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cd str. 2

W ubieg³ym roku Kunickie Stowarzyszenie obchodzi-

³o 10-lecie istnienia. Dziœ maj¹ Pañstwo przed sob¹ 40. 

numer naszej lokalnej gazety „Echo Kunic”. Minê³o 

w³aœnie 10 lat od momentu ukazania siê pierwszego 

wydania. Byæ mo¿e okreœlenie gazeta jest zbyt pre-

tensjonalne, gdy¿ jej objêtoœæ zapewne nie predyspo-

nuje do takiego nazewnictwa. Uwa¿amy jednak, ¿e 

istotna jest treœæ, któr¹ chcemy przekazywaæ naszym 

czytelnikom. Miniony okres nie by³ wcale ³atwy i wyma-

ga³ wiele zachodu. Przede wszystkim musieliœmy znaleŸæ 

formu³ê, która zainteresowa³aby odbiorców nowego

czasopisma. Do tego dochodziliœmy latami.

Pierwsze artyku³y bazowa³y na wydarzeniach szkol-

nych, a ich autorami byli uczniowie kunickiego gim-

nazjum. Pod kierunkiem pani Barbary Kozarek - Hoppe 

m³odzi „adepci dziennikarstwa” szlifowali swoje umiejê-

tnoœci pisarskie. Myœlê, ¿e z du¿ym po¿ytkiem zarówno 

dla siebie i czytelników. W miarê up³ywu czasu roz-

szerza³a siê tematyka artyku³ów, zmienia³o siê te¿ grono 

pisz¹cych. Wa¿nym wydarzeniem w dziejach naszej 

gazety by³ dzieñ 13 czerwca 2010 roku, kiedy odwiedzi³ 

nas by³y mieszkaniec Kunic, pan Werner Guttmann. Jego 

spotkanie ze mn¹ zaowocowa³o cyklem artyku³ów do-

tycz¹cych historii Kunic z okresu przedwojennego jak 

równie¿ samej wojny. W tym miejscu chcia³bym wy-

mieniæ wszystkich tych, którzy wielokrotnie prezento-

wali siê na ³amach naszej gazety i du¿ej mierze za-

wdziêczmy im charakter naszego czasopisma, jego 

poziom merytoryczny, a tak¿e sam fakt „prze¿ycia” tych 

10 lat. Do grona tych osób nale¿y zaliczyæ: Bo¿enê 

Blimel, Krystynê Filip, Grzegorza Dawczyka, Wernera 

Guttmanna, Barbarê Kozarek - Hoppe, Bogdana Kloc-

kowskiego, Jerzego Wêgra oraz Eugeniusza Zagór-

skiego. Efektem starañ tego zespo³u by³a coraz szersza

i bardziej ró¿norodna tematyka przedstawianych 

tekstów.

Nale¿y przyznaæ, ¿e w ci¹gu dziesiêciu lat zgro-

madziliœmy sporo materia³ów. Pisaliœmy o sprawach 

dotycz¹cych zarówno historii naszej miejscowoœci jak 

W naszej kunickiej parafii 23 maja 2016 roku 

odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ W tym dniu pro-

boszcz parafii p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej 

obchodzi³ 35. lecie swojego kap³añstwa. Na uro-

czyst¹ Mszê œw. ks. Ryszard Gas zaprosi³ kolegów, z 

którymi studiowa³ teologiê na tym samym roku. Ko-

ledzy-kap³ani przybyli z trzech diecezji: zielonogórsko-

gorzowskiej, koszaliñsko - ko³obrzeskiej i szczeciñsko  

kamieñskiej. Pomimo faktu, i¿ by³ to dzieñ powszedni 

nasz¹ œwi¹tyniê wype³ni³o liczne grono wiernych. Repre-

zentowane by³y wszystkie grupy spo³eczne, od uczniów 

szko³y podstawowej poczynaj¹c i na cz³onkiniach grup 

ró¿añcowych koñcz¹c. Nie zabrak³o oczywiœcie kunickiej 

Scholi. Wa¿nym elementem uroczystoœci by³ koncert 

p. Moniki Sagan, który poprzedzi³ wspólnie celebrowan¹ 

i problemach bie¿¹cych; poruszaliœmy sprawy ogólne jak 

i ciekawostki z ¿ycia naszych mieszkañców, o których 

nasi Czytelnicy zapewne nigdy by siê nie dowiedzieli. 

Na ³amach naszej gazety rejestrowane by³y wa¿ne 

wydarzenia kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Przed-

stawialiœmy tak¿e recenzje na temat wydawanych przez 

Stowarzyszenie publikacji. Corocznie tak¿e zamieszcza-

ne by³y sprawozdania z dzia³alnoœci Kunickiego Sto-

warzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych, informuj¹ce na-

szych mieszkañców o wszystkich sprawach, którymi 

zajmowaliœmy siê w poszczególnych latach. Z du¿¹ sa-

tysfakcj¹ odbierane by³y sygna³y od naszych Czytel-

ników wskazuj¹ce w sposób jednoznaczny, i¿ ciekawi 

s¹ spraw, o których piszemy i oczekuj¹ na kolejne 

numery czasopisma. Wiele osób dowiadywa³o siê 

ciekawostek ze swojego dzieciñstwa, o których wczeœ-

niej nie wiedzieli. Je¿eli uznajecie Pañstwo, ¿e trafiamy 

w Wasze oczekiwania, to oznacza, ¿e obrany przez nas 

kierunek jest w³aœciwy. Tak jak dotychczas, równie¿ w 

przysz³oœci z du¿¹ ¿yczliwoœci¹ ws³uchiwaæ siê bêdzie-

my w nowe propozycje, a tak¿e czekamy na chêtnych 

do pisania na ³amach „Echa Kunic”.



cd ze str. 1

uroczyst¹ Mszê œw. Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym wpra-

wi³y s³uchaczy w ciekawy nostalgiczny wrêcz nastrój. 

S³uchaliœmy ze ³zami w oczach. Przekazanie treœci w 

tak przejmuj¹cy sposób i na tak wysokim poziomie mo-

g³a wyœpiewaæ tylko osoba o tak piêknym i wra¿liwym 

sercu jak p. Monika. I tu parê s³ów o wykonawczyni 

tego misterium. Monika Sagan edukacjê muzyczn¹ 

rozpoczê³a w Szkole Muzycznej II stopnia w Poznaniu 

w klasie œpiewu solowego. Po dwóch latach rozpoczê³a 

studia na wydziale wokalno - aktorskim Akademii Mu-

zycznej, które ukoñczy³a z najwy¿sz¹ ocen¹. Jako 

studentka bra³a udzia³ w wielu akademickich przed-

stawieniach, by³a uczestniczk¹ wielu kursów mistrzow-

skich. Ma za sob¹ recitale i koncerty filharmoniczne 

w kraju i zagranic¹ oraz debiut na scenie operowej. 

Jednak jej ogromn¹ pasj¹ s¹ pieœni Gospel. Pani Monika 

œpiewa³a równie¿ na balach charytatywnych organizo-

wanych przez ks. Artura Adamczaka. Czêsto przyje¿d¿a 

do Domu Rekolekcyjnego z mê¿em i córk¹. Pokocha³a 

z rodzin¹ Kunice! I chce tu zamieszkaæ. Czêsto tworzy 

pieœni, które potem sama wykonuje. Inspiracj¹ do 

tworzenia jest miêdzy innymi w³aœnie klimat i piêkna 

kunicka przyroda, która œni siê jej po nocach. Po jednej 

z takich nocy, natchniona napisa³a cudown¹ pieœñ 

„Wci¹¿ mnie zadziwiasz”. Bardzo wymowne s¹ s³owa 

„wci¹¿ mnie zadziwiasz si³¹ swej mi³oœci Panie, Ty jesteœ 

cisz¹ dla zmêczonych serc” - czyte s³owa nie s¹ prze-

pe³nione wielk¹ mi³oœci¹? 

To przejmuj¹ce misterium p. Monika poœwiêci³a tak¿e 

dla ciê¿ko chorej kole¿anki, matki trójki dzieci, a zebrane 

ofiary mia³y pomóc w finansowaniu jej leczenia. Wyko-

nane przez ni¹ pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym by³y wielkim 

prze¿yciem i ciekawym wydarzeniem. Nie bez przypadku 

by³ wybór tematyki pieœni; bie¿¹cy rok jest bowiem 

rokiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia. Po tak 

wzruszaj¹cym misterium odby³a siê uroczysta Msza œw. 

koncelebrowana przez 16-tu ksiê¿y. Po mszy œw. para-

fianie sk³adali ksiêdzu Ryszardowi  ¿yczenia. Piêknym 

gestem by³o wrêczanie, przez „najm³odszych”, wszy-

stkim Jubilatom symbolicznych czerwonych ró¿, które po 

zakoñczeniu uroczystoœci Ksiê¿a z³o¿yli na o³tarzu. 

Czego ¿yczyli parafianie swojemu Jubilatowi? Praw-

dziwie duchowego prze¿ycia tego Jubileuszu, a tak¿e 

ka¿dych kolejnych, aby dobry Bóg obdarzy³ Proboszcza 

obfitoœci¹ swoich ³ask, dobrym zdrowiem, radoœci¹ i 

umiejêtnoœci¹ przezwyciê¿ania k³opotów dnia codzien-

nego. Niech Matka Boska Szkaplerzna  wstawia siê za 

Ksiêdzem u Boga na co dzieñ i dalsze lata sprawowania 

tak trudnych kap³añskich obowi¹zków. Niech to 

szlachetne powo³anie i sianie Ziaren Prawdy Bo¿ej 

przyniesie zadowolenie, radoœæ i satysfakcjê z wyboru 

tak trudnej i odpowiedzialnej drogi ¿yciowej. Nasz 

papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³: „Kap³an jest cz³o-

wiekiem ¿yj¹cym samotnie, po to aby inni nie byli 

samotni”. 

Ostatnim, sk³adaj¹cym ¿yczenia by³ pan Jerzy 

Wêgier, który koñcz¹c swoja wypowiedŸ zaintonowa³ 

PLURIMOS ANNOS... co oznacza  ¿yczenia d³ugiego 

¿ycia, sto lat. Do œpiewu w³¹czyli siê wszyscy Ksiê¿a 

Jubilaci; brzmienie tych piêknych 17-tu mêskich g³osów 

w koœciele s³yszy siê do dziœ. Cudowne to by³o zakoñ-

czenie uroczystoœci !! 

Dziêkujmy Bogu [DEO GRATIAS] za te wspania³e 

prze¿ycia . 

Czym jest facebook dla wspó³czesnego œwiata? Jest 

sposobem komunikowania siê, ale nie tylko. Niektórzy 

uwa¿aj¹ wejœcie na tê stronê za codzienn¹ czynnoœæ. 

Musz¹ tam zajrzeæ, ¿eby uzyskaæ informacje o bliskich, 

znajomych, rzadziej przekazaæ coœ wa¿nego. Czasami 

opisuj¹ tam swój dzieñ, co ich gryzie, co im siê podoba 

b¹dŸ nie podoba. Traktuj¹ go jak pamiêtnik, ale po co? 

Skoro pamiêtnik jest rzecz¹ prywatn¹, to dlaczego lu-

dzie ujawniaj¹ tam swoje sekrety. Nasze tajemnice 

umieszczone na facebooku mog¹ byæ przeczytane przez 

niew³aœciwe osoby, a to z kolei mo¿e doprowadziæ 

nawet do przykrych konsekwencji. W XXI wieku zna-

lezienie osoby, która nie posiada konta na portalu spo-

³ecznoœciowym mo¿e przysporzyæ trudnoœci, bo z regu³y 

takie osoby w niektórych krêgach uchodz¹ za dziwa-

ków. Jest jednak pewien istotny problem zwi¹zany z 

korzystaniem z tego portalu. Facebook bardzo szybko 

uzale¿nia. Czêsto zagl¹damy do niego bez powodu, aby 

sprawdziæ najœwie¿sze aktualnoœci, bez których mo¿na 

by³oby siê obejœæ. Uwa¿am, ¿e ta strona nie jest niczym 

z³ym do czasu, gdy cz³owiek siê od tego uzale¿ni. A 

wszystkie czynnoœci typu wpisy, komentowania, do 

tego prowadz¹. Powinno siê z niego korzystaæ z umia-

rem, a co najwa¿niejsze bezpiecznie. Gdy opisujemy 

swój dzieñ np.: gdzie, co bêdziemy robiæ i podajemy 

sporo danych na ten temat, to mog¹ nas spotkaæ z 

tego tytu³u nieprzyjemnoœci. Dlatego warto ostro¿nie 

korzystaæ z tego typu stron. Facebook jest znakiem 

naszych czasów i nie da siê go pomin¹æ, ale nie dajmy

mu zdominowaæ naszego ¿ycia.

Facebook Z g³ow¹ w sieci

Daria Korwin-Piotrowska 

Bo¿ena Blimel



gródzkim. Dla ciekawoœci mo¿na wspomnieæ, ¿e nie-

wielki Nowogródek, licz¹cy ok. 10 tys. mieszkañców by³ 

wówczas najmniejsz¹ stolic¹ województwa w II Rze-

czpospolitej. Faktycznym centrum komunikacyjnym i 

gospodarczym Nowogródczyzny by³y Baranowicze 

(tam zaczyna³y siê szerokie tory prowadz¹ce w g³¹b 

Zwi¹zku Radzieckiego). Ojciec pani Domiceli by³ komen-

dantem policji, ale za namow¹ ¿ony zrezygnowa³ ze 

s³u¿by i zaj¹³ siê prowadzeniem gospodarstwa na 

zakupionej ziemi. Tu chodzi³a do szko³y i na harcerskie 

zbiórki. Pamiêta jak w 1935 roku na akademii szkolnej 

po œmierci Józefa Pi³sudskiego recytowa³a wiersz i przy-

tacza go w ca³oœci z pamiêci:

To nieprawda, ¿e Ciebie ju¿ nie ma,

To nieprawda, ¿e le¿ysz ju¿ w grobie,

Chocia¿ p³acze dziœ ca³a polska ziemia,

Ca³a polska ziemia w ¿a³obie.

Choæ Twe serce ju¿ wiêcej nie bije,

Choæ opuœci³ ju¿ Ciebie duch dzielny,

W naszych sercach jak ¿y³eœ, tak ¿yjesz,

Ukochany Wodzu nieœmiertelny.

By³eœ dla nas pos¹giem ze stali,

By³eœ dla nas sztandarem wspania³ym,

Ty  coœ Polskê wydŸwign¹³ i ocali³,

I wprowadzi³ na wy¿szy szczyt chwa³y.

Ju¿ usn¹³eœ po trudach nadludzkich,

Nie zwyciê¿y ju¿ Ciebie ból ¿aden 

Ukochany Marsza³ku Pi³sudski,

My, ¿yj¹cy Twoim pójdziem œladem.

W Snowie sta³ batalion u³anów. Mo¿na by³o ich 

podziwiaæ w czasie 3-cio majowych defilad. U³ani byli 

obiektem westchnieñ panienek i niejedna bia³og³owa 

marzy³a, by „wydaæ siê za u³ana”. Pani Domicela pa-

miêta, jak ¿ywo zareagowa³a, gdy podczas jednej z 

parad sp³oszony koñ zrzuci³ u³ana. Podbieg³a z p³aczem 

do babci krzycz¹c „Babciu, u³an upad³”. Tu zasta³a j¹ 

II wojna œwiatowa. Przysz³a ona nieco spóŸniona, wraz 

z Armi¹ Czerwon¹. Ojciec by³y policjant musia³ chroniæ 

siê uciekaj¹c do Knyszyna i dalej na Lubelszczyznê. 

Ona wraz z matk¹ i rodzeñstwem podzieli³a los 

zes³añców. 17 kwietnia 1940 roku enkawudzista po-

jawi³ siê na progu domu i da³ jedn¹ godzinê na spa-

kowanie. O prze¿yciach towarzysz¹cych tej nag³ej, 

przeprowadzanej w nocy, brutalnej akcji wyrzucania 

ludzi z domów, niech œwiadczy ten fragment Ballady 

Zes³añców, utworu anonimowego autora, który powsta³ 

na kanwie prze¿yæ zwi¹zanych z pierwsz¹ deportacj¹ 

przeprowadzon¹ 10 lutego 1941 r., a przekazywanej, 

Europa boryka siê obecnie z problemem uchodŸców 

z krajów muzu³mañskich objêtych konfliktami. Ludzie 

uciekaj¹c przed wojn¹ szukaj¹ schronienia oraz lep-

szych warunków bytowych. Problem masowych ruchów 

ludnoœci nie jest obcy w spo³eczeñstwie polskim i w 

przesz³oœci dotyka³ nas bezpoœrednio. Gdy po I wojnie 

œwiatowej Polska odzyska³a niepodleg³oœæ, wydawa³o 

siê, ¿e tragiczny rozdzia³ historii zsy³ek Polaków na Sy-

beriê zosta³ zamkniêty. Tak siê niestety nie sta³o. Po 

zbrojnej napaœci Armii Czerwonej na walcz¹c¹ z niemie-

ckim agresorem Polskê w dniu 17. tego wrzeœnia 1939 

roku, Zwi¹zek Radziecki okupowa³ po³owê przedwojen-

nego terytorium pañstwa polskiego, traktuj¹c zagarniê-

te ziemie jako tereny odzyskane: zachodni¹ Ukrainê, 

zachodni¹ Bia³oruœ i Litwê. W toku okupacji dokonywa³y 

siê brutalnie prowadzane procesy sowietyzacji spo³e-

czeñstwa. Poprzez represje, w³adze radzieckie stara³y 

siê wyeliminowaæ te grupy spo³eczne, które uwa¿a³y za 

niebezpieczne, b¹dŸ za takie, które w przysz³oœci mog³y 

stanowiæ przeszkodê w realizacji zamierzeñ Kremla. Na 

rozkaz Stalina, wydany w 1939 roku, dokonano, na 

niespotykan¹ dot¹d w historii skalê, czterech masowych 

deportacji Polaków. Poszczególne transporty zes³añców 

kierowane by³y w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego: na Sy-

beriê i jej po³udniow¹ czêœæ, na tereny Kazachstanu. 

Polacy zostali si³¹ deportowani z miejsc od lat za-

mieszkiwanych, trac¹c przy tym bezpowrotnie wszelki 

dobytek i dorobek wielu pokoleñ. W latach 1940-1941 

w³adze radzieckie dokona³y czterech wielkich operacji 

deportacyjnych z ziem polskich: w lutym, kwietniu i 

czerwcu 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941. W ramach 

kwietniowej deportacji wysiedlono w kazachstañskie 

stepy oko³o 300 tysiêcy osób. Wœród deportowanych, 

okreœlanych mianem „wrogów ludu” by³y rodziny 

wojskowych, rodziny urzêdników i policjantów, rodziny 

osób przebywaj¹cych poza granicami Zwi¹zku Ra-

dzieckiego, rodziny aresztowanych przez w³adze 

radzieckie (obojêtnie jaki cz³onek rodziny by³ areszto-

wany  ca³a rodzina ponosi³a odpowiedzialnoœæ za tê 

jedn¹ osobê), dzia³aczy spo³ecznych, nauczycieli, 

kupców, przemys³owców. G³ównymi ofiarami tej akcji 

zosta³y kobiety, dzieci oraz osoby w podesz³ym wieku. 

Wœród tej grupy deportowanych znalaz³a siê mieszkan-

ka Kunic,14 letnia wówczas, pani Domicela Czereda 

z domu Szczepanowicz, z mam¹, bratem i trzema 

m³odszymi siostrami, z których najm³odsza mia³a 2 lata. 

Pani Domicela urodzi³a siê w niewielkim miasteczku  

Snów (dziœ teren Bia³orusi), w po³owie drogi miêdzy 

Siewie¿em i Baranowiczami, w województwie Nowo-

ZES£AÑCZE LOSY PANI DOMICELI CZEREDY



pamiêtanej i powtarzanej jak modlitwa przez wszystkich 

zes³añców, równie¿ przytoczony przez pani¹ Domicelê 

z pamiêci:

Dziesi¹ty luty bêdziem pamiêtali, 

gdy przyszli Sowieci, myœmy jeszcze spali 

i nasze dzieci na sanie wsadzili, 

na g³ówn¹ stacjê wszystkich dowozili.

O, straszna chwila, o straszna godzina, 

rodz¹ca swoich bólów zapomina, 

ale Wam powiem, nie zapomnê chwili, 

gdy nas w ciemny wagon, jak w trumnê wsadzili.

W bydlêcych wagonach, zamykanych od zewn¹trz, 

przez ponad 10 dni, w nieludzkich warunkach, jechali 

za Wo³gê, za Ural, a¿ zatrzymali siê w Kazachstanie. 

W wagonie siedzieli i modlili siê. By³o duszno, ciasno 

i prawie ciemno, gdy¿ tylko jedno, górne, okratowane 

okienko wpuszcza³o nieco œwiat³a. Po przejechaniu gór 

uralskich, od czasu do czasu otwierano drzwi wagonu 

i pozwalano wyjœæ na tzw. „pieriegu³kê”. Parê razy dali 

such¹ rybê i „kipiatok” (wrz¹tek). Jeden m³ody cz³owiek 

nie kry³ siê z chêci¹ ucieczki z transportu i uda³o mu siê 

zrealizowaæ swój plan. Pani Domicela tak opisuje to 

zdarzenie: 

Po dotarciu do stacji koñcowej wy³adowano z wa-

gonów znu¿onych, zmêczonych i g³odnych zes³añców. 

Pod go³ym niebem, przy skromnych baga¿ach, które 

uda³o siê przygotowaæ przed wyjazdem, czekali na 

dalszy ci¹g wydarzeñ. Stres i zmêczenie, niepewnoœæ 

dalszego losu by³y udzia³em wszystkich, zw³aszcza 

dzieci. Pani Domicela opisuje tak swoje prze¿ycia w

pierwszych chwilach na obcej ziemi:

Strudzonych ciê¿k¹ drog¹ zes³añców rozwo¿ono 

saniami, samochodami ciê¿arowymi do wiosek. Sytu-

acjê po dotarciu do miejsca przeznaczenia Pani

Domicela tak opisuje:

Los nie oszczêdza³ pani Domiceli, najstarszej z 

rodzeñstwa. Musia³a sama podj¹æ pracê w celu 

utrzymania rodziny, a tym samym zapewnienia jej po-

¿ywienia. Zaczê³a od robienia tzw. „samanu” czyli 

bloczków (odpowiednik naszej ceg³y ) z gliny pomie-

zanej ze s³om¹, które wysuszone na s³oñcu s³u¿y³y do 

budowy baraków i ziemianek. Norma dzienna wynosi³a 

1000 takich bloczków. Z tych bloczków stawiano œciany, 

które wi¹zano ¿erdziami i faszyn¹, a nastêpnie oble-

piano glin¹ z dwóch stron. Pod³ogê stanowi³o klepisko 

przecierane glin¹ z domieszk¹ krowiego nawozu. Dach 

sporz¹dzano z belek b¹dŸ z ¿erdzi i przysypywano 

ziemi¹ (st¹d nazwa ziemianki). Gdy step pokry³a zielona 

trawa pas³a byd³o, bardzo czêsto wœród wilków, które 

nie by³y tam rzadkoœci¹. Zim¹ pracowa³a w oborach. 

Karmi³a byd³o, wozi³a dla nich siano, pêdzi³a do wodo-

poju. Ogólnie by³y to typowe prace w gospodarstwie 

rolnym, jednak w prymitywnych warunkach, surowym

klimacie i wœród dzikiej przyrody.

Roz³adowali nas na stacji Kija³y. Mama posz³a, a ja przy 

tobo³kach siedzia³am i wtedy mnie siê przyœni³a, czy 

przywidzia³a Matka Boska i powiedzia³a do nas: 

„cicho, nie p³aczcie”. Ja do kobiet polecia³am i mówiê: 

„cicho, nie p³aczcie” Matka Boska tu by³a i powie-

dzia³a, ¿e wszyscy st¹d wyjedziemy i siê uratujemy.

Dali mnie do pasienia buhajki i tak pas³am je miêdzy 

wilkami. Wilki ludzi nie rusza³y, tylko byd³o. Ale ono siê 

broni³o. Stawa³o rogami na zewn¹trz, a w œrodku chro-

nili m³ode cielaczki i nie dopuszczali do nich wilków. 

Jeden ch³opak mówi „bêdê ucieka³”. Durny, mówimy 

„bêdziesz ucieka³ oni ciê zastrzel¹, nie, nie rób tego”, 

ale on i tak uciek³. Jak przyjechaliœmy na miejsce to on 

jakoœ siê podczepi³ pod wagony od transportu. Oni 

jego nie znaleŸli, a on tymi wagonami wróci³ do domu. 

Matka napisa³a do domu, ¿e go tu nie ma, a on tu pisze

list „co wam trzeba to ja wam przyœlê”.

My trafiliœmy do posio³ka Leonidowka, zamieszka³ego 

przez Kazachów, Rosjan i Niemców. Po przybyciu na 

miejsce miejscowi otoczyli nas kó³kiem i tylko patrzy-

li, bo mieli zakaz, ¿eby nam nawet wody daæ, bo my

 taki niedobry naród, element niepewny i wrogowie 

ludu. Ale dosz³a do mnie jedna pani. Ona by³a nauczy-

cielk¹ i pokaza³a ¿ebym sz³a za ni¹ i ona da mleka dla 

siostry i herbaty dla mamy, bo mama z przemêczenia 

zwraca³a. Ale nie kaza³a nikomu o tym mówiæ. Do mie-

szkania dali nam taki straszny barak i mieszkaliœmy 

w nim tylko do zimy. Przyszed³ do nas Niemiec i za-

bra³ nas do siebie i mówi³ do mamy  ja mam siedem 

dzieci, a ty masz piêæ to siê jakoœ pomieœcimy. I tak 

mieszkaliœmy w dwie rodzimy. ¯ona Niemca do swoich

dzieci mówi³a po niemiecku, a do nas po rusku.

I tak pas³am to byd³o przez lato, a na zimê z kole¿ank¹ 

dawali nas na tak¹ bazê do chowania byd³a. Trzeba by³o 

przywoziæ siano, karmiæ i do wodopoju goniæ. Raz po-

jecha³am wo³ami siano zawieŸæ dla byd³a, a tu nagle 

w stepie zerwa³ siê huragan, burza œnie¿na. W stepie 

gdzie burza zasta³a, tam stój, bo pob³¹dzisz i nie tra-

fisz do domu. Wtedy wo³y siê pok³ad³y w œniegu, a ja 

na tym sianie zosta³am, ale wiatr siano wyrwa³, a ja 

mocno zmarz³am i rêce wtedy sobie odmrozi³am i na 

malariê zachorowa³am, a mama mnie potem naft¹ sma-



Dodatkow¹ dokuczliwoœci¹ by³ nieustanny g³ód. 

Wyprodukowana ¿ywnoœæ by³a œciœle ewidencjono-wana 

i prawie w ca³oœci kierowana na potrzeby wal-cz¹cej 

armii. Wszelkie naruszenia rygorów zwi¹zanych 

z dystrybucj¹ ¿ywnoœci by³y surowo karane. Karano 

np. za zbieranie k³osów na polu po ¿niwach. G³ód dotyka³ 

zarówno ludnoœæ miejscow¹, jak i zes³añców. Zjawisko 

kradzie¿y by³o powszechne. Jak mówi pani Domicela: 

Pierwsza nadzieja na wyzwolenie siê z zes³añczego 

losu przysz³a jesieni¹ 1941 roku, wraz z powstaniem 

Armii Andersa, ale „Mama do Andersa nie puœci³a”- mówi 

pani Domicela. Na nastêpn¹ przysz³o czekaæ 2 lata. W 

maju 1943 r. w nastêpstwie porozumienia Zwi¹zku 

Patriotów Polskich z rz¹dem radzieckim, rozpoczêto na 

terytorium Zwi¹zku Radzieckiego organizowanie pol-

skich si³ zbrojnych. W ramach tworzonych si³ zbrojnych, 

powo³ano do ¿ycia I Samodzielny Batalion Kobiecy im. 

Emilii Plater. By³a to jedyna w Armii Czerwonej, w której 

s³u¿y³o w sumie ok. 600 tys. kobiet, kobieca jednostka 

bojowa. Do tej jednostki pani Domicela dosta³a urzê-

dowe powo³anie i tym razem mama musia³a „puœciæ”. 

Do obozu w Sielcach nad Ok¹ pojecha³a poci¹giem z 

nadziej¹ na rych³y, realny powrót do kraju. Kilka mie-

siêcy trwa³y æwiczenia i przygotowania do przysz³ych 

zadañ bojowych. Dla kobiet nie by³o taryfy ulgowej, 

æwiczy³y tak jak mê¿czyŸni, ale zahartowane w ciê¿kiej 

pracy fizycznej w tajdze, w trudnych warunkach kli-

matycznych, przyzwyczajone do niewygód, dzielnie i 

sumiennie wykonywa³y swoje zadania. Dowództwo Ba-

talionu by³o mieszane, rosyjsko-polskie. Polsk¹ czêœæ 

stanowili g³ównie potomkowie dawnych zes³añców. Jed-

na ze szkol¹cych, by³a bardzo wymagaj¹ca, wykazywa³a 

siê szczególn¹ surowoœci¹ i bezwzglêdnoœci¹ w sto-

sunku do szkolonych dziewcz¹t. Mówi³a po polsku, ale 

klê³a tylko po rosyjsku (takich s³ów polscy zes³añcy 

zazwyczaj wykszta³ceni, na Syberiê nie przywieŸli). Naj-

czêœciej powtarza³a „czort pobieri” Jednoczeœnie m³ode 

dziewczêta by³y poddawane twardej edukacji politycz-

nej, maj¹cej na celu zmianê spojrzenia na traumatyczne 

prze¿ycia zwi¹zane z deportacj¹ i ¿yciem na zsy³ce. 

Jednak okr¹g³e s³owa politruka, g³osz¹cego w³asn¹ 

prawdê historyczn¹ by³ego najeŸdŸcy, nie by³y w stanie 

st³umiæ ¿alu i goryczy po utraconej ojczyŸnie, a wybór 

tej drogi do kraju wynika³ z wielkiej têsknoty i chêci jak 

najszybszego powrotu z zes³ania. Batalion Kobiecy zo-

sta³ przydzielony do Pierwszego Korpusu Polskich Si³ 

Zbrojnych w Zwi¹zku Radzieckim. Pani Domicela tak

opisuje swoj¹ drogê do ojczyzny.

W nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 r. nast¹pi³o  forsowanie 

Wis³y pod Pu³awami, w którym u¿yto pododdzia³y 

kobiece bezpoœrednio do walki, w tym równie¿ pod-

oddzia³ pani Domiceli. Fakt ten zosta³ odnotowany w 

ksi¹¿ce „Platerówki”, pracy zbiorowej pod redakcj¹ 

Eleonory Syzdek, wydanej przez Zak³ad Narodowy im. 

Ossoliñskich w 1988 r. Oto cytat : „Czêœæ 2 kompanii 

fizylierek - dru¿yna ckm pod dowództwem Danuty 

Szostak - wziê³a udzia³ w walce. W dru¿ynie tej 

znajdowa³y siê dwie obs³ugi ciê¿kich karabinów 

maszynowych. Forsowa³y wówczas Wis³ê: Janina 

Pataluch Nobis, Wanda Mi³kowska, Józefa Wrona 

Dorniak, Domicela Szczepanowicz, Janina Mija³ 

Rudnicka, dwie siostry Œwiêtoñ i inne. (...) Ca³a dzie-

si¹tka wysz³a z tego forsowania ca³o”. 

Niestety w nastêpnej akcji pani Domicela zosta³a 

ranna w g³owê i zosta³a przetransportowana do szpita-

la w Otwocku. Do walki ju¿ nie wróci³a. Po kilku mie-

si¹cach wróci³a do swego oddzia³u, który stacjonowa³ 

w wyzwolonej ju¿ Warszawie, w pobli¿u koœcio³a p.w. 

Œw. Stanis³awa Kostki (od 2010 r. Sanktuarium Diecez-

jalne b³. ks. Jerzego Popie³uszki). Pododdzia³ wkrótce 

rozformowano, a pani Domicela wyjecha³a do ojca na 

Lubelszczyznê, sk¹d po powrocie matki ze zsy³ki, wraz 

z rodzeñstwem przenios³a siê do Szprotawy. Tu pra-

cowa³a w urzêdzie pocztowym jako telefonistka, wyko-

rzystuj¹c swoje doœwiadczenie wojskowe. Wkrótce te¿ 

pozna³a swojego przysz³ego mê¿a, który pochodzi³ z 

Pierwszego wrzeœnia 1943 r. jedna kompania zosta³a 

przydzielona na front i bra³a udzia³ pod Lenino, mnie 

tam nie by³o. Tam zginê³a nasza kole¿anka, która sta³a 

na warcie. Nadlecia³ samolot niemiecki i zrzuci³ bom-

bê. Nas poprowadzili w styczniu przez Smoleñszczyz-

nê, Kijów, Brzeœæ, Lublin, a¿ do forsowania Wis³y pod 

Pu³awami. Staliœmy pod Katyniem. Miejscowi uprze-

dzali nas by nie zbieraæ jagód w lesie. Mówili: „tam 

strielali waszych parniej”, „waszych bajcow tam 

strielali”. Pod Lublinem niektóre kole¿anki by³y na wyz-

wolonym Majdanku. Ciê¿ko to prze¿y³y.

rowa³a i grza³a p³omieniem. Wo³y tak¿e przemarz³y, nie 

mog³y wstaæ i trzeba by³o je dor¿n¹æ. Innym razem te¿ 

mnie wo³y ponios³y jak wioz³am zbo¿e od kombajnu. 

Wpad³y z wozem do „samanowej” jamy (pozosta³oœæ 

po wybraniu gliny do robienia samanu) i ca³e zbo¿e 

siê wysypa³o. Z tego by³a taka korzyœæ, ¿e póŸniej ludzie 

to mokre ziarno ukradkiem zabierali, suszyli i by³o 

co jeœæ.

Tam jak kto nie ukrad³, to nie prze¿y³. Miejscowi szli 

nam trochê na rêkê. Mówili - ty bieri sztob ja nie widie³a 

ty mienia”. Krad³o siê zbo¿e, mleko. Ratowa³y nas 

paczki od rodziny. Pisa³am: choæ obierek przyœlijcie 

nam, bo jeœæ nie mamy co. Poczta pracowa³a dobrze 

i oni tych paczek nie ruszyli.
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okolic Tarnopola i mieszka³ z rodzin¹ w Siodle. Po œlubie 

pañstwo Czeredowie zamieszkali w Kunicach wspólnie 

prowadz¹c urz¹d pocztowy. Dziwnym zrz¹dzeniem losu 

pan Czereda s³u¿y³ przed wojn¹ w u³anach i pani Do-

micela z uœmiechem konstatuje: „Jako dziewczynka 

marzy³am, ¿eby wydaæ siê za u³ana i wysz³am za u³ana.”

Po latach pani Domicela wraz z mê¿em odwiedzi³a 

rodzinny Snów. W budynkach powsta³y mieszkania ko-

munalne, a gospodarstwo ojca zosta³o przejête przez 

miejscowy ko³choz. St¹paj¹c po by³ej ojcowiŸnie, m¹¿ 

pani Domiceli z iœcie u³añsk¹ fantazj¹ po³o¿y³ siê na ziemi 

ze s³owami „niech chocia¿ pole¿ê sobie na ziemi teœcia”. 

Tak koñcz¹ siê zes³añcze losy pani Domiceli. Po latach, 

za wojenne zas³ugi by³a wielokrotnie odznaczana i 

nagradzana. Zosta³a awansowana do stopnia podpo-

rucznika. Czas zaciera pamiêæ o tamtych ponurych 

dniach, ale poczucie doœwiadczonej krzywdy i utraty 

dzieciñstwa pozostaj¹. Pani Domicela okreœla ten minio-

ny czas jako czas pokuty. 

Pokuta by³a bardzo wielka i praca, ¿e o ma³o nie za-

marz³am w tym stepie. Rêce, wszystko poodmra¿ane 

by³o. Ludzie mêczyli siê, pokutowali. Ale nie mam ¿alu 

do nikogo. Byli wœród nich dobrzy ludzie, którzy nam

bardzo pomogli.
Eugeniusz Zagórski

Ojczyzno nasza, ziemio ukochana, 

w trzydziestym dziewi¹tym ca³a krwi¹ zalana. 

Nie doœæ, ¿e Polskê na pó³ rozebrali, 

to jeszcze Polaków na Sybir wygnali.

Dziesi¹ty luty bêdziem pamiêtali, 

gdy przyszli Sowieci, myœmy jeszcze spali 

i nasze dzieci na sanie wsadzili, 

na g³ówn¹ stacjê wszystkich dowozili.

O, straszna chwila, o straszna godzina, 

rodz¹ca swoich bólów zapomina, 

ale Wam powiem, nie zapomnê chwili, 

gdy nas w ciemny wagon, jak w trumnê wsadzili.

O, ¿egnaj Polsko, ¿egnaj chato mi³a, 

o, ¿egnaj ziemio, któraœ nas karmi³a, 

¿egnaj s³oneczko i gwiazdy z³ociste, 

my odje¿d¿amy z tej ziemi ojczystej.

Cztery dni polsk¹ ziemi¹ my jechali, 

lecz ¿eœmy j¹ tylko przez szpary ¿egnali. 

W pi¹ty dzieñ sowiecka maszyna ryknê³a, 

jakby ka¿dego sztyletem przeszy³a.

Mijaj¹ doby, tygodnie mijaj¹, 

raz na dzieñ chleba i wody nam daj¹, 

mijamy Rosjê i góry Uralu 

i tak jedziemy wci¹¿ dalej i dalej.

Czwartego marca stanê³a maszyna 

i tak ju¿ transport z nami siê zatrzyma³, 

jedziemy autem, a potem saniami, 

przez œnie¿n¹ tajgê, rzekami, lasami.

Oj, smutna by³a nasza karawana, 

„kipiatku” z chlebem dali nam co rana, 

dzieci zmarzniête z sani wypadaj¹, 

a na noclegach umarli zostaj¹.

O, Polsko piêkna, ziemio nasza œwiêta, 

gdzie Twoje syny, gdzie Twoje orlêta? 

Dzisiaj w sybirsk¹ tajgê przyjechali. 

Czy bêdziem Ciebie kiedy ogl¹dali?!

S³oneczko z³ote smutno nas wita³o, 

gdy do baraku rano zagl¹da³o. 

Dwie bia³e trumny sosnami ubrane, 

nad nimi matki klêcz¹ zap³akane.

Jesteœmy sami, stra¿ nas zostawi³a, 

bo có¿ tu bêdzie ko³o nas robi³a? 

Œwiat nam zamknêli, wszêdzie lasy, drzewa, 

nawet ptaszyna nam tu nie zaœpiewa.

Zima, œniegi straszne, w lesie ciê¿ka praca, 

g³ód i têsknota bardzo nas przygniata, 

tyfus okrutny wœród ludzi siê szerzy, 

co dzieñ to wiêcej pod sosnami le¿y.

I przysz³a wiosna, s³oñce zajaœnia³o, 

lecz u nas wcale nie powesela³o, 

tylko po lesie s³ychaæ g³os p³acz¹cy: 

„O Jezu Chryste, w Ogrójcu mdlej¹cy!”

Polska Królowo, zlituj siê nad nami, 

nad polsk¹ ziemi¹ i nad Polakami, 

powróæ nas, powróæ do ziemi ojczystej, 

Królowo Polski! Panienko Przeczysta!

cd ze str. 5
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W poprzednim wydaniu Echa Kunic, pisz¹c o 20. letnim 

okresie administrowania kunicka parafi¹ przez ksiêdza 

Zbigniewa Szuberlaka wiele miejsca poœwiêci³em opi-

sowi Milenium Chrztu Polski zarówno w kraju jak i 

naszej parafii. Przez 50 lat, które up³ynê³y od tamtych 

wydarzeñ byliœmy œwiadkami du¿ych i znacz¹cych 

przeobra¿eñ w naszej ojczyŸnie. St¹d te¿ tegoroczne 

obchody kolejnego Jubileuszu Chrztu Polski maj¹ 

jak¿e odmienny charakter. Koœció³ i Naród, te dwie 

rzeczywistoœci przeplataj¹ siê nawzajem w tym szcze-

gólnym œwiêtowaniu. Nie mo¿e byæ przecie¿ inaczej, 

bowiem w przypadku Polski, naród siê rodzi³ dziêki 

Koœcio³owi i z Koœcio³em. St¹d w œwiecie chrzeœcijañ-

skim i za Spi¿ow¹ bram¹ mówiono zawsze i mówi siê 

dziœ, ¿e „Polonia semper fidelis” - Polska zawsze wierna. 

Nie od rzeczy bêdzie przypomnieæ kilka prawd histo-

rycznych poprzedzaj¹cych ten wa¿ny moment dla na-

szego kraju. Chrzest Polski by³ momentem prze³omo-

wym w historii Polski. Zmieni³ on ca³kowicie bieg na-

szych dziejów i zakoñczy³ pewien okres na terenach 

ziem polskich. Przyjêcie chrzeœcijañstwa okaza³o siê 

jedn¹ z najbardziej spektakularnych decyzji podjêtych 

przez Mieszka I. Przyczyn¹ tego wydarzenia by³a 

niew¹tpliwie sytuacja polityczna ówczesnej Europy, 

która zmusi³a dawne pogañskie kraje do przyjêcia 

pewnej strategii politycznej. Cesarz Otton I widzia³ 

mo¿liwoœæ utworzenia na terenach Polski arcybiskup-

stwa, które zajê³oby siê chrystianizacj¹ pogañskiej 

wschodniej czêœci Europy. Mieszko I, zdaj¹c sobie 

sprawê z powagi sytuacji, zdecydowa³ siê na otwarte 

i jawne przyjêcie chrzeœcijañstwa. W 965 r. wzi¹³ za 

¿onê Dobrawê (znan¹ te¿ jako D¹brówka), córkê 

czeskiego ksiêcia Boles³awa I. Ma³¿eñstwo z czesk¹ 

ksiê¿niczk¹ mia³o udowodniæ szczeroœæ intencji Mie-

szka w d¹¿eniu do przyjêcia nowej wiary. W 966 roku 

nast¹pi³ chrzest Polski. Dziêki tej decyzji Mieszko I 

unikn¹³ krwawych misji chrystianizacyjnych, które na 

szerok¹ skalê prowadzi³ koœció³ niemiecki. Implikacje 

przyjêcia chrzeœcijañstwa by³y ogromne. Chrzest ksiê-

cia nie by³ bowiem jedynie wydarzeniem religijnym, 

w³¹czy³ rodz¹ce siê pañstwo polskie w kr¹g polityczno-

kulturowy Europy ³aciñskiej. Wraz z przybyciem pier-

wszych misjonarzy rozpocz¹³ siê proces przejmowania 

zachodnich wzorców politycznych i kulturowych struk-

tury politycznej i administracyjnej pañstwa, systemu 

prawnego, obyczajów, pisma, ³aciny jako jêzyka urzê-

dowego itp. Proces ten trwa³ wiele lat, a w konsekwen-

cji doprowadzi³ do przystosowania Polski do modeli i 

wzorców zachodnich. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e to co siê 

wtedy sta³o, by³o wydarzeniem pañstwowotwórczym i

narodowotwórczym. 

Wed³ug historyków Mieszko ochrzci³ siê 14 kwietnia 

/w 966 roku tego dnia by³a Wielka Sobota/. To co sta³o 

siê w 966 roku, tak naprawdê by³o pierwszym wejœciem 

Polski do Europy. Z przyjêciem chrztu wi¹za³o siê œwia-

dome wejœcie do œwiata kultury chrzeœcijañskiej. 

Wœród historyków panuj¹ spory odnoœnie miejsca 1. 

stolicy m³odego pañstwa Polan; wymienia siê zarówno 

Poznañ, jak i Gniezno. Dlatego te¿ tegoroczne obchody 

odbywa³y siê w trzech miejscach: Poznañ, Gniezno, 

Lednica. W GnieŸnie w czwartek /14.04/ rozpoczê³y 

siê uroczyste obchody rocznicowe. W pobliskim Ostro-

wie Lednickim odprawiono nabo¿eñstwo dziêkczynne 

za chrzest Polski. Po raz pierwszy zabrzmia³ te¿ spe-

cjalnie na tê okazjê odlany dzwon „Mieszko i Dobrawa”.

W tym artykule pominiête zostan¹ szczegó³owe opisy 

obchodów centralnych. Dla nas mieszkañców Kunic 

inauguracja rocznicy chrztu nast¹pi³a w Wielka So-

botê tj. 26 marca. Jednym z elementów liturgii tego 

dnia jest odnawianie chrztu przez zgromadzonych 

wiernych. 

W tym roku obrzêd odby³ siê w duchu wyj¹tkowo 

donios³ym i uroczystym. Zabytkowa chrzcielnica zosta³a 

udekorowana szarfami w kolorach narodowych. Ks. pro-

boszcz Ryszard Gas przed liturgiczn¹ ceremoni¹ odno-

wy chrztu, nawi¹za³ do pocz¹tków naszej polskiej 

chrystianizacji. Poniewa¿ by³o to wyst¹pienie o szcze-

gólnej wadze, dlatego pozwalam sobie na potrzeby 

tego artyku³u zacytowaæ szerokie jego fragmenty. 

 

1050 lat 

Chrztu Polski

„Tegoroczne œwiêtowanie Zmartwychwstania Pañ-

skiego ³¹czymy z obchodami jubileuszu 1050-lecia 

chrztu Polski. Od pierwszych wieków chrzeœcijañ-

stwa sakrament chrztu by³ udzielany, zw³aszcza 

osobom doros³ym, g³ównie w okresie wielkanoc-

nym, a nierzadko wy³¹cznie w trakcie obrzêdów 

Wielkiej Nocy. Tak¿e i obecnie podczas Wigilii 

Paschalnej wiele osób na ca³ym œwiecie dostêpuje 

obmycia chrzcielnego. W czasie ka¿dej Mszy Œwiêtej 

w ci¹gu ca³ej oktawy Zmartwychwstania Pañskiego 

w sposób szczególny modlimy siê za nowo ochrz-

czonych. Wszyscy uczestnicy Wigilii Paschalnej, 

wspominaj¹c swój chrzest, odnawiaj¹ przyrzecze-
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych za 2015 rok

Na zakoñczenie tego artyku³u, w kontekœcie obchodzo-

nego Jubileuszu mo¿na postawiæ sobie wa¿ne pytanie? 

Co by by³o gdyby Mieszko nie przyj¹³ chrztu? Gdyby nie 

by³o chrztu, gdyby nie ta niezwykle odwa¿na i powa¿-

na decyzja I ksiêcia Polan, nie by³oby zapewne ani 

Polski, ani polskiego narodu. Zdaniem znawcy historii 

œredniowiecznej profesora Krzysztofa O¿oga pozosta-

wanie w krêgu pogañskim doprowadzi³oby do zag³ady 

monarchii, któr¹ stworzyli Piastowie. Taki los unice-

stwienia spotka³ wiele narodów s¹siaduj¹cych w tych

czasach z pañstwem Mieszka. 

Opracowa³: Jerzy Wêgier

nia chrzcielne i przyjmuj¹ pokropienie wod¹ 

œwiêcon¹. Chrzest bowiem czerpie swe znaczenie 

i skutecznoœæ z Misterium Paschalnego, z przejœcia 

Chrystusa ze œmierci do ¿ycia, z Jego zwyciêstwa 

nad œmierci¹, któr¹ jest tak¿e ka¿da ludzka s³aboœæ, 

ka¿dy grzech. Przypominaj¹ nam o tym budz¹ce 

nadziejê s³owa œw. Paw³a odczytywane podczas 

Wigilii Paschalnej: My wszyscy, którzy otrzymaliœ-

my chrzest zanurzaj¹cy w Chrystusa Jezusa, zo-

staliœmy zanurzeni w Jego œmieræ. Chrzest przenika 

zbawczo ka¿d¹ ludzk¹ egzystencjê, ka¿dego indy-

widualnego cz³owieka powo³anego do wspólnoty 

z Bogiem. Wpisa³ siê te¿ w ¿ycie Mieszka I, który 

chocia¿ ¿y³ w odleg³ych dla nas czasach, to jego de-

cyzja zaowocowa³a konsekwencjami brzemiennymi 

i dla nas, ludzi pocz¹tku XXI wieku. Chrzest ksiêcia 

Polan i jego najbli¿szego otoczenia w roku 966 by³ 

bowiem nie tylko jego aktem osobistym, ale tak¿e 

chrztem Polski. Stanowi³ wydarzenie o charakterze 

prze³omowym, wyznaczy³ pocz¹tek procesu chry-

stianizacji spo³eczeñstwa, ukonstytuowa³ nie tylko 

nasz¹ pañstwowoœæ, ale tak¿e narodow¹ to¿samoœæ, 

której integralnym, a nawet podstawowym spoiwem 

sta³o siê chrzeœcijañstwo. Chrzest by³ niew¹tpliwie 

wyrazem geniuszu i odwagi naszych przodków, ich 

zdolnoœci strategicznego myœlenia i odpowiedzial-

noœci, ale by³ nade wszystko dzie³em Bo¿ej Opa-

trznoœci. Wprowadza³ nasz naród w spo³ecznoœæ 

Koœcio³a, naznaczonego ³ask¹ Boga ¿ywego, oraz 

w³¹cza³ w kr¹g kultury zachodniej W perspektywie 

ponad dziesiêciu wieków chrzeœcijañstwa w naszej 

OjczyŸnie mamy wszyscy prawo chlubiæ siê jej 

histori¹, aktami bohaterstwa i w³asn¹ kultur¹”.

cd ze str. 7

Szanowni Pañstwo

W dniu 24 maja 2016 roku Zarz¹d dokona³ podsu-

mowania i oceny wszystkich spraw, którymi zajmowa³ 

siê w  minionym 2015 roku. Jak wiadomo jest to statu-

towy wymóg, który obliguje do corocznego sk³adania 

sprawozdania wobec cz³onków Stowarzyszenia. W mi-

nionym okresie odby³y siê cztery posiedzenia. Od lat 

stosujemy ten sam cykl spotkañ zarz¹du, gdy¿ praktyka 

wykaza³a, i¿ jest on najbardziej optymalny dla naszej 

organizacji. Pragniemy tak¿e poinformowaæ, i¿ organa 

wykonawcze Stowarzyszenia tj. Zarz¹d i Komisja Rewi-

zyjna pracowa³y w tym okresie sprawozdawczym wspól-

nie w niezmienionym i sk³adzie statutowym. Posie-

dzenia odbywa³y siê zawsze z frekwencja wymagan¹ 

statutem. Absencje by³y sporadyczne, podyktowane 

przyczynami obiektywnymi tzn. chorob¹ lub urlopem. 

Podejmowane decyzje by³y zawsze jednomyœlne.  

Realizuj¹c misjê i cele statutowe Stowarzyszenia, w 

okresie sprawozdawczym Zarz¹d skupia³ siê, podobnie 

jak w latach poprzednich na g³ównych problemach 

dotycz¹cych dzielnicy Kunice. Dotyczy³y on przede

wszystkim nastêpuj¹cych zagadnieñ.

1. Ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych.

2. Wspomaganie przedsiêbiorczoœci miejscowych 

wspólnot.

3. Promowanie lokalnych œrodowisk.

Przyjêty na pocz¹tku roku sprawozdawczego plan pracy 

zak³ada³ zarówno kontynuacjê wielu spraw realizowa-

nych w latach poprzednich, jak równie¿ zadania zupe³-

nie nowe.

1. Wydawnictwo gazetki „Echo Kunic”

2. Przygotowywanie do druku ksi¹¿ki 

3. Promocja lokalnych tradycji



4. Wspieranie inicjatyw lokalnych ró¿nych grup 

spo³ecznych

5. Wspó³praca ze wszystkimi podmiotami i osobami 

fizycznymi w zakresie ni¿ej podanej tematyki: 

r ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,

r upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,

r ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

r dzia³alnoœæ charytatywna.

W realizacji za³o¿eñ rocznego planu pracy Zarz¹d wiele 

uwagi skupia³ na dzia³alnoœci edytorskiej. Wydawni-

ctwo lokalnej gazety „Echo Kunic” przy du¿ym zaanga-

¿owaniu bardzo wielu osób odbywa³o siê w cyklu 4. 

miesiêcznym. Jest to wprawdzie mniej ni¿ w latach 

poprzednich, ale zyska³a w znacz¹cy sposób objêtoœæ 

gazety i treœæ prezentowanych artyku³ów. W 2015 roku 

na ³amach naszego publikatora pojawi³y siê artyku³y 

nawi¹zuj¹ce do polskich tradycji zwi¹zanych ze 

œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Nadal 

korzystaliœmy z zasobów Wernera Guttmanna, a do-

tycz¹cych okresu II wojny œwiatowej. Kontynuowany 

by³ cykl artyku³ów pt. sylwetki; tym razem publikowany 

by³ szeroki wywiad z ks. Arturem. Rozpoczêliœmy cykl 

artyku³ów autorstwa Bogdana Klockowskiego, doty-

cz¹cy sportu pi³ki no¿nej w powojennych Kunicach. Wy-

dawnictwo 440 egzemplarzy rozchodzi siê b³yskawicz-

nie wœród naszych czytelników i nie obserwujemy 

¿adnych zwrotów. Niejednokrotnie Kuniczanie konta-

ktuj¹ siê z nami i dyskutuj¹ na temat treœci zawartych 

w artyku³ach i przedstawiaj¹ swoje uwagi. Nie wszy-

stkie s¹ trafne, ale wiele jest sprostowañ s³usznych. 

Sk³adaj¹ tak¿e swoje propozycje co do spraw, o 

których chcieliby posi¹œæ wiedzê. 

Wiele czasu poœwiêcaliœmy w minionym roku na przy-

gotowaniach do wydania kolejnej ksi¹¿ki, a dotycz¹cej 

70.lecia istnienia w powojennych Kunicach sportu pi³ki 

no¿nej. Ksi¹¿ka jest autorstwa Bogdana Klockowskie-

go, kronikarza i pasjonata lokalnego klubu sporto-

wego. Przewidziany termin promocji ksi¹¿ki planowany 

jest na 4. kwarta³. Tak jak w przypadkach innych pu-

blikacji stosowne spotkanie okolicznoœciowe z opraw¹ 

artystyczn¹ zorganizowane bêdzie wspólnie z kunicka

fili¹ ¯arskiego Domu Kultury.

Notujemy tak¿e dobr¹ wspó³pracê z  parafialnym ko³em 

Caritas i Aktywn¹ Jesieni¹. Wspólnie realizowaliœmy 

kolejny ju¿ VI Parafialny Festyn Rodzinny. S³u¿yliœmy 

pomoc¹ w zdobywaniu sponsorów do pozyskania œrod-

ków finansowych na budowê windy dla niepe³nospraw-

nego mieszkañca Kunic - Artura Kity. Cz³onkinie na-

szego Stowarzyszenia Krystynê B¹k i Bo¿enê Blimel 

zg³osiliœmy do wyró¿nienia  na organizowanym przez 

pani¹ Burmistrz Miêdzynarodowym Dniu Wolontariu-

sza. Pisaliœmy o tym w grudniowym wydaniu Echa 

Kunic. Walne Zebranie w roku ubieg³ym podjê³o uchwa-

³ê w sprawie nadania godnoœci Honorowego Cz³onka 

Stowarzyszenia panu Wernerowi Guttmannowi. Uroczy-

ste uhonorowanie odby³o siê 20 sierpnia, o szczegó³ach 

tej wizyty informowaliœmy na stronie internetowej

naszego Stowarzyszenia.

W drugim kwartale minionego roku dokonaliœmy 

ostatecznego rozliczenia dotacji w wysokoœci 6.657,91 

PLN otrzymanej przez parafiê na prace konserwatorsko 

restauratorskie zabytkowych epitafiów pochodz¹cych 

z II po³owy XVIII wieku. 

W sprawach istotnych Zarz¹d podejmowa³ uchwa³y; 

zosta³y podjête ³¹cznie 3 uchwa³y. Dotyczy³y one

nastêpuj¹cych spraw:

1. Przyjêcie planu pracy na 2015 rok.

2. Przyjêcie rocznego preliminarza.

3. Wsparcie finansowe ¯DK filia Kunice na zakup s³o-

dyczy dla uczestników imprezy z okazji Dnia Dziecka.

Finanse Stowarzyszenia

Stan konta na dzieñ 31.12.2015 roku zamkn¹³ siê 

kwot¹ 21.849,64 z³, w tym œrodki na rachunku 

rozliczeniowym 1.449,97 z³ oraz lokata 20.399.67 z³. 

Przychody: 2.041,92 PLN

odsetki od lokaty 121,92 

darowizny 1.920,00

w tym:

Robert Górka 1.000,00

Wojciech Wêgier 500,00

Werner Guttmann 420,00

Wydatki: 1.357,20 PLN

1. Druk gazety 1.156,20

2. Dofinansowanie imprezy Dnia Dziecka 149,00

3. Op³aty ró¿ne 52,00

Dochód: 684,72 PLN 

Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ wszystkim tym, 

którzy swoj¹ aktywnoœci¹ przyczynili siê do zrealizo-

wania zaplanowanych zadañ na 2015 rok. S³owa te 

tak¿e kierujê do licznej grupy sponsorów i sympaty-

ków, którzy formalnie rzecz ujmuj¹c nie s¹ cz³onkami 

Stowarzyszenia, lecz czynnie wspieraj¹ dzia³alnoœæ na-

szej organizacji. 

Prezes KSIP Jerzy Wêgier



Bie¿¹cy rok obfituje w wa¿ne daty, przypada wiele 

znacz¹cych rocznic w ró¿nych œrodowiskach. Siedem-

dziesi¹t lat temu, w powojennej rzeczywistoœci, po-

wstawa³y nowe placówki oœwiatowe, których g³ównym 

zadaniem by³a troska o w³aœciw¹ edukacjê zarówno 

dzieci jak i doros³ych. Podczas okupacji szko³y oficjalnie 

przesta³y funkcjonowaæ, dlatego nale¿a³o zacz¹æ wszy-

stko od nowa. Ze Ÿróde³ historycznych wynika, ¿e 

w 1946 roku w Kunicach rozpoczê³a dzia³alnoœæ 

Szko³a Powszechna. Pierwszy budynek szko³y mieœci³ 

siê w obiekcie obecnego Domu Rekolekcyjnego, w 

którym  tak¿e mieœci³a siê szko³a za czasów niemieckich. 

Niestety w tym domu pierwsi uczniowie przebywali za-

ledwie 1 rok, gdy¿ z niewykrytych przyczyn uleg³ on 

podpaleniu. W zaistnia³ej sytuacji szko³a przeniesiona 

zosta³a do obiektów przedwojennej kunickiej Gminy, 

zlokalizowanej przy ul. 9 Maja, dzisiejszej ul. Lelewela 

18 By³a to jedyna optymalna mo¿liwoœæ dyslokacji, nie 

wymagaj¹ca wiêkszych nak³adów budowlanych. O na-

uczaniu w pierwszych miesi¹cach w kunickiej szkole 

dowiadujemy siê z relacji p. Boles³awa Dworeckiego, 

która by³a publikowana w poprzednim /38/ numerze 

Echa Kunic. W powojennych Kunicach nie by³o zbyt 

wielu mieszkañców, st¹d te¿ i w samej szkole w jej 

pocz¹tkowym okresie znalaz³o siê zaledwie dziewiêciu 

uczniów, którzy uczyli siê w dwóch oddzia³ach pod 

czujnym okiem jedynej wówczas nauczycielki - pani 

Szczuryñskiej. W kolejnych latach zast¹pi³a j¹ Anna 

Kêpa, a liczba uczniów doœæ szybko wzrasta³a wraz z 

nap³ywem ludnoœci. Na podstawie archiwalnych foto-

grafii mo¿na stwierdziæ, ¿e na prze³omie lat czterdzies-

tych i piêædziesi¹tych klasy by³y ca³kiem liczne i wzra-

sta³a liczba zatrudnionych pedagogów. W 1949 roku 

szko³a liczy³a ju¿ siedem oddzia³ów i zatrudnia³a 7

nauczycieli. 

Funkcjê kierownika szko³y pe³ni³ najpierw Marian 

Nastalski, a nastêpnie Zofia Dadyñska. W roku 1954 

szko³a ponownie wraca do wyremontowanego, po pod-

paleniu, budynku szkolnego z czasów przedwojennych 

tzn. na obecn¹ ul. Wyzwolenia 2. W roku szkolnym 

1956/1957 na stanowisko kierownika zosta³ powo³any 

W³adys³aw Fudal. W latach 1958/1959 oddano do 

u¿ytku szkolnego drugi obiekt mieszcz¹cy siê przy ulicy 

H. Sawickiej, obecnie ulica K. Pu³askiego 4. Na pocz¹t-

ku lat szeœædziesi¹tych zapad³a decyzja o rejonizacji 

uczniów wed³ug miejsca zamieszkania. Do szko³y nr 1, 

mieszcz¹cej siê w dzisiejszym Domu Rekolekcyjnym, 

przypisano uczniów z Siod³a i s¹siednich ulic w Kuni-

cach od strony ¯ar. Natomiast do placówki przy ulicy 

Pu³askiego uczêszcza³y dzieci i m³odzie¿ z pobliskich 

ulic w kierunku Mirostowic. 

Z czasem obu szko³om nadano imiona. Inspiratorem 

i pomys³odawc¹ nazw ulic i szkó³ by³ ówczesny sekre-

tarz Rady Narodowej w Kunicach Stanis³aw Zaborow-

ski. Wkrótce szkole nr 1 nadano imiê Juliusza S³owac-

kiego, a szkole nr 2 - imiê Marii Konopnickiej.

Placówkami zarz¹dzali w latach szeœædziesi¹tych Józef 

Cepuchowicz i El¿bieta Go³êbiowska. W roku szkol-

nym 1969/1970 funkcjê kierownicz¹ w szkole nr 1 po-

wierzono panu Micha³owi Wiszowi. W zwi¹zku z tym, 

¿e obecnie pan Wisz jest cz³onkiem Komisji Rewizyjnej 

w KSIP, chcia³abym w kolejnym artykule napisaæ nieco 

szerzej o funkcjonowaniu szko³y pod jego kierowni-

ctwem. 

Ponadto zwracam siê z gor¹cym apelem do wszystkich 

mieszkañców Kunic o nadsy³anie ró¿nych informacji, 

wspomnieñ zwi¹zanych z lokaln¹ szko³¹. Teksty w 

dowolnej formie mo¿na przesy³aæ na adres: Zespó³ 

Szkó³ w ¯arach, ul. Pu³askiego 4 z dopiskiem na 

kopercie: „Do historii szko³y” lub drog¹ elektroniczn¹ 

na adres: biwan.koz@gmail.com. Mam nadziejê, ¿e 

dziêki Pañstwa wspomnieniom powstanie cykl cieka-

wych artyku³ów z okazji 70-lecia szko³y w Kunicach.

Z HISTORII SZKO£Y
Barbara Kozarek - HoppeZ HISTORII KUNIC

Koœció³

stoisz 

na fundamencie 

modlitw do Pana 

w wielojêzycznych 

ognikach 

z wieczn¹ lampk¹ 

i parafialn¹ golgot¹ 

wie¿yco dzwonna

wie¿yco wonna 

na wiekuisty czas

naszego przywi¹zania 

kunickie pejza¿e 

b³ogos³awisz

Madonno Szkaplerzna 

Módl siê za nami

Janusz Werstler



Codziennie zajêci wa¿nymi obowi¹zkami, spiesz¹cy do 

pracy, szko³y, bez grama optymizmu... - tak mo¿na 

opisaæ wielu ludzi zamieszkuj¹cych nie tylko Kunicach. 

W czasie drogi do pracy, warto choæby podnieœæ g³owê 

ku niebu i dostrzec magiê tej na pozór zwyk³ej dziel-

nicy jednego z wielu miast w Polsce. Kunice otacza wiele 

zieleni, ciekawych miejsc, o których nawet nie mamy po-

jêcia lub zapa³u, by siê tam wybraæ. By nie wpaœæ w 

ogromne ko³o rutyny, pojawia siê coœ nawet dla le-

niwych. Nie trzeba zbyt daleko szukaæ w naszym ma³ym 

centrum. Tam, gdzie mieœci siê „Klub”, czêsto odbywaj¹ 

siê ró¿nego rodzaju spektakle, koncerty, zajêcia. Je¿eli 

to was nie satysfakcjonuje, wyjdŸcie na ogródek, gdzie 

dziej¹ siê niezwyk³e cuda natury, gdzie przy odprê¿e-

niu, d³u¿szej obserwacji, mo¿na dostrzec to, co na co 

dzieñ bywa niezauwa¿alne. Mnie najbardziej brakuje 

w naszych Kunicach choæby ma³ego parku, gdzie, 

kuniczanie mogliby siê spotykaæ. Mam tu na myœli 

miejsce, gdzie kiedyœ by³a fontanna (obok sklepu Spar). 

Mo¿na by³oby to miejsce piêknie wyremontowaæ, 

postawiæ fontannê, ³aweczki, kwiaty... Pewnie nie tylko 

ja chcia³abym taki park, mo¿e wspólnymi si³ami uda 

nam siê coœ zdzia³aæ? 

W³aœnie tego mog¹ nam zazdroœciæ mieszkañcy ¯ar. 

Cudów natury, szczêœcia, odprê¿enia - mo¿liwoœci co-

dziennego obcowania z przyrod¹. Tutaj ka¿dy siê zna, 

czêsto rano podczas zakupów mo¿na spotkaæ s¹siadkê, 

kole¿ankê, kolegê i porozmawiaæ d³u¿sz¹ chwilê. 

Kontakt w Kunicach nie jest trudny... Mamy swoje 

w³asne Ranczo Wilkowyje, spotkamy tutaj niejedn¹ 

Micha³ow¹, Solejuków i Czerepachów te¿ znajdziemy, 

a Lucy z Kusym te¿ pewnie tu mieszkaj¹. 

Na koniec apelujê do wszystkich, du¿ych i ma³ych. 

Pomyœlcie chwilê o naszych Kunicach, o tym, ile szczê-

œcia mamy, mieszkaj¹c tutaj, bo nie ka¿dy w Polsce 

mo¿e czuæ siê tak swojsko i swobodnie, witaj¹c siê 

z s¹siadem i krzycz¹c „dzieñ dobry” przez okno. Maj¹c 

tê œwiadomoœæ, na pewno rankiem wstaniecie i spoj-

rzycie na wszystko inaczej, z innej perspektywy. Od

dzisiaj bêdziecie cieszyæ siê tym, co mamy. 

Kornelia Majkowska

KUNICE

Dnia 11 maja 2016 roku w Muzeum Pogranicza Œl¹sko-

£u¿yckiego w ¯arach odby³ siê wyk³ad dr. W³odzi-

mierza Kwaœniewicza pod tytu³em „Ku pokrze-

pieniu serc”- analiza postaci i uzbrojenia na obrazie 

Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Na sali zebra³o 

siê wielu fascynatów historii, a szczególnie historii 

uzbrojenia. Wyk³adowca omawia³ wiele ciekawostek, 

które znajduj¹ siê na obrazie oraz obiekty i postacie

tworz¹ce klimat tego niezwyk³ego dzie³a.

Kiedy i jak powsta³o to wielkie przedsiêwziêcie 

artystyczne? Obraz by³ malowany przez artystê przez 

trzy lata, od 1875 do 1878 roku. Wymiary obrazu wy-

nosz¹: 426 cm x 987 cm, a namalowany zosta³ farb¹ 

olejn¹. Obraz przedstawia bitwê pod Grunwaldem w 

momencie, kiedy tocz¹ siê najbardziej krwawe 

fragmenty walki. W swej wymowie jest bardzo ekspre-

syjny i dramatyczny. Obraz by³ poddany renowacji dwu-

krotnie, a ostatnia - dokonana w 2010 roku - trwa³a a¿ 

dwa lata. Przyk³adem ciekawostek, o których mówi³ 

dr W. Kwaœniewicz jest umieszczona w rêkach woja 

w³ócznia Œwiêtego Maurycego, któr¹ otrzyma³ Bole-

s³aw Chrobry od Ottona III w 1000 roku. Mia³a ona dla 

nas Polaków znaczenie symboliczne i duchowe. Innym 

przyk³adem jest postaæ Jana ¯i¿ki, który wcale nie wal-

czy³ w omawianej bitwie, a znalaz³ znacz¹ce miejsce na 

obrazie artysty. Równie¿ broñ i stroje w wiêkszoœci nie 

pochodzi³y z epoki, w której odby³a siê  wielka bitwa. 

Wymownym przyk³adem takiego stroju s¹ skrzyd³a 

husarskie, które ma na sobie jeden z walcz¹cych 

jeŸdŸców. Takie atrybuty wojenne, jako element wy-

posa¿enia, stosowane by³y przez wojsko znacznie 

póŸniej tj. w XVI wieku. Wœród broni i wyposa¿enia 

rycerzy przedstawionych na obrazie znajduj¹ siê 

równie¿ he³my, szyszaki, misiurki, salaty, kopie, oraz 

topór kata. Konie przyodziane s¹ w typowe koñskie 

zbroje. Nowoœci¹ dla mnie, o czym mówi³ wyk³adowca, 

by³ sztylet zwany mizerykordia. S³u¿y³ on do dobijania 

rycerza, który spad³ z konia i nie móg³ siê podnieœæ. 

Istotnym punktem wyk³adu by³a informacja o dzie-

³ach innych autorów, które nawi¹zywa³y tematyk¹ do 

bitwy pod Grunwaldem. By³ wœród nich m. in. obraz 

„Grunwald” Wojciecha Kossaka. Po wyk³adzie referent 

uk³oni³ siê w stronê publicznoœci i otrzyma³ gromkie 

brawa. Takie spotkania niew¹tpliwie s³u¿¹ pokrzepie-

niu serc ludzi zainteresowanych histori¹.

Ku 
pokrzepieniu 
serc

Aleksander Stachów
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NIEOCZEKIWANY AWANS 1999/2000

Bogdan Klockowski

A jakie ambicje mia³a UNIA KUNICE prowadzona przez 

Piotra Czerwiñskiego? To mia³ byæ przede wszystkim 

klub  sportowym dla dzielnicy KUNICE. W dru¿ynach 

trampkarzy i juniorach trenuje g³ównie miejscowa 

m³odzie¿, a zajêcia z nami prowadzili byli zawodnicy

UNII KUNICE: 

> juniorów  Ryszard Mazurek, 

> trampkarzy Bogus³aw Pospieszyñski.

Na spotkania pierwszego zespo³u przyje¿d¿a coraz 

wiêcej kibiców z ¯ar i okolic. Pi³karze maj¹ œwiado-

moœæ tego, ¿e graj¹ dla kibiców i dlatego podnosz¹ 

swój poziom pi³karskich umiejêtnoœci. Warto przy okazji 

przypomnieæ dzia³aczy, którzy z du¿ym zaanga¿owa-

niem pomagali prezesowi w kierowaniu klubem dla jego 

rozkwitu. Byli nimi: Zdzis³aw Raczkowski, Daniel Krze-

kotowski, Edward Chyl, Ryszard Witrykus, Edward

Chmielowski,Bogdan Klockowski.

Nast¹pi³a tak¿e „pokojowa zmiana” trenera. W³o-

dzimierz Stefañczyk od lat szczerze oddany klubowi 

stwierdzi³, ¿e jego wiedza trenerska jest na wyczerpa-

niu i nic nowego zawodników nie nauczy. Podziêkowa³ 

wiêc za wspó³pracê, choæ ci¹gle by³ przy zespole. 

Nowym trenerem zosta³ Radomir Roztocki. Ten zawod-

nik z ligowym doœwiadczeniem musia³ wystêpowaæ 

w podwójnej roli: szkoli³ zawodników i by³ jednoczeœ-

nie graj¹cym trenerem. Beniaminek - UNIA IV. ligowa 

udanym finiszem zapewni³a sobie ligowy byt. Po 12. 

kolejkach rozgrywek przegrali tylko jedno spotkanie 

ulegaj¹c w Nowej Soli miejscowej ARCE 1:3. Jak to 

bywa jednak w sporcie fortuna ko³em siê toczy i po-

cz¹tek rundy rewan¿owej nie by³ zbyt udany dla na-

szego zespo³u. Uk³ad spotkañ tak siê u³o¿y³, i¿ na cztery 

mecze trzy by³y wyjazdowe. Wyniki pierwszych spotkañ 

nie napawa³y optymizmem, ale póŸniej by³o coraz 

lepiej. Prze³omowy by³ wygrany mecz w Sulechowie. 

Objawieniem rundy okaza³ siê Jacek Czeremu¿yñski, 

którego trener przekwalifikowa³ z obroñcy na napa-

stnika. Jacek posiada³ cechy , które s¹ bardzo wa¿ne u 

klasowego pi³karza. Mia³ dobre warunki fizyczne, po-

siada³ wrodzon¹ szybkoœæ i co wa¿ne mia³ talent do 

pracy nad sob¹. Ca³y zespó³ pod koniec rundy spisywa³ 

siê poprawnie. Po wzmocnieniach kadrowych UNIA 

sprawia³a coraz wiêcej niespodzianek. Barw „UNII 

KUNICE” w tamtym okresie bronili: bramkarze - Miro-

s³aw Pisarski i Krzysztof Siera; napastnicy - Marcin Be³z, 

Jacek Czeremu¿yñski, Krzysztof Kochna; obroñcy -

Ireneusz Ziêba, Rados³aw Tomala, Artur Jaroszewicz, 

Miros³aw Gondela; pomocnicy - Zbigniew Krzy¿ok, 

Gerard Danielec, Jacek Kuros, Radomir Roztocki, Marek 

Sitarek, Andrzej Hedlof, Robert Czeremu¿yñski, Mariusz 

Maciejewski. Taki to by³ pierwszy sezon lubuskiej 

IV ligi w wykonaniu „UNII KUNICE”.

 

Nieplanowany awans UNIA KUNICE odnios³a w 

sezonie 1999/2000 i by³ to jeden z najwiêkszych 

sukcesów w ponad 50. letniej historii klubu. Doœæ 

niespodziewanie, ale w pe³ni zas³u¿enie, awansowa³a 

do IV ligi oraz dotar³a do fina³u pucharu Polski na 

szczeblu okrêgu zielonogórskiego. Od pocz¹tku sezonu 

podopieczni trenera W³odzimierz Stefañczyka rywali-

zowali o jedno premiowane awansem miejsce. Zwy-

ciêsko z tej walki wysz³a dru¿yna SPROTAVI Szpro-

tawa, która ju¿ od kilku sezonów budowa³a IV ligowy 

zespó³. Reorganizacja rozgrywek i utworzenie lubuskiej 

IV ligi da³a szansê na awans tak¿e wiceliderowi klasy 

okrêgowej - UNII KUNICE. Po wygraniu bara¿owego 

dwumeczu z £KS £ÊKNICA, Kunice awansowa³y do 

wy¿szej klasy rozgrywek. Prawdê mówi¹c nie liczyliœmy 

na ten awans mówi³ wówczas Piotr Czerwiñski - prezes 

klubu. W czasie rozgrywek okaza³o siê, ¿e po dobrych 

spotkaniach g³ównie na w³asnym stadionie mogliœmy 

walczyæ o drug¹ lokatê. Du¿o mówi³o siê o reorganizacji 

rozgrywek i tu widzieliœmy swoj¹ szansê. W spotka-

niach z innymi dru¿ynami IV ligi nasz klub nie by³ na 

straconej pozycji, a zawodnicy udowodnili to w me-

czach pucharowych. W Kunicach ponieœli pora¿ki m.in.: 

najlepszy wówczas lubuski zespó³ pi³karski POGOÑ 

ŒWIEBODZIN, a tak¿e CWKS GUBIN i POLMO KO¯U-

CHÓW. Przed awansem w klubie panowa³ umiarkowany 

optymizm. Mieliœmy operatywnych i oddanych dzia³a-

czy, a tak¿e coraz liczniejsze grono kibiców zrzeszonych 

w Klubie Kibica, prowadzonego przez Mariana Rad³o. 

Smaczku IV. ligowej rywalizacji dodawa³ fakt, ¿e na 

tym samym szczeblu rozgrywek znalaz³ siê równie¿ 

¿arski PROMIEÑ. G³ównym sponsorem UNII KUNICE 

by³y wówczas w³adze miasta, od których pochodzi³a 

wiêkszoœæ œrodków przeznaczanych na utrzymanie 

grup m³odzie¿owych. Oprócz zespo³u seniorskiego mie-

liœmy tak¿e dru¿yny juniorów i trampkarzy. Wspiera³o 

nasz klub tak¿e kierownictwo HSO „KUNICE” i prywatni 

sponsorzy. Prezes Piotr Czerwiñski tylko sobie znanymi 

sposobami pozyskiwa³ kolejnych ofiarodawców. „Byæ 

mo¿e daleko zaawansowane rozmowy w tej sprawie 

zakoñcz¹ siê powodzeniem i bêdziemy finansowo 

zabezpieczeni - twierdzi³.” Wszyscy sponsorzy na obie-

kcie UNII KUNICE umieszczali swoje banery reklamowe, 

co te¿ mia³ niebagatelny wp³yw na estetykê stadionu. 

Pierwszy mecz UNIA KUNICE rozegra³a zwyciêsko ze 

„STAL¥ SULÊCIN”, zaœ Klub pozyskuje powa¿nego 

sponsora prywatnego HART-SM Miros³awa Stepy. 



To ju¿ tradycja; w 1.kwartale ka¿dego roku kuniccy 

stra¿acy podsumowuj¹ rok poprzedni. Jest to nakaz sta-

tutowy, aby zarz¹d rozliczy³ siê ze swojej dzia³alnoœci 

za okres miniony i otrzyma³ absolutorium. W tym roku 

by³o to jednoczeœnie zebranie sprawozdawczo - wybor-

cze, albowiem up³ynê³a 5.letnia kadencja obecnych 

w³adz kunickiej jednostki. Uroczystoœæ nasz¹ zawsze 

zaszczycaj¹ osoby prominentne. W tym roku przybyli: 

Pani Burmistrz, przedstawiciele PSP ¯ary, ZW OSP, a 

tak¿e nasi radni. Pomimo powagi zebrania dyskutowano 

na wszystkie tematy zwi¹zane z po¿arnictwem. Zawsze 

ostatnio wraca temat uhonorowania naszej jednostki 

sztandarem. Zwracam siê w tej sprawie do mieszkañców 

Kunic o datki na ten szczytny cel. Pocz¹tki ju¿ mamy - 

Stowarzyszenie kierowane przez Pana Jerzego Wêgra, 

przekaza³o 1000 z³. Czekamy na kolejnych darczyñców. 

Trzeba przyznaæ, ¿e zebranie pomimo nat³oku spraw 

zosta³o sprawnie przeprowadzone. Z wa¿kich tematów 

poruszono tak¿e przebieg prac ratunkowych po „orka-

nie” jaki w lipcu nawiedzi³ nasz region. Kuniccy dru-

howie zostali docenieni i nagrodzeni. Kuniccy stra¿acy 

ju¿ od wielu lat otrzymuje najwy¿sz¹ ocenê w kla-

syfikacji wszystkich jednostek OSP powiatu ¿arskiego. 

W minionym roku uczestniczyli w dzia³aniach ratowni-

czo - gaœniczych 176 razy, w tym: 45 razy w gaszeniu 

po¿arów, w likwidacji miejscowych zagro¿eñ 126 razy. W 

ramach przyjêtego planu stra¿acy uczestniczyli w wielu 

æwiczeniach i pokazach, a tak¿e zabezpieczali liczne 

imprezy odbywaj¹ce siê na terenie naszego miasta. Z 

wa¿niejszych wymieniæ nale¿y: uczestnictwo w 

powiatowych zawodach po¿arniczych, pokazy sprzê-tu 

w szko³ach i przedszkolach, zabezpieczanie festy-

nów i majówek, a tak¿e inscenizacji „bitwy o ¯ary" 

i wiele innych. Na terenie Kunic jednostka zabezpie-

cza³a wszystkie festyny, a tak¿e uroczystoœci koœcielne 

jak np. procesjê Bo¿ego Cia³a, Wielkanocn¹ oraz stra¿ 

przy Bo¿ym Grobie. Na podkreœlenie zas³uguje fakt 

obecnoœci w kunickiej OSP licznej grupy dziewcz¹t i 

kobiet. W dniu 11 marca 2015 uczestniczy³y one w 

organizowanym w mieœcie Otwartym Turnieju Wiedzy 

Po¿arniczej, zajmuj¹c czo³owe lokaty. Na szczeblu szkó³ 

podstawowych Katarzyna Borowicz zajê³a 1. miejsce, a 

Natalia Czarnecka  2. W grupie gimnazjalnej 2. miejsce 

doby³a Kamila Bia³kowska oraz 3  Anna Terlecka.  

Informacja Urzêdu Miejskiego w ¯arach 

w zakresie wydatków z bud¿etu gminy 

w roku 2015.

Œrodki przewidziane w bud¿ecie z przeznaczeniem na 

utrzymanie, wyposa¿enie oraz zapewnienie gotowoœci 

do dzia³añ ratowniczo - gaœniczych Ochotniczej Stra¿y 

Po¿arnej w ̄ arach - Kunicach wynosi³y 106 180,00 z³. 

Wed³ug stanu na 31 grudnia 2015 r. na utrzymanie 

gotowoœci bojowej jednostki wydatkowano kwotê w 

wysokoœci 25 282,96 z³.

Pozosta³e wydatki: 

30 000,00 z³ - dotacja na dofinansowanie zakupów 

inwestycyjnych;

9 903,00 z³ - wykonanie przy³¹czy kanalizacji 

sanitarnej;

6 000,00 z³ - œrodki na p³ace mechanika - kierowcy 

do utrzymania pojazdów i sprzêtu silnikowego w 

nale¿ytym stanie technicznym oraz przygotowania 

sprzêtu do natychmiastowego u¿ycia;

5 072,90 z³ - ca³kowita kwota na zakup paliw;

4 631,00 z³ -op³acanie ubezpieczeñ samochodów 

po¿arniczych, ubezpieczenie grupowe cz³onków OSP i 

ubezpieczenie NW grupy bojowej od 

odpowiedzialnoœci cywilnej gminy;

4 055,89 z³ -obs³uga techniczna w samochodzie 

ratowniczo-gaœniczym Mercedes Atego;

3 624,57 z³ - koszty zwi¹zane z op³atami za zu¿ycie 

energii elektrycznej, zu¿ycie wody w remizie 

stra¿ackiej oraz ogrzewanie gazowe;

1 530,00 z³ - naprawa samochodu po¿arniczego Ford 

Transit;

774,00 z³ - zakup us³ug zdrowotnych(badania 

lekarskie dla stra¿aków bior¹cych udzia³ w 

dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych oraz kierowców 

pojazdów uprzywilejowanych);

727,00 z³ - podatek od nieruchomoœci.

SK£AD NOWEGO ZARZ¥DU OSP KUNICE 

W ¯ARACH:

Prezes - Tomasz £ysek

Naczelnik - Piotr Kurzawski

Skarbnik - Grzegorz Terlecki

Sekretarz - Bartosz Kopa³a

Gospodarz - Bart³omiej Warê¿ak 

Cz³onek Zarz¹du - Krzysztof G³adkowski

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicz¹cy - Daniel Sobków

Cz³onkowie - Albin Zacirka, Kamila Bia³kowska

Opracowa³: Dh. Bogdan Klockowski

SPOTKANIE 

STRA¯ACKIE
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