
Gazeta Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych

nr 3 (41) / grudzień 2016 r.

http://www.ksip.strefa.pl

SKŁAD REDAKCJI: Magdalena Jarmoc, Nicola Hubacz, 

Daria Korwin - Piotrowska, Joanna Trybus, Anna Terlecka;

Wydawca: Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych

Adres redakcji: Gimnazjum nr 4 w Żarach, 

ul. Pułaskiego 4, 68-205 Żary, tel. (068) 479-33-39

Druk: KoBi-Druk Żary, 068/ 479 33 22

Boże Narodzenie to święto obchodzone, w polskiej 

tradycji,  w sposób najbardziej uroczysty i niezapomn-

iany. Jest świętem szczególnie rodzinnym i takim 

pozostaje od wieków. To jeden z nielicznych dni w roku 

kiedy chcemy być wszyscy przy wspólnym stole. 

Wieczerza wigilijna zawsze jest momentem centralnym 

w całym okresie świątecznym. To czas najbardziej 

radosny zarówno dla dorosłych jak i dzieci, ale jest to 

także czas refleksji i zadumy. Przywołujemy zawsze miłe 

wspomnienia z czasów naszego dzieciństwa i ufnie 

patrzymy w przyszłość. Nie zapominamy o tych co 

odeszli, odwiedzamy ich groby i zapalamy znicze. 

Tradycja nakazuje pamiętać o ludziach samotnych, aby 

i dla nich znalazło się miejsce przy wigilijnym stole. 

Niech w ten wieczór w żadnym mieszkaniu nie będzie 

ludzi opuszczonych ze łzami smutku i rozpaczy. Okażmy 

im  serce i ludzką życzliwość. Łamiąc się opłatkiem, 

wybaczmy sobie wszelkie nieporozumienia i wyjątkowo 

mocno uświadommy sobie, jak bardzo się kochamy. 

W przededniu tych wyjątkowych Świat w imieniu 

Zarządu Stowarzyszenia oraz Redakcji Echa Kunic 

życzę wszystkim Czytelnikom: aby okres Bożego Naro-

dzenia, a także nadchodzący rok upływał Wam w 

harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam drugiej 

osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych 

przeżyć. Dedykuję także wiersz znanego polskiego 

poety ks. Jana Twardowskiego pt. „Dlaczego jest święto

Bożego Narodzenia”:

Jerzy Węgier – prezes KSIP

Za twórcę tradycyjnej szopki uznawany jest żyjący 

w XIII wieku św. Franciszek. Ale poniekąd niesłusznie, 

bo zwyczaj jest dużo starszy. Po raz pierwszy szopka 

pojawiła się Betlejem już w 330 r. n.e. Był to marmurowy 

żłobek umieszczony w wykutej skalnej grocie. Ponad pół 

wieku później szopka wyglądała już bardzo podobnie do 

tej współczesnej. Grocie nadano już kształt stajenki, 

a  w środku stanęły rzeźby Świętej Rodziny. Tradycja 

dotarła z Betlejem do Rzymu. Pierwsza rzymska szopka 

stanęła w Bazylice Matki Bożej Większej. To przy niej 

papież celebrował wigilijną mszę świętą. Dziś to właś-

nie Włochy nazywane są ojczyzną szopek. Kluczową rolę 

w tradycji budowania szopek odegrał św. Franciszek z 

Asyżu (1181 - 1226), włoski duchowny katolicki, śre-

dniowieczny mistyk i stygmatyk, założyciel zakonu że-

braczego. 24 grudnia 1223 zorganizował on w Greccio 

pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. 

Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w 

naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. 

Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym 

ludziom tajemnicę zbawienia. Grotę wypełniono sia-

nem, braciszkowie złożyli na nim wyrzeźbioną w drzewie 

figurkę Jezusa, a obok niego ustawili żywego woła 

i osła. W postacie Świętej Rodziny wcielili się mie-

szkańcy Greccio. Odegrali oni na żywo scenę narodzeni-

a. Tomasz Celano, pierwszy biograf Świętego, pisał: 

„Nadszedł dzień radości, dzień wesela. Z wielu miejsc 

zostali wezwani bracia. Mężowie i niewiasty owej ziemi 

z radością przygotowywali, wedle możności, świece i 

pochodnie dla oświetlenia nocy, która błyszczącą 

gwiazdą oświetliła wszystkie dni i lata. Przybył wreszcie 

Święty Boży, a znalazłszy wszystko przygotowane, 

ucieszył się. Przygotowano żłób, kładąc w nim siano, 

a do groty wprowadzono wołu i osła. Prostota otoczo-

na jest czcią, wywyższone zostaje ubóstwo, zalecona 

wszystkim pokora, a Greccio staje się jakby nowym 

Betlejem”. Gdy w 1225 roku zmarł św. Franciszek, jego 

zakon kontynuował zwyczaj budowania szopek. Okaza-

ło się, że ten prosty sposób prezentowania treści 

ewangelicznych w szczególny sposób trafia do wier-

Wśród nocnej ciszy ...

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

SKĄD WZIĘŁA SIĘ TRADYCJA BETLEJEMSKIEGO ŻŁOBKA?
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nych. Mijały wieki, a bożonarodzeniowe szopki prze-

chodziły przeróżne modyfikacje. Symbolika i przesłanie 

zostało jednak niezmienne do dziś. Największy rozkwit 

tej wigilijnej tradycji nastąpił w XVIII w. Wtedy szy-

kowano je z prawdziwym rozmachem - postacie wyko-

nywano z wosku, drewna czy kamienia. Miały przeróżne 

kształty i misterne konstrukcje. Wiele tych małych dzieł 

sztuki zachowało się do dzisiaj i zachwyca we włoskich 

muzeach szopek. Do Polski zwyczaj bożonarodzenio-

wych żłobków dotarł już w XIII w. Do naszych czasów 

w  kościele św. Andrzeja w Krakowie zachowały się fi-

gury z 1370 r. Tradycja szybko się przyjęła i zyskała 

ogromną popularność. Dziś w każdym kościele jest 

niezbędnym elementem bożonarodzeniowej dekoracji. 

Siano, żłóbek, Maryja i św. Józef pochyleni nad małym 

dzieciątkiem. Dookoła zwierzęta, pasterze i trzej królo-

wie - tak wyglądają szopki, które co roku w okresie 

Bożego Narodzenia zdobią wszystkie kościoły. Często 

zachwycają pomysłowością lub przeciwnie biją prostotą 

i ubóstwem. W niektórych parafiach pojawiają się 

kontrowersyjne szopki odzwierciedlające np. wyda-

rzenia polityczne lub poruszające kwestie obyczajowe. 

W wielu co roku organizowana jest tzw. żywa szopka. 

W stajence stoją prawdziwe zwierzęta, a aktorzy

odgrywają rolę Maryi, św. Józefa i pasterzy. 

Najważniejsze jednak pozostaje niezmienne prze-

słanie sprzed ponad dwóch tysięcy lat, że w ubogiej

szopie przyszedł na świat syn Boga.

Opracował: Jerzy Węgier
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Emocje opadły, a wrażenia pozostały na długo. Nie 

jest tajemnicą, że w dniach 12-20 września 2016 r. 

47-osobowa zaprzyjaźniona grupa uczestniczyła w 

pielgrzymko-wycieczce po węgierskich zabytkach i 

sanktuariach maryjnych. Jak zawsze bardzo ciekawy 

program ułożyła pani Ewa Ostojska z biura turystycz-

nego TRAMP. Przewodnikiem po Węgrzech był wspa-

niały znawca języka, historii, kultury i sportu tego kraju  

pan Jacek z Gliwic (absolwent politechniki budape-

szteńskiej). 

Pierwszym z odwiedzanych przez nas zabytkowych  

miast był GYOR położony w samym sercu Małej Ni-

ziny Węgierskiej. Historycznym centrum jest wzgórze 

Kaptalan, gdzie zbiegają się trzy rzeki: Dunaj, Raba i 

Rabca. Początki tego miasta sięgają czasów staro-

żytności. Pod koniec X wieku za panowania księcia 

węgierskiego Stefana I miasto stało się siedzibą 

Spacerkiem po zabytkach 

i węgierskich sanktuariach 

maryjnych

biskupstwa Gyor. Jak wiele miast było i ono niszczone 

przez najazdy tatarskie i tureckie, a następnie odbu-

dowywane. Okres świetności skończył się wraz z 

wybuchem II wojny światowej. Obecnie miasto to 

stanowi jeden z głównych centrów kulturalnych Węgier. 

Mimo zniszczeń wojennych zachowało się kilka bardzo 

ciekawych zabytków. Należą do nich: średniowieczna 

katedra, XVIII-wieczny kościół Karmelitów, pozostało-

ści zamku, Arka Przymierza oraz barokowy kościół

Benedyktynów.

Ciekawym obiektem jest katedra pochodząca z XI 

wieku, która łączy w sobie elementy romańskie, go-

tyckie i barokowe. Znajdują się tu relikwie św. Włady-

sława - węgierskiego króla z dynastii Arpadów. We 

wnętrzu świątyni najcenniejszym obrazem jest ikona 

płaczącej Madonny podarowana w 1655 r. przez 

irlandzkiego biskupa. Jak głosi legenda w dniu św. 

Patryka 17.03.1697 r. zdarzył się cud - z obrazu zaczęły 

wypływać krwawe łzy. Jest tu również relikwiarz króla 

św. Władysława w kształcie hermy /kolumienka czworo-

kątna zwężająca się ku dołowi, a u góry zakończona 

rzeźbą/, popiersie św. króla Laszlo oraz marmurowy 

sarkofag błogosławionego męczennika biskupa św. 

Vilmosa Apor.  Gyor jest pełne pięknych kamieniczek 

oraz cichych i wąskich uliczek. Wszystkie 18-wieczne 

barokowe zabytki można podziwiać na Starym Mieście.

Poza miastem w PANNONHALMA jest pięknie po-

łożone opactwo benedyktyńskie. Kompleks kościelno-

klasztorny wpisany został w 1996 r. na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Klasztor jest najstarszym obi-

ektem sakralnym o statusie opactwa terytorialnego na 

Węgrzech. Żyje tu ok. 60 braci  zakonnych, a centrum 

stanowi kościół św. Marcina. Podczas obchodów 1000-

lecia założenia opactwa, zakon odwiedził nasz papież 

Jan Paweł II. Najbardziej charakterystycznym ele-

mentem kompleksu klasztornego jest biblioteka, która 

robi niezwykłe wrażenie. Szczyci się ona ogromną 

kolekcją ksiąg, rękopisów i  manuskryptów. W jednym 

z manuskryptów z 1055 roku wśród łacińskich zdań 

zawarty jest wers zapisany po raz pierwszy w języku 

węgierskim. Zbiory w bibliotece cały czas się powię-

kszają i na dzisiaj liczą ok. 400 000 woluminów. Warto 

zaznaczyć, że najstarszą częścią kompleksu jest 

kolegiata z I połowy XIII w. W skład całego kompleksu 

wchodzi także Bazylika św. Marcina, kaplica Naj-

świętszej Marii Panny, refektarz (duże pomieszczenie 

jadalne), arboretum (ogród w którym kolekcjonuje się 

drzewa, krzewy, …), muzealne zbiory naczyń litur-

gicznych, malarstwa, grafiki, minerałów, itp.  

Kolejnym zwiedzanym miejscem było miasteczko 

ZIRC położone w samym środku Lasu Bakońskiego. 

Znane jest ono głównie z imponującego opactwa 

Cystersów. Początki sięgają II połowy XII w. od 



sprowadzenia braci zakonnych z francuskiego klasztoru 

cystersów.

Wznieśli oni świątynię i otoczyli ją wspaniałymi 

ogrodami, których pozostałości  stanowią  do dziś jako 

jedne z najpiękniejszych ogrodów kraju. Rozkwit opa-

ctwa trwał przez trzy wieki, aż Turcy doszczętnie 

zniszczyli i splądrowali klasztor. Oczywiście po wielu 

latach świątynię odbudowano i do chwili obecnej jest 

główną cysterską siedzibą na Węgrzech. W skład ca-

łego kompleksu wchodzą: barokowa bazylika Wniebo-

wzięcia Najświętszej Marii Panny, arboretum, pozosta-

łości średniowiecznej świątyni z barokowym posągiem 

oraz liczne zabudowania klasztorne wraz z przepiękną 

klasycystyczną biblioteką. Biblioteka jest jedną z naj-

większych zabytkowych w kraju, posiada ok. 70 tysięcy 

woluminów. Można tu jeszcze zobaczyć ułożone wokół 

wszystkich ścian drewniane regały, kolebkowe skle-

pienia, antyczny zegar podarowany przez króla Ludwika 

XVI, dwa XVI-wieczne globusy oraz podłogę ułożoną 

w przeróżne wzory. 

Najpiękniejszym jednak miejscem nad Balatonem 

jest półwysep TIHANY. Na niewielkiej powierzchni 

skupione są wspaniałe zabytki i cuda przyrody. Skalisty 

półwysep pochodzenia wulkanicznego został w całości 

objęty ścisłą ochroną poprzez stworzenie na jego 

terytorium rezerwatu przyrody. Centralną część zajmują 

jeziora wulkaniczne wraz z położoną nad wodami 

Balatonu wioską Tihany. Słynie ona ze wspaniałego XI-

wiecznego opactwa benedyktyńskiego oraz z przyle-

gającą do kompleksu opactwa zabudową  przypo-

minającą żywy skansen. Co za widoki! Jest to doskonałe 

miejsce dla tych którzy uwielbiają przepiękne kraj-

obrazy, przyrodę, ciszę, spokój i nie gardzą pieszymi 

wędrówkami. Choć i miłośnicy zabytków nie będą 

zawiedzeni. 

Opactwo przeżywało swój upadek związany z turec-

kimi najazdami, po których zdecydowano wypędzić 

braci zakonnych, a klasztor i okoliczne zabudowania 

przekształcić  w twierdzę warowną. W XVIII w. nastała 

złota era opactwa. Wracający z wygnania Benedyktyni 

wznieśli nowy barokowy kościół oraz przebudowali 

zabudowania klasztorne dostosowując do swoich 

modlitewnych potrzeb. Najcenniejsza historycznie część 

położona jest pod kościołem. W zachowanej w nie-

zmienionym kształcie romańskiej krypcie z XI w. znaj-

duje się grób Andrzeja I, króla i fundatora pierwszego 

opactwa.

Po takich emocjonalnych przeżyciach należał nam się 

krótki odpoczynek. Do tego celu wykorzystaliśmy nasze 

zakwaterowanie w Siofoku. SIOFOK to popularny ku-

rort wypoczynkowy położony nad południowym brze-

giem Dunaju. Często miasto zwane jest też letnią stolicą 

Węgier. Tutaj pluskaliśmy się w Balatonie jak dzieci. Po 

odpoczynku wzięliśmy udział w ciekawych rekolekcjach 

przygotowanych przez ks. Tomasza. Zawsze musi być 

coś dla ciała i dla ducha. Następnego dnia udaliśmy się 

do pierwszej historycznej stolicy założonej przez księcia 

Gejzę - SZEKESFEHERVAR. Do rozwoju tego miasta 

przyczynił się syn Gejzy, św. Stefan I. Rozpoczął on 

budowę bazyliki,  która stała się pierwszym ośrodkiem 

państwowości węgierskiej. Przez ok. 500 lat miasto było 

siedzibą królewską i jednocześnie nekropolią królów 

węgierskich. W wybudowanej katedrze koronowano 

wszystkich 37 średniowiecznych królów z wyjątkiem 

św. Stefana, a pochowano 15. Tutaj przechowywano 

insygnia władzy królewskiej oraz skarby rodziny królew-

skiej. W XII w. miasto było ważnym przystankiem w 

pielgrzymkach do Ziemi Świętej. W XVI w zostało  ono 

zdobyte i zniszczone przez Turków. W czasie walk zbu-

rzono pałac królewski, a katedrę, rozkradziono i znisz-

czono groby królewskie. Odrodzenie miasta nastąpiło 

w XVIII w. za panowania Habsburgów. Wtedy też 

powstało wiele barokowych budowli. Ponownie miasto 

zostało zniszczone w czasie II wojny światowej. Na 

szczęście poważne zniszczenia dotknęły tylko przed-

mieścia zaś barokowe centrum przetrwało w nienaru-

szonym stanie. Obecnie jest to miasto przemysłowe i 

ważnym ośrodkiem kulturalnym  z dużym skupiskiem 

Polaków. Centrum miasta zachowało swój XVIII-

wieczny charakter. Do najważniejszych zabytków nale-

żą: klasztor Franciszkanów, katedra św. Stefana, pałac 

biskupi, gmach ratusza miejskiego w stylu Ludwika XIV, 

klasztor Karmelitów i in. W kaplicy królewskiej pocho-

wany jest polski rycerz Ścibor ze Ściborzyc. Największą 

atrakcją turystyczną stanowi w GODOLLO pałac 

królewski w stylu barokowym, letnia rezydencja Fran-

ciszka Józefa i „Sissi”. Pałac przechodził różne przeobra-

enia, był wielokrotnie niszczony i plądrowany. Obecnie 

w częściowo odrestaurowanym obiekcie ma swoją sie-

dzibę muzeum poświęcone historii i pamięci królowej 

Elżbiety „Sissi”. Obejrzeliśmy m.in. komnaty cesarskie 

z salą balową, prywatne ich apartamenty oraz kaplicę 

pałacową.

Jednym z najchętniej odwiedzanych miast ze względu 

na swój historyczny charakter oraz światową sławę 

wytwarzanych w nim aromatycznych win jest „Dolina 

Pięknej Pani'' w EGERZE. Początki Egeru sięgają 

I połowy XI w. kiedy to ówczesny książę Węgier św. 

Stefan I założył tu siedzibę biskupstwa i polecił budo-

wę katedry. Bazylika egerska jest największą i impo-

nującą świątynią w mieście zachwycającą malowidłami 

na sklepieniach. Jednym z symboli miasta jest 40-

metrowy Minaret z relikwiami św. Jadwigi. 

Sławny nie tylko w Europie kompleks basenów ter-

malnych, pięknie położony w naturalnych grotach znaj-

duje się w MISZKOLC-TOPOLEC. Kąpielisko wbudo-



świątynię zwrócono Paulinom i ponownie otwarto. Nie-

wiele jest takich małych i klimatycznych kościółków z 

niezwykłą kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej w 

której znajduje się ogromny wykonany z brązu orzeł 

z wizerunkiem Pani Jasnogórskiej na piersi. Na ścianie 

umieszczona jest płaskorzeźba św. Maksymiliana Kol-

bego. Jako symbol przyjaźni na poręczy przy kaplicy 

umieszczono godło Polski i Węgier, a pośrodku godło 

Paulinów.

Pierwszy chrzest i pierwsza koronacja króla Węgier 

odbyła się w 1000 r. w ESZTERGOMIE w bazylice św. 

Wojciecha. Jest to największy kościół katolicki na 

Węgrzech i jeden z największych na świecie (niższy o 

ok. 30 m od bazyliki watykańskiej). Bazylika św. Woj-

ciecha to potężna budowla ze 100 metrową kopułą 

zwieńczona krzyżem i otoczona kolumnami. W środku 

znajdują się wspaniałe dzieła mistrzów włoskich, kolo-

rowe freski i rzeźby. Najważniejszym  miejscem w ba-

zylice jest najstarsza część katedry z kaplicą T. Bakocza 

wyłożona czerwonym marmurem. Esztergom jest arcy-

biskupią  stolicą prymasów Węgier i nazywany „Węgier-

skim Watykanem”. 

Od początku istnienia klasztoru paulinów w MA-

RIANOSZTRA, zbudowanego w 1352 roku jest on 

miejscem poświęconym Maryi, która jest tu główną 

patronką. Miejsce to cieszyło się szczególnym uznaniem 

władców Węgier. To właśnie z tego klasztoru książę 

Władysław sprowadził Paulinów do Częstochowy. Dzieje 

klasztoru i zakonu były na Węgrzech burzliwe. Obiekty 

klasztorne zostały ponad 100 lat temu odebrane za-

konowi i przekształcone w wiezienie. Sercem sanktu-

arium jest XVIII wieczna kopia obrazu Czarnej Madonny 

z Jasnej Góry. Kościół zwany „Węgierską Częstochową”

w 2012 roku uzyskał miano bazyliki mniejszej. 

Węgry to jeden z najciekawszych krajów środkowo – 

wschodniej Europy. Znaczne dochody państwu  przyno-

szą dobrze rozwinięta turystyka i wysoko rozwinięte 

warzywnictwo. Zupełną odrębność zachowała muzyka 

ludowa z rozsławionym na świecie czardaszem. Ceniona 

i charakterystyczna jest kuchnia z gulaszem i zupą 

rybną. Do posiłków pije się wino. To poprzez wino w 

czasie pokoju zacieśniła się przyjaźń polsko-węgier-

ska, którą podkreśla znane przysłowie „Polak, Węgier

dwa bratanki i do szabli i do szklanki”. 

Trzeba przyznać, że pielgrzymko-wycieczka była 

udana. Codzienne msze św. odbywały się w ciekawych 

kościołach, kazania ks. Tomasza głęboko zapadły w 

naszych sercach. Przewodnik Jacek przy pomocy Ewy 

dwoił się i troił, aby wszystkich zadowolić, wspaniali 

kierowcy nie pozwolili nikomu się nudzić w autokarze, 

a MY czekamy na następny wyjazd.        

A zatem do zobaczenia za rok! 

Bożena Blimel

wane w zbocze górskie wyróżniają naturalne jaskinie, 

które  zwiedzamy pływając w ciepłej leczniczej wodzie 

termalnej. W jaskiniach można trafić na wiele różnych 

atrakcji. Radioaktywne wody uzdrowiska zawierają jod, 

brom i potas. Są dobrym lekarstwem na reumatyzm. 

Powietrze jaskiń jest wolne od bakterii dlatego świetnie

leczy choroby układu oddechowego i astmę.

I jedziemy do BUDAPESZTU stolicy Węgier! Miasto 

pełne pięknych kamienic, kościołów, placów, pomników 

i fontann. Stolica Węgier leży nad rzeką Dunaj, która 

dzieli go na dwie części: prawobrzeżną, pagórkowatą 

Budą i lewobrzeżny, nizinny Peszt. Obie te części po-

łączone są 8 pięknymi mostami, prawdziwymi dziełami 

artystycznymi. W  XIII w. przy Placu św. Trójcy powstał 

kościół św. Marcina zwany również Budzińską Świąty-

nią Koronacyjną, w rzeczywistości poświęcony patron-

ce Węgier - Najświętszej Marii Panny.

Warty obejrzenia jest neogotycki Parlament położony 

nad Dunajem. Imponujący budynek - symbol Budapesz-

tu w dzielnicy Peszt. Jego budowa trwała 17 lat. W 

691 pomieszczeniach znajdują się siedziby wszystkich 

instytucji rządowych. Wnętrza są bogato zdobione fres-

kami, malowidłami, a także witrażami. Zachwyt budzi 

nie tylko rozmiar budowli, ale także przepięknie zdo-

biona zębata fasada ozdobiona 88 postaciami władców 

węgierskich. Nad głównym wejściem ustawiony jest 

posąg, który przedstawia Oświecenie w rydwanie cią-

gniętym przez trzy konie. Obok znajdują się figury będą-

ce uosobieniem Prawa i Prawodawstwa. Na zewnę-

trznych ścianach gmachu są herby dawnych Wielkich 

Węgier. Na placu stoją pomniki Rakocziego i Lajosa. 

Góra Gellerta nazwę zawdzięcza biskupowi Gellerto-

wi przybyłemu z ziem polskich. Według legendy został 

on zamordowany przez pogan. Góra ta zawsze cieszyła 

się złą opinią wśród mieszkańców. Po upadku węgier-

skiej Wiosny Ludów wzniesiono tu potężną cytadelę. 

Dzisiaj jest to doskonały punkt widokowy. Góra wraz ze 

wzgórzem zamkowym i promenadami naddunajskimi 

wpisana jest na listę UNESCO. Oprócz twierdzy na 

szczycie znajduje się Pomnik Wolności poświęcony 

żołnierzom radzieckim poległym w walce o Budapeszt. 

Przedstawia on 14-metrową kobietę z brązu trzymającą  

liść palmy. Po 1989 r. z pomnika usunięto komunistyczne 

symbole: czerwoną gwiazdę oraz napis dziękujący Armii 

Czerwonej za wyzwolenie miasta .Obecnie pomnik ma 

uniwersalne przesłanie i upamiętnia wszystkich, którzy

polegli za Węgry.

Na zboczu Góry Gellerta Paulini wykuli i wykonali w 

skale kościół. Świątynię konsekrowano w 1926 roku i 

spełniała swoją rolę do 1951 r. W czasie komunizmu 

przeora zamordowano, zakonników aresztowano, a 

przed kaplicą postawiono gruby głaz zasłaniający 

wejście do kościoła. Dopiero po obaleniu komunizmu 



Na rozwój winiarstwa na Węgrzech miał (i ma) wpływ 

specyficzny klimat - umiarkowany, ciepły, wystarczająco 

wilgotny (choć susze też się tu zdarzają) oraz ukształ-

towanie terenu. Łagodne, pagórkowate tereny sprzy-

jają rozwojowi winorośli. I co ciekawe, że uprawą tych 

szlachetnych roślin zajmowali się bracia zakonni. Naj-

częściej kojarzone z Węgrami gatunki win to Egri Bika-

ver i Tokaje (o „węgrzynach” nie wspomnę). Nie sposób 

zacytować nazwy poszczególnych rodzajów win w 

obrębie tych gatunków. Ich powstanie kojarzone jest 

często z dramatycznymi wydarzeniami w historii wojen 

turecko - węgierskich. Na ile prawdziwych - trudno 

orzec, ale szalenie wciągających swoją narracją. Tak 

było m.in. z „byczą krwią” czy zmarzniętymi owocami 

winogron, które nie zostały w porę zebrane (protest 

„ciemiężonych”) a spowodowały, że wyprodukowane z 

nich wina nabrały nieporównywalnego, słodkiego sma-

ku. Uczestnicy naszej pielgrzymki dotarli więc do 

„źródeł” przynajmniej częściowo się  z nimi „zapoz-

nając”, a były to doznania o charakterze „lekko winnym”. 

Pannohalma - najstarsze węgierskie opactwo Bene-

dyktynów powstało w 996 r. To pięknie położony na 

wzgórzu klasztor. Znany z uprawy ziół - szczególnie 

lawendy i winorośli, a co za tym idzie produkcji dosko-

nałych białych i czerwonych win. Te można było kupić 

w kilku sklepikach z pamiątkami. Wśród artykułów o 

tym charakterze, czyli tych wyraźnie sakralnych, po-

czesne miejsce zajmują wina. Przeróżne cenowo, ale 

bogactwo spore. Po pierwszym zakupie pamiątek suge-

rując się opinią naszego niezrównanego przewodnika 

nabyłam doskonałe czerwone wino – Hemina. O jego 

wyśmienitym smaku przekonałam się dopiero w kraju.  

Najprzyjemniej wspominamy pobyt u źródeł, czyli w 

piwniczkach  winnych.  Pierwsza  była winiarnia w „Do-

linie Pięknej Pani”. O różnorodności smaków tego szla-

chetnego napoju dowiedzieliśmy się przy degustacji 

6 gatunków win z rodziny Egri Bikaver. Były to wina 

białe i czerwone, wytrawne, półwytrawne i słodkie. 

Przy stołach, gdzie leżały pajdy chleba ze smalcem i 

słone ciasteczka, goście próbowali wybrane uprzednio 

przez prowadzącego, różne smaki wina. Nastrój w 

piwniczce poprawiał się z minuty na minutę. Gwar 

stawał się coraz donioślejszy… Wiadomo dlaczego! W 

ramach tego spotkania były jeszcze konkursy dla 

odważnych i mocnych głów, a na koniec zakupy ulu-

bionych win. Oczywiście wszyscy poznali historię pow-

stania gatunku win sięgającej 16 wieku i obronę Egeru 

przed Turkami (zabicie byka, zrobienie ostatniej kolacji, 

NAJBARDZIEJ ORYGINALNE MSZE ŚWIĘTE: 

- w hotelu w Nowych Zamkach (Słowacja) na - 

4 piętrze, na korytarzu, ołtarz z mebli z 

sąsiadującego pokoju , 

- w kościółku w grocie skalnej na Wzgórzu Gelerta; 

kościół był zamurowany w okresie komuny 

- w Marianosztra /„węgierska Częstochowa”/; kościół 

sąsiaduje z zakładem karnym przez ścianę, tu 

znajduje się kopia obrazu jasnogórskiego. 

INNE CIEKAWOSTKI, ZACHWYCAJĄCE: 

- najlepszy przewodnik - p. Jacek ze Śląska 

(bogactwo informacji, złota cierpliwość, dystans 

właściwy do wszystkich, ogromna kultura  itp.), 

- najpiękniejsze męskie śpiewy chóralne - w grotach 

termalnych Miszkolc-Topolca, 

 - najweselszy wieczór w hotelu Topolca - dzięki 

naszym panom kierowcom, 

- najbardziej oryginalne posiłki - na parkingach, 

łączenie konkretnego „jadła” z deserem i małym 

„co nie co” w autobusie, 

 - najtrudniejszy język świata, jak dotąd – bo do Azji 

jeszcze nie dotarliśmy, 

- najwięcej schodów do pokonania - tylko dla 

chętnych - mieliśmy w bazylice, kolebce 

węgierskiego chrześcijaństwa w Esztergomie, 

 - najweselszy rejs statkiem z tańcami - po Balatonie, 

 - najpiękniejsze widoki oglądane ze statku po 

Dunaju, 

 - „najstraszniejsze chwile” przeżyte w hotelu w 

Budapeszcie w windzie, która nie chciała się 

zatrzymać i jeździła góra-dół,

- najlepsza toaleta parkingowa w drodze powrotnej 

na stacji benzynowej na terenie Słowacji – ciepła, 

pachnąca, duża i … z głośników „sączyła się” bardzo 

przyjemna muzyczka,

- najlepsza, najweselsza i najbardziej 

zdyscyplinowana grupa wycieczkowa, 

- a co jeszcze naj… - niech każdy dopisze sobie sam.

A CO BY£O NAJ� NA WÊGRZECH ? 
oprac. Bożena Blimel

cd str. 6

Ach, te wegierskie piwniczki…



oblanie twarzy „byczą krwią” – stąd Egri Bikaver). Te 

pobieżnie zapamiętane historie mieszały się z gorącym 

nastrojem chwili. Kto by spamiętał wszystko? I jeszcze 

te zakręcone i trudne do przyswojenia węgierskie na-

zwy. Co za język?! Jakieś pojęcia zostały, ale smak 

ulubionego wina przebił pozostałe. Wychodziliśmy z 

piwniczki mocno obciążeni (butelki ważą swoje choć 

sprzedający polecał plastikowe pojemniki – ale przecież 

to profanacja dla wina!). Druga degustacja miała 

miejsce w prawdziwej piwniczce w Tallo. Gospodarz i 

właściciel jednocześnie serwował 8 gatunków Tokaju. 

Atmosfera czarnej, pełnej beczek z winami piwnicy 

robiła wrażenie. To było prawdziwe gospodarstwo wi-

niarskie. Zadbane z ciekawym wystrojem, za pomie-

szczeniem degustacyjnym bar, stoły, wielość gatun-

ków win i oczywiście ogromne mapy przedstawiające 

Węgry… kiedyś do 1921 r. Wychodziliśmy z piwnicy o 

własnych siłach ogromnie uradowani- nie wiedząc 

czemu. Naturalnie w pobliżu znajdował się gustowny 

sklepik, gdzie znowu zostawiliśmy trochę naszych za-

sobów finansowych. Ostatni akcent naszych niewinnych 

spotkań miał miejsce w Czardasie, gdzie przy cygańsko-

węgierskiej muzyczce i parze tanecznej, świetnym 

winie i znakomitym jedzeniu spędziliśmy kilka godzin 

w gorącej atmosferze wspólnego wieczoru. Dodam przy 

tym, że wszyscy uczestnicy dotarli do hotelu w pełnym 

zdrowiu. A do kraju przywieźliśmy wiele miłych wspo-

mnień i trochę szkła z białym, czerwonym i złotym 

napojem! Kto i ile to już nie istotne… Ważne są miłe 

chwile zostające na długo w pamięci. A kto nie był z nami

niech bardzo żałuje!!!

Stanisława Palus

cd ze str. 5

WYWIAD Z ...
WERNEREM GUTTMANNEM

rozmawiał: Jerzy Węgier

Wywiad gazety „Echo Kunic” z panem Wernerem 

Guttmannem, dawnym mieszkańcem Kunic i hono-

rowym członkiem Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw

Pozarządowych. 

Jerzy Węgier:

Panie Guttmann, już od lat przekazuje Pan naszym 

czytelnikom w artykułach wyrazisty, często mocno 

osobisty przebieg wydarzeń w Kunicach przed i w czasie 

wojny. Dzisiaj chciałbym w wywiadzie pokazać naszym 

czytelnikom spójny obraz Pańskiej osobistej drogi w 

ciągu 80-ciu lat Pana życia. Mógłby Pan najpierw 

opowiedzieć nam o latach spędzonych w Kunicach? 

Werner Guttmann: 

Urodziłem się 4-go października 1934 roku w domu 

mieszkalnym firmy DETAG (dzisiejsza ul. Westerplatte). 

Pochodzę z rodziny robotników szklarskich; moi dwaj 

dziadkowie - jeden całe życie, drugi przez pewien okres, 

pracowali w hucie szkła. W roku 1938 mój dziadek 

wybudował dom przy dzisiejszej ulicy Szklarskiej, w 

którym na parterze mieszkali moi rodzice z moją siostrą 

i ze mną, a dziadkowie mieli mieszkanie na piętrze. To 

był prawdopodobnie ostatni dom wybudowany w 

Kunicach przed rozpoczęciem II wojny światowej. Z 

nastaniem wojny mój tato został natychmiast powołany 

do wojska, a w roku 1943 w lipcu zginął. Tym samym 

mój dziadek stał się dla mnie najważniejszym 

autorytetem, aż do swojej śmierci w listopadzie roku 

1945. To on zadbał m.in. o to, żebym dobrowolnie nie 

wstąpił, jak inni chłopcy w moim wieku, do „Hitler-

jugend” lub też nie pozwolił, abym uczęszczał do 

„Napoli” - to były narodowo-socjalistyczne szkoły 

elitarne; chciano mnie tam wysłać przez kunicką szkołę, 

do której uczęszczałem od lata roku 1941. Szkoła w 

tym czasie to była dla mnie sama przyjemność, po-

nieważ nauka nie sprawiała mi trudności. I to było 

oczywiste, że ja, jako jedyne dziecko z rodziny robot-

niczej, będę uczęszczał od piątej klasy, wraz z synami 

lekarza, dentysty, właściciela huty szkła i inżyniera

zakładowego firmy DETAG, do żarskiego gimnazjum. 

J.W.:

Jak do tego doszło? W końcu z początkiem roku 1945

wojna dotarła też do Żar i Kunic. 

W.G.:

Przez kilka lat, my dzieci, nie mieliśmy pojęcia o wojnie. 

Była ona gdzieś indziej, o niej słyszeliśmy w radio lub 

w kinie oglądaliśmy tylko bohaterskie czyny niemiec-

kiego Wehrmachtu. Jednak rzeczywistość wkroczyła 

w nasze życie Wielkanocą roku 1944 w postaci amery-

kańskich bombowców i do końca wojny napawała nas 

strachem. Czas szkolny zakończył się w Kunicach na 

Boże Narodzenie w roku 1944, ponieważ szkoła zajęta 

była przez ludzi, którzy uciekli przed Armią Czerwoną. 

J.W: 

Pańska rodzina nie uciekła w roku 1945? 

W.G.: 

Nie, mój dziadek Grosser z kilkoma dawnymi socjal-

demokratami zadecydował, aby pozostać, ponieważ 

wojna wkrótce się skończy. Pracował z innymi starszymi 

mieszkańcami na zlecenie Armii Czerwonej nad tym, 

aby uruchomić kopalnię węgla i elektrownię. Otrzymy-

wał za to chleb i inne środki spożywcze. Huty szkła i 

cegielnie nie funkcjonowały, szkoła była zamknięta, 

msze święte się nie odbywały. Panowała ogólna 

niepewność, jak to dalej będzie. Nie było ani gazet, ani 

radia. W lecie 1945 roku wyjaśnił nam mówiący po 



niemiecku oficer rosyjski, że Żary i Kunice staną się 

obszarem Polski. Stwierdził on też, że ci Niemcy, którzy 

pracowali dla Armii Czerwonej mogą pozostać. Dopiero, 

gdy wiosną roku 1946 przejeżdżały pociągi ze Śląska 

z przesiedlonymi Niemcami, stało się jasne, że my też 

wkrótce zostaniemy przesiedleni. To wydarzyło się 

21-go czerwca 1946 roku.

J.W.:

Dokąd Pana wysiedlono i jak Pan to znosił? 

W.G.: 

Niemieccy mieszkańcy Pomorza, Śląska i Wschodniej 

Brandenburgii zostali wysiedleni do brytyjskiej strefy 

okupacyjnej. Nasz transport, w którym znajdowali się 

prawie wszyscy Kuniczanie pojechał do Westfalii, gdzie 

dotarliśmy po ośmiu dniach i zostaliśmy skierowani do 

małego miasteczka Beckum (na południowy wschód od 

miasta Munster). Dla dorosłych wymuszona utrata oj-

czyzny była trudna do zniesienia. Do tego nowe „mie-

szkanie” było więcej niż ciasnawe - dwa pokoje na 

poddaszu, bez możliwości gotowania dla czterech osób. 

Dla mnie jazda pociągiem była przygodą; my dzieci 

szybko oswoiliśmy się z nową sytuacją i nie smuciliśmy 

się z powodu utraconej ojczyzny. Musiałem kolejny rok 

uczęszczać do szkoły podstawowej, ale wychowawca 

polecił mojej mamie, aby posłała mnie do gimnazjum. 

Moja mama nie była w stanie opłacić mi szkoły, dlatego 

musiałem być w gronie pięciu najlepszych uczniów w 

klasie. To przyszło mi dosyć łatwo, ale miało też wpływ 

na moje poczucie sprawiedliwości. Syn lekarza, mimo 

gorszych ocen, nie miał problemu, aby dostać się do 

gimnazjum. Ponieważ w Beckum nie było perspektyw, 

aby znaleźć odpowiednie mieszkanie, a mój wujek od lat 

30-tych mieszkał w Stuttgarcie i wybudował dom, więc 

jesienią 1950 roku się przeprowadziliśmy. Tam też w

marcu 1955 roku zdałem maturę. 

J.W.:

Czy podczas Pana nauki szkolnej omawiano temat II

wojny światowej? 

W.G.: 

Niestety nie! Lekcje historii w ostatniej klasie zakoń-

czyły się na I wojnie światowej. Gdy niektórzy uczniowie 

zauważali, że historia w międzyczasie poszła kilka lat 

do przodu, nauczyciel historii opryskliwie odmawiał 

omawiania tego okresu, ponieważ archiwa dotyczące 

tego czasu nie są jeszcze otwarte. Taka postawa była 

wśród nauczycieli tego pokolenia normą. Niektórzy 

powrócili w latach 50-tych do zawodu po denacyfikacji. 

Nie chciano rozmawiać o swojej postawie w czasach

nazistowskich. 

J.W.:

Był to dla Pana powód, aby studiować historię? 

W.G.:

Bezspornie, tak! Jednak najpierw wybrałem drogę okrę-

żną: zacząłem 4-letnią edukacje zarządzanie gminne 

i powiatowe. Podczas tego okresu przeczytałem kilka 

ważnych książek historycznych o oporze przeciw Hitle-

rowi i nacjonalistom. To pobudziło moje życzenie, aby 

po zakończeniu szkoły, zacząć studia. Stało się to o tyle 

łatwe, że w międzyczasie można było zostać objętym 

stypendium państwowym. Tak zacząłem studia - latem 

roku 1959 we Freiburgu. Przedmiotem głównym była 

historia, a pobocznymi polityka i łacina. Celem zawo-

dowym był zawód nauczyciela gimnazjum. Pominąwszy 

dwa semestry w Berlinie 1961-1962, studiowałem cały

czas we Freiburgu. 

J.W.: 

Patrząc wstecz na Pana czasy studenckie, proszę po-

wiedzieć, co było dla Pana wtedy ważne? 

W.G.: 

Obok wykładów i seminariów z polityki i historii ważne 

dla mnie było zajmowanie się aktualną sytuacją poli-

tyczną, która to rozpoczęła się wraz z moimi studiami. 

Zostałem członkiem politycznej grupy studentów: Libe-

ralnego Związku Niemiec, który m.in. organizował spot-

kania z czołowymi politykami z Bonn i profesorami z 

innych uniwersytetów, a podczas dorocznego zebrania 

zajmował stanowisko dotyczące aktualnych politycz-

nych wydarzeń. W ten sposób popieraliśmy uznanie linii 

Odra-Nysa jako zachodniej granicy Polski i musieliśmy 

liczyć się z gwałtowną krytyką, przede wszystkim ze 

strony związków wypędzonych, ale też ze strony prawie 

wszystkich partii w Bundestagu. Było więc dla mnie 

logiczne, że wybrałem w tym czasie temat mojej pracy 

egzaminacyjnej, który dotyczył Niemców i Polaków, a 

mianowicie działalność Niemieckiego Związku Popie-

rania Niemczyzny na Kresach Wschodnich (w Polsce 

znany jako „Hakata”), w czasie od 1890 do I wojny 

światowej. Ten związek należał do centrum ugrupowań 

nacjonalistycznych w cesarstwie i działał przede 

wszystkim w dawnym okręgu administracyjnym Pozna-

nia i Bydgoszczy, gdzie wprowadzali fatalną politykę 

„silnej ręki” w stosunku do polskiej większości. Amery-

kański historyk Richard W. Tims nazwał to nawet: „Ger-

manizing Prussian Poland”. 

J.W.: 

Po ukończeniu studiów został Pan nauczycielem. Kiedy 

i gdzie? 

W.G.: 

Od stycznia 1968 roku miałem roczną praktykę zawo-

dową w szkołach we Freiburgu, którą zakończyłem 

drugim egzaminem państwowym. Po nim jednak nie 

znalazłem się w szkole. Za to pracowałem 3 lata na 

Uniwersytecie w Konstanz na wydziale polityki i so-

cjologii. Następnie pracowałem na Technicznym Uni-

wersytecie w Darmstadt, a w roku 1975  ostatecznie 

przeszedłem na drogę pedagogiczną. Aż do emerytury 



w roku 1997 pracowałem w szkole „Schuldorf Berg-

strasse” w moim miejscu zamieszkania w Seeheim-

Jugenheim. Wioska szkolna jest szkołą zainicjowaną 

przez amerykańskie urzędy okupacyjne, która zaczyna 

się przedszkolem i prowadzi aż do matury, obejmując 

wszystkie rodzaje szkół. W ostatnich latach poszerzyła 

się o międzynarodowy dział z językiem angielskim jako 

językiem wiodącym. Tam nauczałem w klasach 11-13. 

Jednocześnie mocno angażowałem się w pracę „Związ-

ku Zawodowego Wychowanie i Wiedza”, w którym 

przez 15 lat byłem przewodniczącym, gdzie reprezen-

towałem interesy nauczycieli w stosunku do kuratorium. 

J.W.: 

Czy zajmował się Pan podczas swojej pracy jako

nauczyciel stosunkami polsko-niemieckimi? 

W.G.: 

Od roku 1969 bardzo mocno zaangażowałem się w 

politykę wschodnią Willy'ego Brandta, a w roku 1980 

wstąpiłem do „Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Re-

publiki Niemiec”. Moim celem było zapoczątkowanie 

wymiany młodzieży z polską szkołą. Na początku nie-

stety to się nie udało, jednak inni współpracownicy 

znaleźli na to sposób i w roku 1985 po raz pierwszy 

przyjechała z wizytą grupa uczniów i nauczycieli z 

Krakowa. Od tego czasu następuje coroczna wymiana

szkolna między Krakowem a Seeheim. 

J.W.: 

Czy w tamtym czasie myślał Pan o tym, żeby pojechać 

do Żar i Kunic? 

W.G.: 

Szczerze mówiąc - nie. Podczas moich studiów w 

Berlinie Zachodnim odwiedzałem Berlin Wschodni - 

kontrole graniczne były dla mnie bardzo nieprzyjemne. 

Nawet nie myślałem o podróży przez Niemcy Wschod-

nie do Polski. A zjednoczenie obu niemieckich państw

było dla mnie do roku 1990 niewyobrażalne. 

J.W.: 

Ale to zmieniło się przecież na przełomie lat 1990-

1991. Także Pana nastawienie do podróży do Polski? 

W.G.: 

Gdy w ramach negocjacji 2+4 (2 - były to dwa państwa 

niemieckie: Niemcy Zachodnie i Niemcy Wschodnie; 

4 - państwa zwycięskie: USA, Wielka Brytania, Francja 

i Rosja) także granica Nysa - Odra uznana została za 

polską zachodnią granicę i rzeczywistością stało się to, 

w co zaangażowałem się w roku 1963, rozpoczął się 

dla mnie nowy życiowy rozdział. Przypominam sobie to 

dokładnie: wziąłem wtedy do ręki mój atlas i zauważy-

łem zaskoczony, że granica polsko-niemiecka przebiega 

blisko mojej rodzinnej miejscowości. Od tego momentu

chciałem tam pojechać. 

J.W.: 

Jak i kiedy urzeczywistniło się Pana marzenie? 

W.G.: 

W Wielkanoc roku 1992 pojechałem do miasta gra-

nicznego Forst, aby tam przejrzeć w archiwum gazety 

z lat przed- i powojennych. Chciałem w ten sposób 

uzyskać pogląd o warunkach społecznych i politycznych. 

Pomijano je w gazecie „Sorauer Heimatblatt” (ukazu-

jącej się od roku 1952), jak i na lekcjach historii. Pew-

nego dnia wsiadłem do pociągu do Żar, który nie wid-

niał na oficjalnym rozkładzie jazdy, gdyż był to pociąg 

służbowy dla polskich pracowników kolei i celników. Z 

dworca w Kunicach godzinami chodziłem po dobrze mi 

znanych (nawet po 46-ciu latach!) drogach we wsi, 

potem dotarłem do Żar. Nie zamieniłem z nikim ani 

słowa, nie umiałem wtedy języka polskiego. Obszedłem 

także mój dom rodzinny, jednak nie wszedłem do 

środka, ponieważ nie umiałem wytłumaczyć, że nie 

przybyłem po żadne zadośćuczynienie względem mojej 

własności, jak to się często wydarzało w Niemczech 

Wschodnich. 

J.W.: 

Jednak później nawiązał Pan kontakty z Polakami z 

Pana stron rodzinnych? Jak do tego doszło? 

W.G.: 

Po wizycie w roku 1992 to był mój największy problem. 

Tu pomógł mi przypadek. W roku 1994 nauczyciel z 

Żagania w ogłoszeniu w niemieckiej gazecie poszukiwał 

książek dla dzieci i młodzieży do nauki języka nie-

mieckiego. Szybko zrobiłem paczkę z książkami naszego 

syna, dodając do niej szczegółowy list. Dzięki temu 

rozwinęła się przyjaźń z Edwardem Krzyształowskim 

i trwała aż do jego śmierci w roku 2003. W roku 1995 

po raz pierwszy z moją żoną odwiedziliśmy mój dom 

rodzinny, gdzie nas serdecznie przyjęto i dzięki Edwar-

dowi, który fantastycznie przejął rolę tłumacza, nawią-

zał się kontakt z Grażyną Nużyńską. Kontakt ten trwa 

nieprzerwanie do dziś. W roku 1996 towarzyszył nam 

w podróży do Żar nasz syn z żoną i moja kuzynka, a w 

roku 2000 moja siostra z mężem ze Stuttgartu. Dzięki 

Edwardowi poszerzył się nasz krąg polskich znajomych 

z Żagania. Ich syn był przez dwa lata na wakacjach 

gościem u nas. W Żaganiu spotkałem też Olę Błaż, którą 

poznałem latem 1997 roku na obozie językowym 

UNESCO w pobliżu Warszawy, gdzie bezpośrednio po 

moim przejściu na emeryturę udzielałem lekcji języka 

niemieckiego. W międzyczasie Ola studiowała germa-

nistykę i było jasne, że z tego powodu musi przyjechać 

do Niemiec. Także ona była u nas kilka lat z rzędu na 

wakacjach. Po śmierci Edwarda to ona przejęła jego 

rolę tłumacza podczas naszych wizyt. Tłumaczy także

moje artykuły do „Echa Kunic”. 

J.W.: 

Jak do tego doszło, że pisze Pan artykuły do „Echa 

Kunic” o Kunicach przedwojennych i w czasie wojny? 



W.G.: 

Niestety do roku 2010 nie miałem tak intensywnych 

kontaktów z Żarami jak z Żaganiem. W roku 1999 

odwiedziłem miejskie archiwum i bibliotekę, jednak z 

tego nie wynikły żadne dalsze kontakty. Podczas moich 

wizyt zawsze szukałem literatury o Żarach i okolicach. 

Kupiłem np. książkę Jerzego Piotra Majchrzaka „Terra 

Sarove - Ziemia Żarska - Czas i ludzie” i broszurę o 

Zielonym Lesie. Zacząłem je tłumaczyć. Po przejściu na 

emeryturę zacząłem uczyć się języka polskiego, jednak 

jego znajomość nie wystarcza na intensywną rozmowę. 

Z pomocą słownika i w przeciągu dłuższego okresu 

czasu mogłem tłumaczyć polskie książki na język 

niemiecki. W roku 2007 znalazłem w księgarni książkę 

„Tradycje szklarstwa w Żarach-Kunicach” Anny Kubiak 

i Jerzego Węgra. To była ta książka, której tak długo 

szukałem, ponieważ tematem były Kunice i wyrób szkła. 

Najpierw przetłumaczyłem historyczną część i znalaz-

łem tam stwierdzenia, które nie odpowiadały moim 

wspomnieniom. Z tego to powodu nawiązałem kores-

pondencję z panią Kubiak, a w roku 2010 doszło do 

spotkania z nią i z panem Węgrem. On mnie poprosił, 

abym napisał artykuł o naszym spotkaniu. Do tego czasu 

nie znałem ani gazety ani wydawcy: Kunickiego Stowa-

rzyszenia Inicjatyw Pozarządowych. W międzyczasie 

napisałem kilka artykułów, co przede wszystkim jest 

zasługą pana Węgra, który w każdym liście i przy 

każdym spotkaniu mnie do tego zachęcał. Jestem 

szczęśliwy, że się poznaliśmy, bo dzięki temu mogłem 

przekazać wiele informacji o Kunicach przedwojen-

nych i w czasie wojny, co w innym przypadku uległoby 

zapomnieniu. Ponadto mogłem przekazać stowarzy-

szeniu niektóre dokumenty ze spadku dawnego burmi-

strza Richarda Borischa i mojego dziadka Hermanna 

Grossera. Mają one dużą wartość jako świadectwa o 

dawnych Kunicach - co dla stowarzyszenia jest nie-

zwykle interesujące. Ogromnym zaszczytem było przyz-

nanie mi Honorowego Członka Stowarzyszenia. 

J.W.: 

-Co Pana do tego skłoniło, aby tak intensywnie zajmo-

wać się stosunkami polsko-niemieckimi? 

W.G.: 

J.P. Majchrzak pisze w swojej książce „Terra Sarove” w 

rozdziale końcowym „Czas budowania mostów”: „Nad-

chodzące dwudzieste pierwsze stulecie nie pozostawia 

innej drogi niż wspólne kształtowanie przyszłości. Pozy-

tywne doświadczenia współpracy są najlepszą gwaran-

cją zachowania równowagi między przeszłością a 

teraźniejszością”. Lepiej nie mogę wyrazić mojego 

przekonania o rozwijających się stosunkach Polski i

Niemiec, Polaków i Niemców. 

ANNO DOMINI 11 czerwca 2016  Klub Sportowy „UNIA 

KUNICE„ obchodził 70. rocznicę powstania. Okazjo-

nalna impreza rozpoczęła się o godz. 9.30. Pogoda jak 

marzenie, cały dzień przygrzewało słoneczko. Rozpo-

częliśmy rozgrywkami piłkarski „orlików” w ramach tur-

nieju im. Zdzisława Raczkowskiego. Młodych piłkarzy 

powitał Prezes klubu Rafał Ciesielski. Otwarcia turnieju 

dokonała siostra naszego patrona Pani Irena Szmania. 

Opowiedziała o swoim bracie, o ich młodości i rodzinie. 

Młodzi chłopcy wraz z opiekunami i rodzicami wysłuchali 

tej opowieści w zadumie i z dużym zainteresowaniem. 

Potem nastąpiło losowanie rozgrywek. W turnieju udział 

wzięły drużyny: KP UNIA KUNICE, UKS PROMIEŃ ŻARY, 

AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODY TALENT, BŁĘKITNI 

OLBRACHTÓW, UKS CZARNI ŻAGAŃ, VIKTORIA JASIEŃ.

Zespoły podzielono na dwie grupy. Grano systemem 

każdy z każdym. Do półfinałów awansowały po dwa

zespoły. Wyniki półfinałowe:

CZARNI ŻAGAŃ – UNIA 10:0

PROMIEŃ ŻARY – BŁĘKITNI 1:2

Mecz o III miejsce UNIA – PROMIEŃ 1:2

Finał CZARNI – BŁĘKITNI 1:3.

Tego co działo się na boisku nie oddadzą żadne słowa. 

Trzeba było tam być i to przeżyć. Rodzice bardzo do-

pingowali swoje pociechy. Prym wiodły mamy. W prze-

rwie rozgrywek dzieci miały do dyspozycji zabawę na 

ściance wspinaczkowej i dmuchanych zamkach. Obser-

wując zmagania maluchów trzeba przyznać, że poka-

zało się parę młodych talentów. Te dryblingi i podania a 

zwłaszcza piękne bramki mogłyby być ozdobą nie 

jednego meczu seniorskiego. O godz. 13.00 dokonano

podsumowania Turnieju. 

MIEJSCE I   – Błękitni Olbrachtów

MIEJSCE II  – CZARNI ŻAGAŃ

MIEJSCE III – PROMIEŃ ŻARY

Nagrody indywidualne: NAJLEPSZY BRAMKARZ: Krystian 

Dziweńko (UNIA), NAJLEPSZY PIŁKARZ:  Olaf Łotocki (Błę-

kitni), „KRÓL” STRZELCÓW:  Krystian Tworzydło (Czarni)

Wszystkie zespoły otrzymały nagrody w postaci sprzętu 

sportowego, puchary, medale oraz dyplomy. Tradycją 

jest, że na zakończenie turnieju robimy wspólne zdjęcie  

oraz zapraszamy do spotkania za rok. I tak było tym 

razem. Jubileuszowe obchody swoją obecnością zasz-

czycili przedstawiciele władz Lubuskiego Związku Piłki 

Nożnej w Zielonej Górze: DYREKTOR LZPN – ANDRZEJ 

GRACZYK; OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW - JAN SUCHECKI; 

BURMISTRZA ŻARY REPREZENTOWALI WICEBURMISTRZOWIE: 

PATRYK FALIŃSKI, OLAF NAPIÓRKOWSKI; RADNI DZIELNICY 

Bogdan Klockowski

Obchody 70. lecie KS.UNIA KUNICE



KUNICE: EDYTA GAJDA, PIOTR CZERWIŃSKI. Było także 

obecnych wielu sponsorów, prasa i TV Regionalna. Aby 

nikogo nie pominąć Zarząd Klubu na plakacie zaprosił 

wszystkich związanych z naszym klubem. Decyzją Pol-

skiego Związku Piłki Nożnej podpisaną przez Prezesa 

Zbigniewa Bońka i Sekretarza Generalnego, KS. UNIA 

KUNICE w związku z obchodami 70.lecia powstania, 

uhonorowany został „brązową odznaką honorową” za 

całokształt prac popularyzacji piłki nożnej w Polsce. 

Lubuski Związek Piłki Nożnej ufundował okazałą sta-

tuetkę, stroje oraz piłki. Burmistrz miasta Żary ufun-

dował sprzęt sportowy.

NAGRODY I ODZNACZENIA INDYWIDUALNE OTRZYMALI:

ORDERY LZPN: Antoni Kobel, Wiesław Zaleszczyk; ZŁOTE 

ODZNAKI HONOROWE: Piotr Ciechanowicz, Zbigniew 

Czarnecki, Robert Górka, Marcin Jakowicki, Jacek 

Jakowicki, Henryk Jung, Waldemar Jung, Andrzej Ka-

czyński, Bogdan Klockowski, Robert Kufel, Danuta 

Madej, Krzysztof Raczkowski, Henryk Staryk, Danuta 

Styś, Jerzy Styś, Mirosław Szymeczko, Zygmunt Toma-

szewski, Jerzy Węgier, Wojciech Węgier; SREBRNE 

ODZNAKI HONOROWE: Artur Czarnota, Zdzisław Drozdow-

ski, Jarosław Olbryś, Bogusław Pospieszyński, Dariusz 

Sobala; BRĄZOWE ODZNAKI HONOROWE: Jacek Bukiek, 

Rafał Ciesielski, Jacek Czeremurzynski, Krzysztof Kieł-

piński, Marcin Kleć, Przemysław Kościesza, Zbigniew 

Kozłowski, Piotr Kuś, Zbigniew Krziżok, Maciej Mateyko, 

Denis Matuszewski, Marek Sitarek, Wiesław Skow-

roński, Adrian Stefański, Sławomir Turkiewicz.

Po tej części oficjalnej nastąpił mecz wspomnień UNIA 

vs HAJDUK. Wprawdzie kibice nasi i nie tylko znają 

Pana Andrzeja Dudka, to jednak parę słów przypom-

nienia. Kapitan PROMIENIA oraz trener i zawodnik 

UNII KUNICE w okresie gdy UNIA grała w klasie między-

wojewódzkiej. Na boisku spokojny, opanowany, w szatni 

surowy, ale sprawiedliwy, a po meczu dusza towa-

rzystwa i tak do dziś. Jego syn Sebastian walczy z 

powodzeniem na boiskach extra klasy i zdobywa tak jak 

tata piękne bramki. Z powodzeniem prowadzą szkółkę 

piłkarską dla dzieci. To naprawdę prawdziwy  wzór pił-

karskiej rodziny, godny naśladowania. Największą chęć 

do gry przejawiał jak zawsze Jacek Czeremurzyński. 

Szybki i zwrotny jak przed laty. Dorównywał mu trochę 

starszy Robert Grzywacz. Zawodnik o wielkiej ambicji 

i woli walki. Robert na meczu nigdy nogi nie odstawił. 

Trochę zawiodła druga linia, a w niej Zdzichu Drozdow-

ski i Bogusław Pospieszyński; to wszystko za przyczyną 

zbyt dużych mięśni piwnych. Orły UNII niestety poległy 

1:4. Wynik mało ważny, liczyła się zabawa. Mecz obser-

wowali dobrzy przyjaciele, nasi trenerzy Jerzy Dziadul 

oraz Bolesław Issel. Tradycją też jest przeglądanie kro-

niki Unii, prowadzonej przez miejscowego pasjonata 

Bogdana Klockowskiego. Patrz, patrz mówił Wasiak do 

Rudka: ten mecz mogliśmy wygrać, gdyby nie ten karny, 

wskazując na jedno ze zdjęć. 70 lat w życiu każdego 

człowieka to kawał czasu. Jedni odeszli na wieczny 

spoczynek, drudzy się urodzili i kontynuują grę w 

naszym klubie. Taka jest kolej rzeczy. Jedni nie mieli 

boisk, piłek ani strojów, dziś mamy wszystko do upra-

wiania sportu. Tych pierwszych i tych drugich łączy 

jedno – sport. Sport łagodzi obyczaje i stajemy się 

jednością bez podziałów klasowych i politycznych. 

Jedno co mnie osobiście  bardzo  martwi to arogancja i 

awanturnictwo wśród kibiców podczas imprez spor-

towych. Całe szczęście, że to zjawisko, jak dotychczas, 

oszczędziło kunickich fanów. Jestem pewien, że sport 

zwycięży. Tym, którzy to chcą złamać dedykuję te 

słowa: „Zmień swoje słowa, a zmienisz swój świat”.

UNIA:

Cyganiuk Dariusz, Sadłocha Artur, Zieliński Robert, 

Grzywacz Robert, Tomala Radosław, Adamkiewicz 

Mirosław, Drozdowski Zdzisław, Krzekotowski Ireneusz, 

Wasiak Ireneusz, Pospieszyński Bogusław, Czeremu-

rzyński Jacek, Grudziński Paweł, Szerszeń Marek.

HAJDUK: 

Świerczyński Andrzej,  Kloc Waldemar,  Gałach Stani-

sław, Owczaryszek Stanisław, Benesz Mariusz,  Żebrow-

ski Roman,  Hawełka Grzegorz,  Femlak Mikołaj, Dudek 

Andrzej, Sobczak Krzysztof, Fudali Zdzisław, Zięba Ire-

neusz, Salandziak Mietek.

Po tym ciekawym meczu w wykonaniu starszych Panów 

widzowie o godz. 16.00 obejrzeli ostatni mecz UNII w 

klasie A, gdyż jak było już od dawna wiadome nasi z 

ogromną przewagą punktów wywalczyli awans do klasy 

okręgowej. Po bardzo ciekawym choć jednostronnym 

spotkaniu UNIA pokonała KP. Tomaszowo 8:1. Po 

ostatnim gwizdku polał się szampan, były śpiewy i 

taniec zwycięstwa na środku boiska. Wyróżniający się 

zawodnicy w wyniku rankingu i głosowania kibiców

otrzymali nagrody – statuetki:

„KRÓL ASYST”

 I PIOTR CZARNOTA

 II PRZEMYSŁAW KOŚCIESZA

 III DENIS MATUSZEWSKI

„KRÓL STRZELCÓW”

 I PIOTR CZARNOTA

 II KRZYSZTOF KIEŁPIŃSKI

 III ŁUKASZ ŻÓŁTAŃSKI

NAJLEPSZY ZAWODNIK:

 I DENIS MATUSZEWSKI

 II PIOTR CZARNOTA

 III RAFAŁ CIESIELSKI
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