie. Do muzealnej czêœci nale¿y wozownia, w której
ustawione s¹ niezwykle interesuj¹ce pojazdy konne.
Najwartoœciowsza jest kolekcja po rodzinie Potockich.
S¹ to luksusowe pojazdy o ró¿nych typach i zró¿ni-

zniszczona w 1752 roku przez po¿ar. Bardzo szybko
odbudowano j¹ i ozdobiono freskami w stylu póŸnego
baroku. W bocznej nawie znajduje siê cudowny obraz
Matki Boskiej P³acz¹cej otoczony kultem Maryjnym. W
Zamku Lubelskim znajduje siê m.in. Kaplica Trójcy
Œwiêtej z XIV wieku z unikalnymi freskami ruskobizantyjskimi z XV wieku fundacji króla W³adys³awa
Jagie³³y. Baszta pochodzi z XIII wieku, a na jej szczycie
znajduje siê taras widokowy. Dziêkujemy ju¿ Lublinowi,
a udajemy siê do Koz³ówki. Piêkny zespó³ pa³acowoparkowy w Koz³ówce zosta³ uznany za pomnik historii
w 2007 roku. Pa³ac wzniesiono ok. 1742 roku dla rodziny Bieliñskich wed³ug projektu Józefa Fontany. W
1799 roku sta³ siê w³asnoœci¹ rodziny Zamoyskich. We
wnêtrzach pa³acowych zachowa³ siê autentyczny
wystrój z XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa.
Wyposa¿enie zapiera dech w piersiach. Kaplica wzniesiona w latach 1903-1909 roku wzorowana jest na
kaplicy królewskiej w Wersalu. Skopiowano sztukaterie,
o³tarz i prospekt organowy. Na ³¹czniku miêdzy pa³acem
a kaplic¹ umieszczono popiersie i tablicê upamiêtniaj¹c¹ Prymasa Stefana Wyszyñskiego. W okresie od 1
sierpnia 1940 roku do wrzeœnia 1941 roku ks. Wyszyñski
ukrywa³ siê tu przed Niemcami. Na zaproszenie Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich przebywa³ w maj¹tku koz³owickim jako kapelan sióstr franciszkanek. Zaanga¿owany by³ równie¿ w tajne nauczanie. W pawilonie
pó³nocnym mieœci siê jedyna w Polsce Galeria Sztuki
Socrealizmu. Galeria prezentuje najciekawsze prace:
rzeŸb, rysunków, grafik i plakatów. S¹ wœród nich dzie³a
czo³owych polskich artystów. Na zewn¹trz stoj¹
zdemontowane pomniki Boles³awa Bieruta, W³odzimierza Lenina itp. Mo¿na obejrzeæ równie¿ Polskie Kroniki
Filmowe z lat 50-tych. O ogrodzie i ptaszarni nie bêdê
siê rozpisywaæ, bo to trzeba koniecznie zobaczyæ!
Teraz Zamoœæ - miasto twierdza, za³o¿one przez
Jana Zamoyskiego. Miasto to jest jednym z wiêkszych
oœrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych
województwa, a zw³aszcza Zamojszczyzny. Powsta³o
jako w³asnoœæ i rodowa siedziba Zamoyskich. Zamoyscy
nadal rz¹dz¹ Zamoœciem, który zyska³ miano "Per³y
Renesansu", "Padwy Pó³nocy" oraz Miasta Idealnego.
Najwiêcej obiektów zabytkowych skupia siê na Starym
Mieœcie, a jego centrum stanowi Rynek Wielki z ratuszem wraz ze schodami wachlarzowymi i tzw. kamienicami ormiañskimi. Stare Miasto zosta³o wpisane w
1992 roku na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Z wie¿y ratusza codziennie grany jest hejna³, jako
jedyny na œwiecie tylko w trzy strony œwiata. Piêæ
przepiêknych kamienic ormiañskich odznaczaj¹cych siê
piêknymi zdobieniami i udekorowane pó³cieniami, s¹ to:
Wilczkowska, Rudomiczowska, Pod Anio³em, Pod Madonn¹ i Pod Ma³¿eñstwem. Spoœród architektury mili-

tarnej do najstarszej nale¿y Arsena³ - prywatna
zbrojownia fundatora. Masywne bastionowe umocnienia Zamoœcia otwiera³y siê ku g³ównym szlakom komunikacyjnym trzema bramami o funkcjach reprezentacyjno-obronnych: Lubelsk¹, Lwowsk¹ i Szczebrzyñsk¹. Wra¿enia niesamowite. W pobli¿u Zamoœcia
znajduje siê Krasnobród i Radecznica. Uzdrowisko
Krasnobród le¿y wœród niezwykle malowniczych
lesistych wzgórz. Per³¹ tego miasta jest Sanktuarium
Maryjne z zabytkowym drewnianym spichlerzem i kalwari¹. W sk³ad Sanktuarium Maryjnego wchodzi barokowy koœció³ p.w. Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny
oraz budynki dawnego klasztoru Dominikanów. Oba
obiekty ufundowa³a Marysieñka Sobieska jako wotum
wdziêcznoœci za uzdrowienie. W centralnej czêœci o³tarza znajduje siê cudowny obrazek w wymiarach 9x4 cm
NM Panny z rêkami z³o¿onymi na piersiach. Chrystus
wyobra¿ony jest jako nagie Dzieci¹tko wyci¹gaj¹ce
praw¹ r¹czkê w geœcie b³ogos³awieñstwa w kierunku
Maryi. Obraz umieszczony zosta³ na tle powiêkszonej
kopii wykonanej na koronacjê obrazu.
Radecznica zwana jest Czêstochow¹ Lubelsk¹. Mieœci siê tu barokowy koœció³ p.w. Œw. Antoniego z Padwy
oraz klasztor oo. Benedyktynów. Koœció³ jest bazylik¹
mniejsz¹ - o tym zadecydowa³ sam papie¿ Franciszek.
Historia klasztoru zaczê³a siê w 1664 roku od objawieñ
Œw. Antoniego z Padwy jednemu wieœniakowi. Wieœci o
cudownym objawieniu i o ³askach jakie zosta³y udzielone uczyni³y to miejsce celem wielu pielgrzymek. Szybko
zaczêto wznosiæ drewniane zabudowania koœcio³a i
klasztoru. Ró¿ne koleje losu przechodzi³ zarówno koœció³
jak i klasztor; 30 lipca 1995 roku potê¿ny po¿ar strawi³
œwi¹tyniê. Prace renowacyjne przebiega³y w ekspresowym tempie, a zwi¹zane to by³o z obchodami Roku
Antoniañskiego z okazji 800. lecia urodzin œw. Antoniego. Jeszcze w tym samym roku biskup dokona³ poœwiêcenia odnowionego prezbiterium. Nastêpnym
miejscem naszego pobytu by³ Kodeñ - dzieñ refleksji i
zadumy. To tam znajduje siê sanktuarium z obrazem
Matki Boskiej Kodeñskiej zwanej te¿ Królow¹ Podlasia
lub matk¹ Jednoœci. Wieœ ta ma bardzo barwna historiê. Przez kilka stuleci nale¿a³a do rodu Sapiehów. W³aœcicielem by³ bardzo pobo¿ny Miko³aj Sapieha. To on
rozpocz¹³ budowê koœcio³a katolickiego wzorowanego
na bazylice Œw. Piotra w Rzymie. Wkrótce zachorowa³
i w nadziei na cudowne wyleczenie uda³ siê z pielgrzymk¹ do samego papie¿a. W kaplicy papieskiej obejrza³
kopiê obrazu Madonny de Guadelupe i zapa³a³ do niego
tak gwa³town¹ mi³oœci¹, ¿e po uzdrowieniu postanowi³
go wykraœæ i sprowadziæ do Polski. Za ten czyn zosta³
ekskomunikowany. Po kilku latach uzyska³ wybaczenie i
zezwolenie na zatrzymanie œwiêtego obrazu w Kodniu.
Teraz czas na Œw. Górê Garbarka zwan¹ "Jasn¹

cowanym przeznaczeniu, pochodz¹ce z najbardziej renomowanych firm: wiedeñskich, londyñskich i paryskich. Wszystkie bryczki zachowane s¹ w doskona³ym
i oryginalnym stanie. To jedyna taka wozownia na œwiecie. W rezydencji kwit³o ¿ycie kulturalne (muzyczne i teatralne), by³o to miejsce spotkañ towarzyskich, bywa³o
tu wielu znakomitych przedstawicieli rodów królewskich, arystokracji polskiej oraz dyplomatów. Zmêczeni,
ale pe³ni wra¿eñ ruszyliœmy do Nasutowa na nocleg.
Nasutów to malownicza miejscowoœæ o staropolskiej
architekturze otoczona piêknymi lasami. Dom ten s³ynie
z wyœmienitej tradycyjnej kuchni. Czyste i rzeœkie powietrze zaostrzy³o nasze apetyty. Na drugi dzieñ, po
obfitym œniadaniu pojechaliœmy do Na³êczowa z
przewodnikiem Jackiem. Na³êczów to uzdrowisko o
profilu kardiologicznym mieszcz¹ce siê w granicach
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Ten specyficzny
klimat wytworzy³ siê dziêki naturalnym warunkom
klimatycznym. Bywali tu i tworzyli: Stefan ¯eromski,
Zofia Na³kowska, Henryk Sienkiewicz, Stanis³aw Przybyszewski, Stanis³aw Witkiewicz, Ignacy Paderewski czy
Karol Szymanowski. W Na³êczowie leczy³ siê Boles³aw
Prus, corocznie bywa³ tu przez 30 lat. Na³êczowskie motywy dostrzec mo¿na na kartach "Placówki", tu powsta³y
rozdzia³y "Lalki" i "Emancypantek"; Prus pisa³ tak¿e o
Na³êczowie w "Kronikach tygodniowych".
Ponad 20. hektarowy Park Zdrojowy ze swoim
starannie dobranym drzewostanem jest chlub¹ na³êczowskiego uzdrowiska. Na³êczów obok funkcji uzdrowiskowej pe³ni te¿ rolê letniska. Odwiedzaj¹cy korzystaj¹c z uroków palmiarni mog¹ ugasiæ pragnienie wodami mineralnymi np. Na³êczowiank¹ i Cisowiank¹.
Z Na³êczowa pojechaliœmy na mszê œw. do
Sanktuarium Matki Bo¿ej Kêbelskiej w W¹wolnicy. Kult Matki Bo¿ej datuje siê tutaj od 1278 roku
i wi¹¿e siê z najazdem tatarskim na te ziemie. Jest to
najstarsze polskie sanktuarium, o ponad 100 lat starsze od Jasnej Góry. Zachowana do naszych czasów
figura kêbelska pochodzi z ok. 1440 roku. Wykonana
zosta³a z pnia lipowego o wysokoœci 85 cm. i nale¿y do
dzie³ z tzw. cyklu Piêknych Madonn. W 1978 roku dokonano koronacji figury. Ka¿dego dnia przybywaj¹ tutaj
pielgrzymi, aby modliæ siê w ró¿nych intencjach dziêkczynnych i b³agalnych. W Z³otej Ksiêdze wpisywane s¹
œwiadectwa cudownych uzdrowieñ jakie mia³y miejsce
po modlitwie przed figur¹. Po uroczystej mszy œw.
udaliœmy siê do Kazimierza Dolnego, by³ego miasta
królewskiego Korony Królestwa Polskiego. Pocz¹tkowo
osada zwana by³a Wietrzn¹ Gór¹ i nale¿a³a do zakonu
benedyktynów. W 1181 roku Kazimierz Sprawiedliwy
przekaza³ osadê norbertankom. To one zmieni³y nazwê
osady na Kazimierz. W 1325 roku W³adys³aw £okietek
ufundowa³ tu koœció³ parafialny. Za³o¿enie miasta oraz

budowê zamku obronnego przypisuje siê Kazimierzowi
Wielkiemu. Miasto prze¿y³o wiele kataklizmów od licznych i groŸnych po¿arów po zarazy (cholery) i na przemarszach wojsk koñcz¹c. Do rozwoju miasta przyczyni³ siê handel zbo¿em sp³awianym Wis³¹ do Gdañska.
W I po³. XVI wieku na Wietrznej Górze osiedlili siê
franciszkanie, którzy pobudowali klasztor i rozbudowali
koœció³. Z³oty wiek Kazimierza skoñczy³ siê w 1656 roku
wraz ze spaleniem miasta i zamku przez wojska króla
szwedzkiego Karola Gustawa. Od koñca XIX wieku
Kazimierz Dolny sta³ siê miejscowoœci¹ wypoczynkow¹.
Jednym z najbardziej znanych miejsc jest Góra Trzech
Krzy¿y, na któr¹ prowadz¹ kamienne schody. Trzy Krzy¿e
nawi¹zuj¹ do Golgoty. Upamiêtniaj¹ one liczne ofiary
zarazy morowej (cholery), która mia³a miejsce na tych
terenach; postawiono je w 1708 roku. Z Góry Trzech
Krzy¿y rozci¹ga siê przepiêkny widok na miasto, a chroniona rzadka roœlinnoœæ porasta zbocze i sam szczyt.
Wracaj¹c z góry zatrzymaliœmy siê na Rynku przy
koœciele œw. Jan Chrzciciela i œw. Bart³omieja - najstarszej œwi¹tyni Kazimierza. Budowla wystawiona zosta³a
w1325 roku w stylu gotyckim. Po dwóch po¿arach w
XVI wieku koœció³ zosta³ odbudowany, lecz w stylu renesansowym. Jest to prawdziwa pere³ka architektoniczna
pod bardzo wieloma wzglêdami, których nie sposób
opisaæ na ³amach tego artyku³u. Kolejn¹ atrakcj¹ by³
przejazd meleksami z Rynku do korzennego w¹wozu.
Spacer w w¹wozie lessowym by³ bardzo klimatyczny i
nastrojowy.
A teraz czas na bigos... Och, jak nam smakowa³. Po
takim jedzonku nale¿a³ siê odpoczynek - godzinny rejs
statkiem po Wiœle. A w trakcie rejsu piêkne widoki na
miasto i jego zabytki oraz poczêstunek pysznym serniczkiem. I nadszed³ czas po¿egnania z p. Jackiem, naszym
przewodnikiem. Wróciliœmy do „Domu Nasutów”, na
wspólne wieczorne biesiadowanie z piosenk¹ przy
akompaniamencie gitarowym ks. Tomasza.
A przed nami kolejny dzieñ. Tym razem z p. Krystyn¹
zwiedzamy Lublin, nazywany wschodni¹ stolic¹ Polski.
To najwiêksze i najprê¿niej rozwijaj¹ce siê miasto po
tej stronie Wis³y. Lublin zachwyca swoj¹ 700-letni¹
histori¹. Dumne dzieje miasta do dziœ dnia skrywaj¹
mury i zau³ki. Stare miasto zachowa³o siê w dobrym
stanie. Wiekowe autentyczne budowle tworz¹ niepowtarzalny i magiczny klimat miasta, w którym krzy¿owa³y
siê kultury i religie wielu narodów. Niezwyk³ym szlakiem jest Trakt Królewski wiod¹cy do Zamku Królewskiego ze Wzgórza Zamkowego mostem kamiennym poprzez Bramê Grodzk¹, a¿ do Rynku. Najwy¿szym
punktem widokowym jest Wie¿a Trynitarska. Przy tej
Wie¿y stoi archikatedra - najwiêkszy koœció³ w mieœcie i
per³a baroku na LubelszczyŸnie. Bazylika ozdobiona jest
stiukami, malowid³ami i rzeŸbami. Œwi¹tynia zosta³a

Gór¹ Prawos³awia", miejsca gdzie od stuleci pod¹¿aj¹ prawos³awni pielgrzymi. Góra zas³ynê³a w 1710 roku
podczas szalej¹cej epidemii cholery na Podlasiu. W
tym czasie pewnemu starcowi we œnie zosta³o objawione, ¿e ratunek mo¿na znaleŸæ na wzgórzu. Wierni
poszli z procesj¹ na Œwiêt¹ Górê, nios¹c krzy¿e wotywne i modl¹c siê ca³y czas. Pili wodê ze Ÿróde³ka i zaczêli
zdrowieæ. Na pami¹tkê tego wydarzenia zbudowali
drewnian¹ cerkiew, która sp³onê³a w 1990 roku, ale
obok postawiono now¹ murowan¹. Wokó³ cerkwi
Przemienienia Pañskiego wœród wysokich sosen jest
wiele gêsto wkopanych krzy¿y przynoszonych przez
pielgrzymów równie¿ innych wyznañ chc¹cych siê
modliæ nie zwa¿aj¹c na ró¿nice religijne. My te¿ zostawiliœmy krzy¿ z piêknym sercem wykonanym przez
Edmunda Z³otka. I nadszed³ czas na spotkanie z polskimi Tatarami w Kruszynianach. W Tatarskiej Jurcie u D¿ennety (gospodarstwie agroturystycznym) zajadaliœmy siê z apetytem zup¹ ³apsz¹, tatarsk¹ bu³k¹
dro¿d¿ow¹ oraz wypiliœmy herbatê miêtow¹ z cytryn¹ i
imbirem.
Obejrzeliœmy gospodarstwo i dalej do meczetu.
Oczekiwa³ tam na nas zabawny Tatar D¿emil, aby
pokazaæ nam swoje miejsce modlitw. A oto stoi
drewniany meczet z dwiema wie¿ami, kopu³ami, pochodz¹cy z XVIII wieku otoczony obramowaniem z kamienia. Aby wejœæ do œrodka obowi¹zkowo w przedsionku zdejmuje siê obuwie. Wewn¹trz czêœæ mêska
oddzielona jest od ¿eñskiej drewnian¹ œcian¹ z oknem
zakrytym firank¹. To dlatego, ¿eby mê¿czyŸni nie rozpraszali siê w czasie modlitwy. Na œcianach wisz¹ mihury, a pod³ogê wyœcielaj¹ kolorowe dywany. Centralne
miejsce zajmuje mimbar, to taki rodzaj ambony. Meczet
to centrum religijne polskich muzu³manów. Niedaleko
meczetu znajduje siê cmentarz - mizar z najstarszym
kamieniem pochodz¹cym z 1744 roku. Ostatnim etapem naszej podró¿y by³a - miejsce cudu eucharystycznego z 2008 roku. Dla nas pielgrzymów wielkim prze¿yciem by³o uczestnictwo we mszy œw. w koœciele Œw.
Antoniego Padewskiego, w którym dokona³ siê cud.
Wszystko co piêkne szybko siê koñczy, nadszed³ czas
podziêkowañ. Ksiêdzu Tomaszowi za wspólne czytanie
Pisma Œwiêtego, piêkne kazania, codzienne msze œw. w
uroczych sanktuariach, za wszelkie prze¿ycia duchowe,
refleksje i zadumê. Ewie, naszej pilotce z Biura Turystycznego TRAMP za ciekawy program, wspania³ych
lokalnych przewodników oraz wszelkie prze¿ycia estetyczne. Wspania³ym kierowcom Zdzis³awowi i £ukaszowi za bezpieczne przebyte 2500 km z nami i
szczêœliwy powrót do domu.
A co do grupy? Drugiej takiej nie znajdziecie!
Dziêkujê wszystkim za wszystko.

Bo¿ena Blimel

UNIA KUNICE
PRAWDZIWA HISTORIA - CZÊŒÆ II
oprac. Bogdan Klockowski, kronikarz Unii Kunice

Rok 1951 przynosi nowe zmiany dla klubu. Opiekê
nad klubem przejmuje kopalnia wêgla brunatnego
„HENRYK” co oznacza równie¿ zmianê nazwy klubu
sportowego na - „GÓRNIK”. Powstaje te¿ nowy zarz¹d,
który tworz¹: Jan Szwec jako prezes, Wac³aw Turkiewicz - skarbnik oraz cz³onkowie zarz¹du: Wilhelm
Szmata, Stanis³aw Nowacki i Jerzy Górka. Do dru¿yny
seniorów do³¹czaj¹ nowi zawodnicy: Karol Kacperczyk,
Marian Olszowiec, Waldemar Fal, Edward Bal, Jerzy
Rogowski, Józef Stelmach, Józef Jung, Mieczys³aw
Stadler, Zbyszko Czeremu¿yñski, Boles³aw Kopczyñski.
W roku 1952 na skutek reorganizacji w sporcie,
sekcja pi³ki no¿nej przy OZPN postanowi³a utworzyæ klasê „A” sk³adaj¹c¹ siê z 28 dru¿yn. Utworzono 4 grupy;
kunicki „GÓRNIK” wystêpowa³ w grupie III.
W latach 1952-1958 klub prowadzi³ nie tylko sekcjê
pi³ki no¿nej, ale istnia³a te¿ sekcja pin-ponga i
bokserska. Najgorzej mieli pin-pongiœci, którzy na
mecze udawali siê na rowerach. Czêsto zdarza³o siê, ¿e
po wygranym meczu musieli na miejscu kleiæ przebite
opony. Na nastêpne mecze brano wiêc specjalnego
opiekuna, którego zadaniem by³o pilnowanie rowerów.
¯ywio³owo powstawa³a równie¿ dru¿yna juniorów, w
której grali: Tadeusz Rudyk, Eugeniusz Rudyk, Edward
Szymeczko, Franciszek Jung, Henryk Sobolewski, Stanis³aw Sawicki, Mieczys³aw Sawicki, Zbigniew Sawicki,
Henryk Klockowski, Emil Klockowski, Mieczys³aw Œliwiñski, Jerzy Œwitek, Jan Raczkowski, Zdzis³aw
Raczkowski.
By³y to lata najlepszego rozkwitu sportu na naszym
terenie. „GÓRNIK” systematycznie awansowa³ do klas
wy¿szych. W czasie niepogody czêsto wykorzystywano
do treningów salê w ”Domu Ludowym”, tak wówczas
nazywany by³ budynek obecnego domu kultury. Bardzo
czêsto tam te¿ organizowano potañcówki i bale, które
cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹. Niekiedy brakowa³o
biletów, co w sumie cieszy³o oko klubowego skarbnika.
Pierwsza dru¿yna gra³a ju¿ w lidze okrêgowej, zaœ druga
w klasie „B” oraz m³odzie¿ w grupie juniorskiej. Na tamte czasy to by³ ogromny sukces, bowiem klasa okrêgowa to poziom dzisiejszej III ligi. Wszystko toczy³oby
siê po myœli dzia³aczy „GÓRNIKA” gdyby nie kolejna
reorganizacja polskiego sportu. Tak jak obecnie, tak
by³o równie¿ i wtedy, byt klubu zale¿ny by³ w du¿ej
mierze od zamo¿noœci opiekuna finansowego. Kopalnia
„HENRYK” przechodzi kryzys gospodarczy; w zwi¹zku z
cd str. 8

A jednak…
Szanowni Pañstwo! W styczniu 2014 r. w gazetce
„Echo Kunic” w nr 1(33) w artykule „Warto pomagaæ”
napisa³am o marzeniach rodziców niepe³nosprawnego
Artura Kity. Cytujê: „wielkim marzeniem Pañstwa
Kitów jest zainstalowanie windy, poniewa¿ z
niepe³nosprawnym synem mieszkaj¹ na drugim
piêtrze.” Nie bêdê opisywa³a ich sytuacji rodzinnej, ani
problemów z tym zwi¹zanych. Kilka razy redaktor
Lucyna Makowska, za co bardzo jej dziêkujê, porusza³a
ten temat na ³amach Gazety Lubuskiej. Wówczas zrodzi³a siê myœl, aby pomóc tej rodzinie w realizacji ich
marzenia.
Wspólnie z Krystyn¹ B¹k - szefow¹ Aktywnej Jesienidzia³aj¹cej pod patronatem Parafialnego Zespo³u
Caritas podjê³yœmy siê wykonania tego trudnego
zadania. I tak zaczê³a siê nasza wspó³praca. W lipcu
2014 r. K. B¹k z paniami z Aktywnej Jesieni zorganiowa³y festyn rodzinny, z którego dochód przeznaczy³y
na ten szczytny cel. Ale to by³a „kropla w morzu”. W
styczniu 2015 r. p. Zofia Kita z³o¿y³a podanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z proœb¹ o dofinansowanie zakupu i monta¿u windy.
Koszt samego dŸwigu to ok. 80 tys. z³, a na wk³ad
w³asny rodziny potrzeba by³o 20 tys. z³. Rodziców Artura
na tak¹ kwotê nie by³o staæ. Zmuszone by³yœmy szukaæ
i prosiæ sponsorów o datki. Mama Artura gromadzi³a
potrzebne dokumenty, a ja z Krysi¹ - pieni¹dze. Zwróci³yœmy siê do osób prywatnych, zak³adów pracy i
instytucji. Ksi¹dz proboszcz Ryszard Gas 6 lutego 2015 r.
odprawi³ mszê œw. w intencji wszystkich darczyñców.
Szkoda tylko, ¿e nie wszyscy odpowiedzieli na nasz apel.
Dziêkujemy tym, którzy wspierali nasze dzia³ania.
A s¹ to p. Maciej Jans, który wykona³ bezinteresownie
projekt, Parafialny Zespó³ Caritas, Caritas Diecezji
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wyczerpuj¹cymi siê zasobami wêgla brunatnego, coraz
mniej ³o¿y na klub. Z Górnika odchodzi wielu najbardziej uzdolnianych zawodników, którzy przechodz¹ do
bogatszych klubów. Efektem tego jest spadek dru¿yny
seniorów do klasy ni¿szej. Kopalnia „HENRYK” przestaje
ponosiæ koszty utrzymania klubu pi³karskiego. Na
szczêœcie dla kunickiego sportu pojawia siê inny partner
do finansowania. Tym, jak dziœ okreœlamy, sponsorem
dla klubu staje siê zwi¹zek zawodowy „CHEMIKÓW”
zrzeszaj¹cy pracowników HSO KUNICE.
CDN…
Ze sportowym pozdrowieniem
Bogdan Klockowski

Zielonogórsko-Gorzowskiej, Przedsiêbiorstwo Budowlano - Drogowe TANDEM, Firma Wêgier-Glass, MagorexGórka, Zak³ad Krawiecki Urszula Kaczmarczyk, Przedsiêbiorstwo Komunalne PEKOM, TETRUM sp. z o.o.
Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska sp. z o. o, Nadleœnictwo Lipinki £u¿yckie, Hart SM Miros³aw Stepa,
U.R.B.A.N J. Bubieñ, MOPS, Aktywna Jesieñ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, GLOBI, TOMASZEK,
Szko³a Podstawowa Nr 2, Szko³a Podstawowa Nr 3,
Gimnazjum Nr 1, Ko³o Wolontariatu przy Zespole Szkó³
w Kunicach oraz wiele osób prywatnych. Nie zawiód³ nas
równie¿ radny Piotr Czerwiñski, który wykaza³ siê
naprawdê wielkim zaanga¿owaniem i nie odmówi³
swojej pomocy.
Wykonania najtrudniejszego i jednoczeœnie finalnego
zadania podjê³a siê firma M & J, posiadaj¹ca swoj¹
siedzibê w Kunicach. To w³aœnie oni wybudowali i
zainstalowali dŸwig, pokrywaj¹c wszystkie dodatkowe
koszty. Dziêki M & J i ludziom dobrej woli Artur
móg³ 2 wrzeœnia 2015 r. przeci¹æ wstêgê do tak
d³ugo oczekiwanej windy, a ks. Proboszcz poœwiêci³
tak wa¿ny dla jego codziennego funkcjonowania obiekt i
¿yczy³ wielu ¿yciowych wra¿eñ w tej nowej rzeczywistoœci. Teraz Artur ma szerzej otwarte okno na
œwiat i jest bardziej samodzielny. Ogromn¹ satysfakcj¹ dla nas by³ radosny uœmiech i ³zy szczêœcia na
twarzach rodzicóworaz radosne, œmiej¹ce siê oczy
Artura.
A ja z Krysi¹ B¹k serdecznie dziêkujemy za ofiarowan¹ pomoc i zrozumienie sytuacji ludzi, którym myspo³eczeñstwo winniœmy okazywaæ nale¿ne wsparcie i
wspomagaæ w ich codziennych troskach. Najlepiej odzwierciedlaj¹ ten fakt s³owa Jana Paw³a II: „Cz³owiek
jest wielki nie przez, to co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym siê dzieli z
innymi”.
Nie pozostaje mi zatem nic innego jak jeszcze raz
serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy uwierzyli w
to trudne przedsiêwziêcie i nas wspierali. A jednak u
da³o siê !
Bo¿ena Blimel
Wiadomoœæ z ostatniej chwili:
"W dniu 4 grudnia w sali widowiskowej
LUNA, z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Wolontariusza, odby³o sie spotkanie Pani
Burmistrz Danuty Madej z wyró¿nionymi
wolontariuszami dzia³aj¹cymi na terenie
naszego miasta. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne listy gratulacyjne. Wœród
wyró¿nionych znalaz³y sie nasze panie:
Krystyna B¹k i Bo¿ena Blimel."

PRZED JUBILEUSZEM
W przysz³ym roku kalendarzowym lokalna szko³a
w Kunicach bêdzie œwiêtowaæ 70. lecie istnienia.
Jak zwykle przy okazji takiego jubileuszu bêd¹ pewnie
spotkania po latach, wspomnienia. Dlatego ju¿ teraz
rozpoczynamy cykl artyku³ów zwi¹zanych z miejscow¹
placówk¹ oœwiatow¹. W pierwszym artykule nasi
czytelnicy maj¹ okazjê zapoznaæ siê ze wspomnieniami pana Boles³awa Dworeckiego, który
urodzi³ siê 15 wrzeœnia 1937 roku w Bieniawie, powiat
Podhajce, województwo Tarnopol, obecnie s¹ to tereny
Ukrainy. Oto jak Pan Boles³aw wspomina swój
najwczeœniejszy etap edukacji:
„W 1945 roku razem z rodzicami Józefem i Praksed¹
przyjechaliœmy na ziemie odzyskane. Ca³y transport z
ludŸmi ze wschodu skierowano do Gubina, gdzie
przebywaliœmy przez tydzieñ w wagonach nazywanych
wêglarkami. Po tygodniu nasz transport zosta³ skierowany do ¯ar. Po przyjeŸdzie okaza³o siê, ¿e na dworcu
towarowym czeka³y wozy konne, które nas i kilka innych
rodzin zawioz³y do Kunicy, tak wtedy nazywano dzisiejsze Kunice ¯arskie. Przypominam, ¿e by³o to na pocz¹tku sierpnia 1945 roku. W Kunicy mieszka³o jeszcze
wtedy du¿o rodzin niemieckich, a wiele z nich przyjê³o
obywatelstwo polskie. Z naszego transportu rozlokowano wiêkszoœæ rodzin przy dzisiejszej Alei Wojska
Polskiego, ulicy Pu³askiego i Osadniczej.
Od wrzeœnia 1946 roku rodzice zapisali minie do
Szko³y Powszechnej, która mieœci³a siê w obecnym
Domu Rekolekcyjnym. Naukê podj¹³em w klasie drugiej,
dlatego ¿e uczêszcza³em w miejscu urodzenia do tak
zwanej sztuby (dzisiejsza zerówka). Do szko³y zapisano
dzieci z ró¿nych roczników, nauka odbywa³a siê w jednej klasie. Siedzieliœmy w rzêdach, ka¿da klasa mia³a
swój rz¹d, warunki do nauki by³y wyj¹tkowo trudne. W
nied³ugim czasie uruchomiono wiêcej klas, by³o ju¿
luŸniej. Matematyki nauczyciele uczyli z ksi¹¿ek niemieckich. Mieliœmy na wyposa¿eniu tabliczki z rysikami.
Na tabliczce z jednej strony by³y kratki, a z drugiej linijki
do jêzyka polskiego. To wówczas stanowi³o ca³e wyposa¿enie uczniowskie. Ci sami nauczyciele uczyli wszystkich przedmiotów. W 1947 roku jesieni¹ szko³a zosta³a
spalona - sprawców nie wykryto. Pojawia³y siê pog³oski,
¿e podpalenia dokonali Niemcy. Czêœæ wyposa¿enia
szko³y uratowano. Bardzo szybko zorganizowano szko³ê
zastêpcz¹ przy ul. Wojska Polskiego, dzisiejsza Lelewela. Nie doczekaliœmy siê odbudowy szko³y po po¿arze.
W roku 1952 razem z kole¿ankami i kolegami ukoñczyliœmy Szko³ê Ogólnokszta³c¹c¹ Stopnia Podstawowe-

WARTO CZYTAC…
Czêsto zastanawiam siê, jak zachêciæ moich
uczniów do czytania ksi¹¿ek. Sama du¿o czytam i
nie wyobra¿am sobie codziennego ¿ycia bez
d³u¿szego lub czasem krótkiego (z powodu innych
obowi¹zków) fragmentu tekstu w wydaniu papierowym. Niestety, rzadko udaje mi siê „ zaraziæ”
t¹ pasj¹ jakiegoœ gimnazjalistê. Nawyk czytania,
zainteresowanie ksi¹¿k¹ nale¿y rozwijaæ ju¿ u
najm³odszych dzieci.
Próbujê ostatnio zmotywowaæ uczniów przede
wszystkim klasy trzeciej do udzia³u w kolejnej
edycji konkursu „Czytanie warte zachodu”. Nie
zauwa¿am entuzjazmu ani wzmo¿onej fali zainteresowania. A przecie¿ ksi¹¿ki tak nas wzbogacaj¹
duchowo, rozwijaj¹ wiedzê z ró¿nych dziedzin.
Ostatnio przeczyta³am dwie ksi¹¿ki o ¿yciu, trudnych wyborach i zmaganiu z chorob¹ ksiêdza
Jana Kaczkowskiego. To niezwyk³a lektura na
czas zimowy, przedœwi¹teczny, rodzinny. Chcia³abym poleciæ te¿ utwór „Kobiety kresowe”
M. A. Koprowskiego. W naszej miejscowoœci
¿yj¹ potomkowie mieszkañców tzw. Kresów II
Rzeczpospolitej, dlatego ta ksi¹¿ka na pewno
znajdzie wœród nich wielu czytelników. S¹ to
bowiem autentyczne wspomnienia siedmiu niezwyk³ych kobiet z okolic Krzemieñca, Wo³ynia.
Niby tak du¿o ju¿ o tamtych ludziach i wydarzeniach zosta³o powiedziane, a jednak wci¹¿
odkrywamy coœ nowego.
Napisa³am ten krótki artyku³ z nadziej¹, ¿e
mo¿e t¹ droga uda mi siê dotrzeæ do osób, które
stroni¹ od biblioteki, ksiêgarni. Ksi¹¿ki to cudowny œwiat, zupe³nie inny od tego, w którym
¿yjemy na co dzieñ.
B. Kozarek- Hoppe

go - tak wówczas brzmia³a jej nazwa. Funkcjê kierownika szko³y pe³nili kolejno: Anna Kêpa, Marian Nastalski,
Ewa Lipnicka, a wychowawcami naszej klasy byli: Maria
Terlecka, Wanda D¹browska i Zygmunt Nastalski”.

Barbara Kozarek - Hoppe

Bo¿ena Blimel
W tym roku Parafialny Festyn Rodzinny odby³
siê 18 lipca w przeddzieñ œwiêta parafialnego odpustu. Dziêki sponsorom i ludziom dobrej woli
zaanga¿owanym w tak pracoch³onnym zadaniu mogliœmy uczestniczyæ w tej imprezie. Ca³¹ oprawê w
przygotowaniu festynu wziê³y na swoje barki panie z
Aktywnej Jesieni z Krystyn¹ B¹k na czele. Oficjalnego
otwarcia dokona³ proboszcz parafii ks. Ryszard Gas. Po
wspólnej modlitwie i odœpiewaniu hymnu parafialnego
proboszcz ¿yczy³ wszystkim mi³ej i udanej zabawy.
G³ównym celem tej uroczystoœci by³o zebranie
pieniêdzy na rehabilitacjê kunickich, niepe³nosprawnych dzieci. Na ka¿dym festynie jest zawsze coœ
dla ducha i coœ dla cia³a, i to zarówno dla doros³ych jak
i dla dzieci. Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Najm³odsi
szaleli na zje¿d¿alni dmuchanego zamku, udostêpnionego przez pañstwo Andruszkiewiczów. Dzieci chêtnie
bra³y udzia³ w ró¿nych konkursach z nagrodami, a tak¿e
ci¹gnê³y losy. Pan Wies³aw Leñczuk przygotowa³ testy
dla uczniów z wiadomoœci biblijnych. W miêdzyczasie
odbywa³a siê te¿ czêœæ artystyczna. Podziwialiœmy tañce
flamenco w wykonaniu zespo³u prowadzonego przez
„nasz¹” Basiê Cieœlewicz. Weso³y nastrój zapanowa³
przy piosenkach cygañskich zaprezentowanych przez
pani¹ Krysiê - organistkê i jej rodzinê. Nie mog³o zabrakn¹æ koncertu naszej scholi. To w takich sytuacjach
okazuje siê ile uzdolnionych i aktywnych ludzi mieszka
w Kunicach. Ach, czegó¿ tu nie by³o! A jakie smaczne
jedzonko przygotowa³y panie. I pierogi, i bigos,
karkóweczka i kie³baski z grilla. A jakie pyszne ciasta do
kawy i herbaty - mniam, mniam... Apetyt na powietrzu
i w takim towarzystwie dopisywa³ wszystkim. Zabawa
rozkrêca³a siê na ca³ego. A¿ tu nagle spad³ ulewny
deszcz i trzeba by³o zakoñczyæ imprezê. I tak
oczekiwana zabawa taneczna niestety nie odby³a siê.
Jaka szkoda! Mo¿e w nastêpnym roku siê uda?
Zatem do zobaczenia!

Weekend w filii ZDK "Kunice"
27-28.11.2015 r.
Etiud¹ baletow¹ w wykonaniu zespo³u tañca jazzowego "Twistter"- prowadzonego przez instruktorkê
Dorotê Ciechanowicz, rozpocz¹³ siê finisa¿ wystawy
malarstwa Antoniny Kruk. Pani Antonina, to uczestniczka sekcji plastycznej "Goya" ¯DK, która tworzy pod
kierunkiem instruktorki Beaty Chudy. Jej prace ogl¹daæ
mo¿na w Salonie Wystaw Artystycznych w ¯arach. Wystawa w galerii "Zaœcianek" filii ¯DK "Kunice", to Jej
pierwsza indywidualna ekspozycja. Artystka - odkrywaj¹c potrzebê opowiadania o swoim œwiecie - siêga do
malarstwa akwarelowego. Prace Antoniny Kruk charakteryzuj¹ siê delikatnoœci¹ i subtelnoœci¹ barw. Przedstawiana przez ni¹ rzeczywistoœæ przepe³niona jest
efemerycznoœci¹ i pastelowymi barwami. Jest przyk³adem kobiety z pasj¹, która wzbogaca swoje ¿ycie i
inspiruje odbiorców.
Na kolejn¹ wystawê do galerii "Zaœcianek" zapraszamy w miesi¹cach grudzieñ-styczeñ, gdzie prezentowane bêdzie malarstwo Zdzis³awa Kowalskiego.
Na tych, którzy nie wybrali siê na zabawê "Andrzejkow¹" 28.11.2015 r czeka³o zaproszenie na koncert
zespo³u "Wroc³awska7". Ze sceny, œwie¿o odmalowanej i wycyklinowanej sali filii ¯DK "Kunice" pop³ynê³a
pozytywna energia. By³ to wieczór cygañskich piosenek,
kolorowych strojów i tañca. By³a okazja do podziêkowañ
za podpisy pod wnioskami bud¿etu obywatelskiego,
dziêki któremu w przysz³ym roku otrzymamy 140 tys. z³
na remont zaplecza scenicznego i wymianê foteli w sali
widowiskowej. Widzowie oczarowani wystêpem zespo³u, oklaskami wywo³ali bis i zobowi¹zali do kolejnych
wystêpów w najbli¿szej przysz³oœci. Cz³onkowie zespo³u
"Wroc³awska7" to ludzie z pasj¹, którzy swój talent
rozwijaj¹ na zajêciach w UTW ¯DK pod kierunkiem
instruktora Wiktora Pietruckiego. Sobotnie spotkanie z
rozrywk¹ jest pocz¹tkiem cyklicznych imprez dla
kunickiej spo³ecznoœci po d³ugotrwa³ym remoncie sali
widowiskowej.
Krystyna Filip
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