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Zdzisław Kunstman
W Dzień Bożego Narodzenia
Wszystko jest, jak przed rokiem:
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
świat biały, jak opłatek…

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść...
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia...
To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia.

Będzie wilia! – Uśmiechną się ludzie,
do świątecznej zasiądą wieczerzy –
błogosławiony grudzień!…
„W żłobie leży – któż pobieży…”
Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych,
tacy jak ty młodzi chłopcy
i małe dziewczęta
zaśpiewają tę samą kolędę.

W „przeddzień” tego szczególnego wieczoru życzę
wszystkim naszym Czytelnikom, aby ciepły klimat
Świąt Bożego Narodzenia zawsze pozostał z nami,
dodawał sił i wytrwałości w trudnych chwilach

Pamiętaj: będą
ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –
i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu…

codziennego życia. Refleksje i duchowa siła płynące
z rodzinnych spotkań niech pomagają obrać właściwy
kierunek i pomyślną bezpieczną drogę na Nowy 2018 Rok

Jerzy Węgier
w imieniu redakcji i zarządu Stowarzyszenia

Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić –
i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!…

70 lat minęło…
Kierownik ŻDK Filia Kunice - Krystyna Filip

29. października 2017 roku pomimo niezbyt
sprzyjającej pogody, w holu i sali Żarskiego Domu
Kultury filia „Kunice” było gwarno i tłoczno. Wszystko
za sprawą sympatyków Klubu Piłkarskiego Unia Kunice
i przyjaciół pana Bogdana Klockowskiego - autora
książki „70 lat Klubu Piłkarskiego Unia Kunice”.
Promocja książki rozpoczęła się koncertem, w którym
wystąpił zespół muzyczny „Wrocławska 7” - kierowany
przez Janusza Bizukojcia, a tańczyły dziewczęta z
zespołu tańca jazzowego „Twistter” - prowadzonego
przez instr. Dorotę Ciechanowicz. Była chwila wspomnień – slajdy, podziękowania sponsorom i włodarzom
miasta Żary. Laudację wygłosił prezes Kunickiego
Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych - pan Jerzy
Węgier, której treść prezentujemy w całości. „W to
dzisiejsze niedzielne popołudnie spotykamy się w tak
licznym gronie za sprawą Bogdana Klockowskiego,
autora książki „70 lat klubu sportowego Unia Kunice”.
Człowieka nietuzinkowego, znanego w kunickim środowisku jako pasjonata piłki nożnej. Trudno w telegraficznym skrócie przedstawić sylwetkę dzisiejszego benefisanta, który od 50. lat związany jest z lokalnym
klubem sportowym. Zaczynał, jak większość jego rówieśników, kopanie piłki na pastwiskach, podwórkach,
łąkach. Jako 12. letni chłopak rozpoczął swoją przygodę
piłkarską w drużynie trampkarzy. Miał jednak przysłowiowego pecha, gdyż większość jego równolatków było
dużego wzrostu i to oni przede wszystkim stanowili
trzon grającej jedenastki. Nasz bohater bardzo często
z konieczności był więc tylko rezerwowym. Z latami
przechodził do gry w juniorach, a jako 18.latek zagrał
już w pierwszym składzie seniorów w rozgrywkach A
klasy. Mecz, w którym przeciwnikiem była Stal Jasień
Bogdan zapamiętał na całe życie - skończył się bowiem
dla niego tragicznie. Po 10. minutach gry doznał kontuzji
lewego kolana i został zniesiony z boiska - tak zakończyła się jego kariera piłkarska. W tym stanie rzeczy
zmuszony został do zmiany swoich zainteresowań – z
piłkarza stał się szkoleniowcem. Chłonął z zapałem
dostępną fachową literaturę, szkolił dzieci i młodzież, a
nawet przez dwa sezony był trenerem drużyny seniorów. Pracę szkoleniowca łączył z funkcją ratownika na
kunickim basenie; był bowiem jednym z organizatorów
drużyny WOPR, która w latach 1972 – 76 trzykrotnie
zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „kąpiemy
się bezpiecznie”, organizowanym przez Lato z Radiem.
W ramach „nieobozowej akcji letniej” przygotowywał

dziecięce zespoły piłkarskie, które w rozgrywkach
dochodziły do finałów i niejednokrotnie zwyciężały na
szczeblu wojewódzkim. Za swoją działalność odznaczony został brązowym krzyżem zasługi oraz złotymi
odznakami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W drugiej
połowie lat 70. zostaje klubowym spikerem i do dziś
słyszymy na każdej imprezie sportowej rozlegający się
po całych Kunicach jego donośny głos. Jest też i druga
strona medalu w społecznej działalności Bogdana Klockowskiego. Z prawdziwie benedyktyńską dokładnością
latami gromadził i dokumentował wszystko, co działo
się w Kunicach w dziedzinie sportu. W początkach 2010
roku otrzymał propozycję Kunickiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Pozarządowych, aby swoje umiejętności i
posiadane dokumenty wykorzystał poprzez publikacje w
lokalnej gazetce Echo Kunic. Tak więc Bogdan spróbował swoich umiejętności dziennikarskich. Pierwszy jego
artykuł pt. „Unia Kunice - rys historyczny” ukazał się w
czerwcu 2010 roku. Z czasem uznaliśmy wspólnie, że
najlepszą formą wykorzystanie zebranych materiałów
będzie napisanie książki. Dobrą datą był rok 2016, w
którym kunicki klub sportowy obchodził swoje 70. lecie
istnienia. Życie pisze jednak swoje scenariusze i finał
tego przedsięwzięcia obchodzimy z rocznym opóźnieniem. Książka, którą Państwo dziś otrzymują posiada
specyficzny charakter reportażu co jest konsekwencją
spikerskiej działalności jej autora. Ważną sprawą godną
podkreślenia jest fakt, iż publikacja ta wpisuje się w
misję Kunickiego Stowarzyszenia. Chcemy ocalić od
zapomnienia wszystko, co tworzyło i dziś tworzy historię
naszej lokalnej społeczności. Nie byłoby sfinalizowania
tego projektu, a tym samym dzisiejszego spotkania
gdyby nie osoba pana Krzysztofa Raczkowskiego,
właściciela zakładu „Chroma”, który bezinteresownie
podjął się druku książki. Mam nadzieję, że lokalna
społeczność i nie tylko z dużą życzliwością przyjmie
książkę, zaś autorowi gratuluję wytrwałości w jej tworzeniu i sukcesu dnia dzisiejszego”.
Ważnym momentem spotkania było wręczenie
panu Bogdanowi Klockowskiemu przez honorowego
prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej pana Stanisława Fąfarę medalu za zasługi w rozwoju piłki nożnej
województwa lubuskiego. Obecni wiceburmistrzowie:
panowie Olaf Napiórkowski i Patryk Faliński podziękowali Bogdanowi Klockowskiemu za całokształt jego
społecznej działalności i wręczyli list gratulacyjny od
burmistrz miasta Żary - pani Danuty Madej. Kuluarowe
rozmowy przy kawie i cieście, w gronie włodarzy miasta,
sponsorów, działaczy i kibiców były bardzo ożywione.
Każdy uczestnik niedzielnego spotkania otrzymał
bezpłatnie książkę. Unii Kunice życzymy najwyższego
miejsca w tabeli klasy okręgowej, a panu Bogdanowi
zdrowia i wytrwałości w Jego pasji.!

BIAŁORUŚ JAKIEJ NIE ZNACIE
Jak ten czas szybko leci... Na dziesiątą już jubileuszową pielgrzymko-wycieczkę wybraliśmy się na
Białoruś. Ktoś zapyta: „dlaczego właśnie Białoruś”?.
Odpowiedź jest prosta i oczywista - szukamy korzeni
naszych przodków. Wcześniej byliśmy na Litwie i Ukrainie, a niektórzy z nas mieli okazję spotkać się tam ze
swoimi rodzinami. Wobec powyższego przyszedł czas i
na Białoruś. I tak 11. września br. wczesnym rankiem
ponad 30. osobowa grupa na czele z ks. Tomaszem
udała się w kierunku Białorusi. W Warszawie zabraliśmy naszą pilotkę Hanię i ruszyliśmy w kierunku granicy.
Po załatwieniu wszelkich formalności na przejściu granicznym udaliśmy się do Grodna. Wydawać by się mogło, że stereotypy dotyczące tego kraju są prawdziwe.
Jednak, gdy wjechaliśmy na autostradę, wszystko okazało się złudne. Nasza propaganda ma się nijak do
rzeczywistości w tym kraju.
Tak mało słyszymy na temat Białorusi, a nie
wszyscy wiedzą jak bardzo jest piękna i ciekawa. Kraj
ten jest najrzadziej odwiedzany przez Polaków i najmniej znanym państwem spośród naszych sąsiadów. Na
Białorusi żyją Polacy zachowujący postawy patriotyczne, przywiązani do ziemi ojców, mówiący po polsku
i kultywujący polskie tradycje kresowe i religię katolicką. Mieszkają sympatyczni, wrażliwi i bardzo życzliwi
ludzie. Na terenach dawnej Rzeczpospolitej część ludności mówi po polsku, większość rozumie nasz język,
jednak językiem urzędowym jest rosyjski. Co ciekawe,
narodowego języka białoruskiego dzieci w szkole uczą
się tylko do czwartej klasy. Polska kultura zachowała się
tam nie tylko w języku, a także w strojach, tańcach,
śpiewach i obyczajach. Białorusini nie boją się mówić
o wspólnej historii, a wręcz przeciwnie dużo uwagi
poświęcają naszym rodom Sapiehów, czy Radziwiłłów.
To właśnie ten reżim odbudował pałac Radziwiłłów w
Nieświerzu, zamek w Mirze, czy dworek Mickiewicza.
Magnackie zamki zachwycają i zadziwiają swoim
wyglądem, a tym samym zachęcają do zwiedzania.
Stamtąd pochodzi wielu znanych nam Polaków.
I tak: nasz wieszcz Adam Mickiewicz i jego muzeum w Nowogródku, w Starych Wasyliszkach chata, w której urodził się wielki pieśniarz i
kompozytor Czesław Wydrzycki Niemen. W Mereczowszczynie dworek - siedziba rodowa Tadeusza
Kościuszki, Najwyższego Naczelnika Sił Zbrojnych
powstania 1794 roku, czy dom - muzeum Marca Chagalla wielkiego malarza w Witebsku.
Po tych ciekawych miejscach oprowadzani
byliśmy przez lokalnych przewodników, którzy w

przepiękny sposób, ze łzami w oczach opowiadali nam o
dziejach tych sławnych i zasłużonych w historii postaciach. Każdy z tych przewodników wykazał się
ogromem wiedzy w różnych dziedzinach i dużą swobodą
w operowaniu nazwiskami i faktami - prawdziwa kopalnia wiedzy historycznej i kultury w przekazywaniu tych
wiadomości.
Białoruś może pochwalić się również czystą i
nieskazitelną naturą. Wspaniałym atutem tego kraju
jest piękna dziewicza przyroda. Spokój, cisza, natura i
urzekające krajobrazy. Świadczyć o tym może choćby
jeden z naszych przystanków nad jeziorem Świteź.
Dzikie miejsce, idealnie czyste z krystaliczną wodą, a
przy nim na brzegu stary kamień z wyrytym jakże
znanym nam napisem po polsku:
„Jaki to chłopiec piękny i młody ?
Jaka to obok dziewica ?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca."
Białoruś mimo tego jest pełna kontrastów: piękne
miasta-biedne wsie. Nie spotkaliśmy tam bezdomnych
ani żebrzących. W miastach szczególną uwagę przykłada się do zieleni. Parki są pięknie utrzymane, trawa
perfekcyjnie wystrzyżona, kwiaty ułożone w ciekawe
i niebanalne kompozycje. Alejki są pełne uroku z nutą
tajemniczości, z pięknymi ławeczkami i nietypowymi
latarenkami. Całość wygląda niczym ze snów. Kraj
niezwykle czysty. Wszędzie widać ład i porządek. Z wielkim pietyzmem rozbudowuje się miasta i konserwuje
zabytki. Zaskoczył nas dobry stan dróg, żeby nie
powiedzieć bardzo dobry, nawet tych drugorzędnych.
Utrzymane są na bardzo dobrym poziomie, uporządkowane pobocza, przystanki autobusowe niezniszczone,
estetycznie pomalowane. Z każdej strony widać urokliwe, zadbane pola, lasy i te bezkresne mało zaludnione
przestrzenie. Co ciekawe nie widać było nieużytków.
Szosy są doskonałe, świetnie oznakowane, a kierowcy
niezwykle uprzejmi. Kraj ten jest bezpieczny i spokojny, na ulicach panuje porządek, nie ma tu aktów wandalizmu, ani śmieci. Białoruś nie jest bogatym państwem, lecz władza i mieszkańcy dbają o swoją kulturę
i dziedzictwo. Kamienice i wszelkiego rodzaju budynki
są w większości wyremontowane. Nie widać tam krzykliwych bilbordów ani natarczywych reklam. Natomiast
na wioskach czas jakby się zatrzymał. Ciekawym elementem są drewniane chatki, zazwyczaj pomalowane
na niebieski, zielony i biały kolor. W każdej większej
miejscowości stoi pomnik Lenina i oczywiście jest ulica
nazwana jego imieniem.
Ziemia białoruska kryje wielkie cmentarzyska, na
których pogrzebani są brutalnie zamordowani również
Polacy. Przykładem są chociażby Kuropaty, gdzie leży
7-20 tys. zamordowanych. Cmentarze i groby polskie
oraz kościoły zachowane są w dobrym stanie, często

odremontowane. Białorusini są bardzo przyjaźnie nastawieni i otwarci na nas Polaków. Białoruś to kraj
kościołów i cerkwi. Mieliśmy okazję uczestniczyć w
codziennych mszach świętych odprawianych w sanktuariach bądź kościołach w naszym języku i prowadzonych przez polskich księży. Ksiądz Tomasz często
celebrował te msze święte. A my jako pielgrzymi modliliśmy się za ks. Tomasza, naszych kapłanów i wiernych z różnych parafii, chorych i zmarłych oraz za nasze
rodziny i za nas samych. Na każdym kroku byliśmy
serdecznie witani przez ludzi, chętnie podchodzili do
nas, aby zamienić z nami parę słów. Witani byliśmy
bardzo przyjaźnie i serdecznie, szczerze i ze łzami w
oczach. Są oni bowiem bardzo przyjaźni i otwarci. Tutaj
wszędzie trafialiśmy na polskie ślady. Na Polesiu witani
byliśmy chlebem przez zespół folklorystyczny w strojach
ludowych. Niesamowite wrażenie. W Pińsku koleżanka
Stasia po wielu latach spotkała się ze swoim bratem i
bratową. W Baranowiczach Janek odnalazł kościół, w
którym był ochrzczony. Na pamiątkę kupił sobie tam
obrazek. Jakże szczęśliwi i radośni byliśmy wszyscy można sobie tylko wyobrazić.
Hotele, potężne gmachy o standardzie PRL-u są z
łazienkami, czystą pościelą, ręcznikami oraz przemiłą
obsługą. Cisza, spokój, natura i ślady polskiej przeszłości to największe atuty tego kraju. My o Białorusinach możemy mówić tylko w samych superlatywach.
Ja bardzo dziękuję za nastrój, który towarzyszył nam
przez całą drogę od 11 do 18 września: ks. Tomaszowi
za piękne, pouczające kazania wpadające wprost do
serca i okazaną nam cierpliwość, pilotce Hani za jej
pogodę ducha, lokalnym przewodnikom za pokazanie
wszystkich najciekawszych miejsc, tak aby ta pielgrzymka zaowocowała nowymi doświadczeniami, Ewuni naszemu dobremu duszkowi, kierowcom – kabareciarzom
za urozmaicenie tej pielgrzymko - wycieczki i Wam moi
drodzy za bycie razem, wspólne pokonanie ok. 3500 km
w miłej atmosferze i za to , że udało nam się stworzyć
jedną dużą rodzinę.
Dziękuję i do zobaczenia za rok!

Bożena Blimel

Bożena Blimel

A CO BYŁO NAJ…

anajbardziej zadbane sanktuaria i kościoły,

które
łączą wiernych różnych wyznań, a pielęgnują je
nasi księża i zakonnice;

anajstarsza w Grodnie cerkiew świętych Borysa
i Gleba;

anajsmutniejsze przeżycia na cmentarzach ofiar
wojny bolszewickiej i II wojny światowej;

anajbardziej poruszający serca i umysły pomnik
matek na wyspie Łez w Mińsku;
anajbardziej zadbane pola i działki - wykorzystany
każdy kawałek, nie widać ugorów ;

anajpiękniejsze

klomby kwiatowe i trawniki w
miastach, przy drogach i w parkach;

anajpiękniejsze i najciekawsze różnorodne latarenki
na bulwarze w Witebsku i Brześciu, wykonane na
motywach rysunków M. Chagalla ;

anajczulsze powitanie chlebem na Polesiu przez
zespół ludowy w strojach regionalnych oraz
poczęstunek połączony z zabawą przy muzyce
ludowej;

anajciekawsze opowieści przewodników lokalnych
i kustoszy w odwiedzanych muzeach;

anajweselsze toalety w Lidze - drzwi zasłaniające
tylko tułów do kolan;

anajszczersi i najbardziej wrażliwi mieszkańcy tego
kraju;
anajsmaczniejszy ciemny chleb ze słoniną
podarowany przez sąsiadkę śp. Cz. Niemena w
Wasyliszkach;

anajwiększa ulewa pod najpotężniejszym
pomnikiem poświęconym bohaterom II wojny
światowej w Twierdzy Brzeskiej;
anajbardziej urokliwa trasa pielgrzymkowo wycieczkowa w jakiej można było uczestniczyć:
niezwykle ciekawy program, który dostarczył wielu
niezapomnianych wrażeń;

anajważniejsze i niezwykłe miejsca odwiedzane
przez nas związane z historią Rzeczypospolitej i wiarą
chrześcijańską;

anajweselsi i najbardziej sprawni, bezbłędni
i zorientowani we wszystkim nasi kierowcy;

anaj, naj, naj… dopisz sobie SAM !

NIEMEN
Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to, że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek
Cz. Niemen
Program wyjazdu na Białoruś przewidywał zwiedzenie miejsca urodzenia Czesława Niemena. W tym
artykule Czytelnik uzyska informacje związane z jego
rodzinnymi korzeniami. Nie jest bowiem moja intencją
opisywanie kariery muzycznej Niemena, która rozpoczęła się po przyjeździe do Polski. Do Starych Wasiliszek
podążamy już w drugim dniu naszego pielgrzymowania;
po przejechaniu ok. 90 km magistralną trasą w kierunku
Mińska jesteśmy na miejscu. W tej niewielkiej miejscowości zdecydowanie przeważa zabudowa drewniana
wraz z eternitowymi pokryciami dachowymi. Aktualnie
mieszka w niej około czterdziestu osób, z których większość to Polacy, podobnie zresztą jak w całej okolicy.
Niestety, przeważają osoby starsze, gdyż młodzież
wyjeżdża do miast. Domy albo popadają w ruinę, albo są
zagospodarowywane przez miejscowy kołchoz. Nad
wsią góruje neogotycki dwuwieżowy kościół pw. świętych apostołów Piotra i Pawła, wybudowany w miejscu
starego z inicjatywy miejscowych parafian, w latach
1897 – 1903, a konsekrowany w 1905 r. Niewyraźne
napisy na kamieniach w portalach wejściowych to nazwiska bardziej hojnych ofiarodawców. Zostały specjalnie zatarte aby uniknąć zatargów z carską władzą i
wstrzymania budowy kościoła. Monumentalne słupy
wspierające strzeliste sklepienie dzielą wnętrze na trzy
nawy. Na ośmiu z nich umieszczono rzeźby apostołów.
Bogato zdobione witraże okienne przedstawiają Drogę
Krzyżową Chrystusa. Wrażenie robi kaplica – grota w
lewej nawie bocznej. Również i tutaj znajdziemy ślad po
Czesławie Niemenie, gdyż na jednym z filarów wisi tablica pamiątkowa, na której obok płaskorzeźby przedstawiającej Niemena w nieodzownym czarnym kapeluszu widnieje mapis: „Czesław 'Niemen' (Wydrzycki)
ur.16.02.1939 r. w St. Wasiliszkach, zm.17.01.2004 r.
w Warszawie. Wielki artysta, znakomity piosenkarz,
wokalista pokoleń, instrumentalista, kompozytor, któremu Pan Bóg dał niezwykły talent”.
W tej małej miejscowości w domu pod numerem
7, na świat przyszedł Czesław Juliusz Wydrzycki. Od
dzieciństwa otaczała go muzyka. Ojciec, Antoni Wy-

drzycki, grał w rustykalnej orkiestrze, naprawiał i
konfigurował instrumenty muzyczne. Cała rodzina
śpiewała w chórze kościelnym. Czesław śpiewał także
w chórze szkolnym, a już w 4 klasie nieźle grał na
pianinie. Już wtedy koncertował z chórem w różnych
okolicznych miejscowościach. W latach 1953–54
uczęszczał do szkoły muzycznej w Grodnie, gdzie
śpiewał i grał na bajanie /odmiana akordeonu z
trzeciorzędowym, bądź pięciorzędowym układem
klawiatur guzikowych dla obu rąk/. W tym czasie grał
również na organach kościelnych. Często opuszczał zajęcia i wymykał się nad Niemen, nad którym uwielbiał
przesiadywać. Niestety dyrekcja szkoły nie podzielała
jego fascynacji malowniczą rzeką i za nadmierną absencję został relegowany. Powraca wówczas do Wasiliszek, aby kontynuować naukę w szkole średniej. W
1958 roku rodzina Wydrzyckich przenosi się do Polski
do Białogardu, ale w „przeddzień” Czesław poślubił
Marię Klauzunik swoją pierwszą miłość. Zakochani poznali się, gdy Maria miała 16 lat, a Czesław 17. Śliczną
dziewczynę ujął swoimi talentami - śpiewał, rysował,
grał na instrumentach. Rok później zdecydowali się na
„prawdziwy”, bo kościelny ślub. Dopiero wtedy Maria
przyjechała do męża. Mieszkali w Gdańsku, ale nie
wspólnie. Gdy Maria miała 20 lat, urodziła córkę, której
młodzi małżonkowie również nadali imię Maria.
Pojawienie się dziecka nie zbliżyło ich do siebie. Borykali
się z biedą, nie mogli sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania. On pomieszkiwał w piwnicy Liceum Muzycznego w Gdańsku, ona z córką w żeńskim internacie.
Żona Czesława wychowywała dziecko i uczyła się, by
zostać pielęgniarką. Gdy skończyła szkołę, zaczęła pracę w szpitalu w Gdyni. Ze wspomnień Marii dowiadujemy się: „na początku odwiedzał mnie i córkę w naszej
kawalerce, płacił alimenty, ale dla mnie to było za mało:
chciałam, by był z nami, ale każde z nas zaczęło iść
własną drogą „W 1971 roku rozwiedli się, ale ich związek
rozpadł się dużo wcześniej. Niemen zamiast na rodzinie,
skupił się na karierze wokalisty, kompozytora, multiinstrumentalisty i autora tekstów.
Przyjeżdżając do Wasiliszek zatrzymujemy się
przed domem urodzenia Czesława, gdzie obecnie
mieści się muzeum. Po śmierci artysty w 2004 roku
pojawiła się koncepcja utworzenia muzeum w rodzinnym domu Wydrzyckich. Rok później w opuszczonym i
zrujnowanym domu, w którym wychowywał się Niemen
grupa zapaleńców stworzyła klub - muzeum, którego
dyrektorem został Władimir Sieniuta, to on we własnej
osobie bardzo serdecznie wita naszą grupę w drzwiach
domu. To dzięki jego staraniom dom zyskał status
zabytku kultury. Równolegle, w czerwcu 2009 roku, w
czasie spotkania Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalnego, strona polska

przedstawiła projekt stworzenia takiego muzeum w
ramach współpracy polsko-białoruskiej. W tworzenie
muzeum udało się zaangażować mieszkańców Starych
Wasiliszek i wielbicieli Czesława Niemena. Dzięki ich
wysiłkom pobielone izby wypełniły się meblami z lat
50-tych XX wieku. Oryginalne są piece i kredens oraz
lusterko w pokoiku przylegającym do kuchni. Udało
się też zdobyć pianino, gitarę i gramofon używane
podczas trasy koncertowej Niemena po Białorusi. Na
ścianach plakaty, kopie archiwalnych zdjęć z życia
muzyka i jego rodziny. W planach jest stworzenie galerii
na poddaszu, gdzie mały Czesław malował i pisał swoje
pierwsze utwory. Zbierane są środki na remont dachu,
w celu zastąpienie eternitu gontem, co nada oryginalny
wygląd staremu domowi. Muzeum pełni również funkcje kulturalne, odbywają się w nim spotkania, koncerty,
festiwale muzyczne, promuje się kulturę polską i białoruską. Każdego roku w muzeum realizowany jest konkurs na najlepsze wykonanie piosenki z repertuaru
Czesława Niemena. Tutaj przyjeżdżają turyści nie tylko z
Polski, ale i z różnych krajów świata: Rosji, Stanów
Zjednoczonych, Litwy, Mołdawii, Kazachstanu, Armenii,
Holandii, Francji, Italii, Niemiec, Anglii, Sri Lanki,
Kamerunu i wielu innych. Artysta rodzinne Wasiliszki
odwiedzał zazwyczaj przy okazji koncertów w Wilnie,
Mińsku czy Moskwie. Ale nigdy nie zapominał o mieszkańcach, których zapraszał na swoje występy. Podczas
koncertów organizowanych w okolicy pierwszy rząd
rezerwował dla rodziny i znajomych z dzieciństwa. O
tym i innych wydarzeniach z życia „Cześka”, jak powszechnie się tu o nim mówi, dowiadujemy się z barwnej opowieści kierownika muzeum. „Czesław Niemen
nigdy nie wstydził się tego, że pochodził z małej wsi.
W każdym z wywiadów mówił, że pochodzi ze Starych
Wasiliszek, choć mało kto wiedział, gdzie to jest” —
opowiada Włodzimierz Sieniuta. Nauczył nas w ten
sposób, że nigdy nie można wstydzić się swojego
miejsca urodzenia. Może też dlatego Czesław przyjął
pseudonim „Niemen od rzeki, która płynie przez całą
Grodzieńszczyznę. Czesiek to był „pierwyj paren na
dieriewnie” (pierwszy chłopak we wsi). Tak mówiono o
nim na wsi. Nigdy nie przestał tęsknić za miejscowością
dzieciństwa. Po latach podczas jednej z tras koncertowych jechał całą noc taksówką tylko po to, by raz
jeszcze stanąć na podwórzu starego domu, zobaczyć
jego wnętrza i pejzaż zapamiętany z dzieciństwa.
Opracował: Jerzy Węgier

Na historycznym szlaku
Opracował: Eugeniusz Zagórski
Każdy wyjazd za wschodnią granicę, bez względu
na jego pierwotny cel, jest szczególnym przeżyciem,
prowadzącym do refleksji nad losami naszego kraju,
zwłaszcza w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tegoroczna, jubileuszowa 10. pielgrzymkowycieczka na Białoruś prowadziła przez ziemie I Rzeczpospolitej, nazywanej także Rzeczpospolitą Obojga
Narodów, które były świadkiem ważnych dla naszych
dziejów wydarzeń. Zaplanowany jeszcze w 2016 roku
wyjazd nieoczekiwanie zbiegł się z 200. rocznicą śmierci
Tadeusza Kościuszki i ogłoszonym w związku z tym
roku 2017 jako Rok Tadeusza Kościuszki. Odkrywamy już po niewczasie, że przebywaliśmy w miejscach,
w których każdemu Polakowi wypadałoby się w tym
szczególnym roku znaleźć. Myślę o Grodnie i Mereczowzczyźnie, które znalazły się na podróżnym szlaku.
Grodno to piękne miasto położone nad malowniczym Niemnem o bogatej historii. Za panowania ostatnich Jagiellonów oraz Stefana Batorego nastąpił szybki
rozwój tego miasta. Od czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego co trzeci sejm odbywał się
w tym mieście. Ostatnie epizody naszych przedrozbiorowych dziejów rozgrywały się także tutaj. W 1793 roku
w Grodnie odbył się ostatni sejm I Rzeczypospolitej,
który pod naciskiem Rosji ratyfikował II rozbiór Polski.
W dwa lata później trzeci rozbiór ostatecznie wymazał
Polskę z map świata na 123 lata. Mereczowszczyzna,
wioska niedaleko Kosowa Poleskiego, gdzie w 1746 r.
urodził się Tadeusz Kościuszko i spędził pierwsze 12 lat
swego życia. Obecnie znajduje się tam zrekonstruowany dworek, a w nim muzeum Tadeusza Kościuszki. Rodzinny dom Kościuszki dotrwał do 1942 roku, kiedy to
spłonął. Na początku XXI w. podjęto decyzję o jego
odbudowie przy finansowym wsparciu ambasady
amerykańskiej w Mińsku. W 2003 r. przeprowadzono
prace archeologiczne i na zachowanych murowanych
fundamentach odtworzono dworek, który w następnym
roku uroczyście otwarto. Obok dworku na wielkim głazie narzutowym umieszczono brązową tablicę z płaskorzeźbą - portretem bohatera oraz informacją o nim,
wyłącznie w języku białoruskim. W przekładzie brzmi
on tak: „1746.02.04. - 1817.10.15. Tutaj, na uroczysku
Mereczowszczyzna, urodził się Andrej Tadeusz Bonawentura Kaściuszka, wielki syn ziemi białoruskiej, który
w przyszłości został bohaterem narodowym Polski,
USA, Honorowym Obywatelem Francji. Wdzięczni potomni.” Wśród eksponatów muzeum można zauważyć

zdjęcie delegacji kadetów z West Point stojących przy
tym głazie, którzy odwiedzili to miejsce czwartego
lutego 2006 roku, w 260. rocznicę urodzin Kościuszki.
Tadeusz Kościuszko stał się bohaterem ostatnich,
tragicznych lat I Rzeczpospolitej. Był wtedy już prawie
50. letnim mężczyzną, znanym w Europie i Ameryce,
zasłużonym w wojnie rewolucyjnej o niepodległość
Stanów Zjednoczonych. W Ameryce uczestniczył w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zasłynął
ze skutecznego fortyfikowania miast i obozów wojskowych (budował m.in. forty wokół Saratogi, zaprojektował i wykonał umocnienia twierdzy West Point).
W uznaniu zasług został awansowany do stopnia generała brygady armii amerykańskiej. Za swoje osiągnięcia
otrzymał z rąk Jerzego Waszyngtona amerykański
Order Cyncynata, ustanowiony dla uznania zasług dla
rewolucji amerykańskiej i był jednym z trzech cudzoziemców, który dostąpili tego zaszczytu. Pamięć o Kościuszce jest w Stanach żywa po dzień dzisiejszy. Na
West Point, gdzie założono słynną Akademię Wojskową
znajduje się pomnik polskiego bohatera, a w muzeum
Akademii przechowywane są pamiątki po Kościuszce,
m.in. wieniec laurowy symboliczny dowód uznania zasług dla Stanów Zjednoczonych. Wszyscy kadeci uczą
się kim był Kościuszko i w jaki sposób budował fortyfikacje. Istnieją mosty i pomniki Kościuszki. W stanie
Missisipi leży miejscowość Kosciusko – nazwana tak na
cześć polskiego bohatera. Obok Waszyngtona, ma on
najwięcej pomników w całej Ameryce. Po powrocie do
kraju, w 1789 r. otrzymał od króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego nominację na generała - majora wojsk
koronnych.
Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja w 1792 r.
grupa niezadowolonych magnatów, przeciwników
zmian zawiązała Konfederację Targowicką i zwróciła
się do carycy Katarzyny II o pomoc w „przywróceniu
starego porządku”. Kościuszko uczestniczył w wojnie
polsko - rosyjskiej w obronie Konstytucji. Z dużymi
sukcesami dowodził w zwycięskich bitwach pod Zieleńcami i Dubienką. Został odznaczony krzyżem Virtuti
Militari, ustanowionym przez króla Stanisława Poniatowskiego w dniu zwycięskiej bitwy pod Zieleńcami,
pierwszej wygranej z Rosjanami od prawie 150. lat.
Pod Dubienką w czasie bitwy żołnierze korpusu Kościuszki skutecznie przeciwstawili się czterokrotnie
liczniejszej armii, zadając Rosjanom znaczne straty,
przy dużo mniejszych stratach własnych. 26 sierpnia
1792 roku w uznaniu za tę bitwę, która toczyła się w
wojnie o obronę swobód konstytucyjnych, Kościuszko
został obdarzony tytułem honorowego obywatela
Francji. Jednakże król pod naciskiem oponentów Konstytucji i intrygom carycy przystąpił do konfederacji i

armia polska została wezwana do zaprzestania wszelkich działań wojennych. Tadeusz Kościuszko zabezpieczywszy podległych mu żołnierzy podał się do dymisji
i wyjechał do Drezna, gdzie zaczął opracowywać koncepcję powstania narodowego. Udał się nawet do Paryża,
by uzyskać pomoc od Francji dla planowanego powstania, ale konkretnych zobowiązań nie otrzymał.
Przybrał pseudonim Bieda. Tak podpisał się pod pożegnalnym listem do zaprzyjaźnionej księżnej Izabeli
Czartoryskiej. Konsekwencją kapitulacji Stanisława
Augusta Poniatowskiego oraz porozumienia między
carycą Katarzyną II i królem Prus Fryderykiem Wilhelmem II był drugi rozbiór Polski usankcjonowany w
1793 roku na sejmie w Grodnie.
Ustawiczna ingerencja Rosji w sprawy Polskie
powodowana chęcią całkowitego jego unicestwienia
doprowadziła do wybuchu zbrojnego powstania w
1794 r. Tadeusz Kościuszko został jego przywódcą.
Mianowano go Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej
Narodowej. 24 marca Kościuszko złożył uroczystą
przysięgę na rynku krakowskim. Jako wódz powstania
ogłosił powszechną mobilizację i zaciąg do powstańczej
armii. Z uwagi na braki w uzbrojeniu wielu żołnierzy
było uzbrojonych w przekute kosy, stąd nazwa - kosynierzy. 4 kwietnia 1794 roku armia Tadeusza Kościuszki
stoczyła zwycięską bitwę pod Racławicami. Zwycięstwo
to, choć nie miało zasadniczego znaczenia dla wojny
pomiędzy Rzeczpospolitą, a Rosją, było bardzo ważnym
wydarzeniem podkreślającym wagę idei obrony Konstytucji 3.maja i niepodległości oraz mobilizowało
ludność Polski i Litwy do wysiłku zbrojnego. Bitwa ta,
to kościuszkowski symbol, sława i legenda. Naczelnik
wiedział, że rosyjska obrona armat jest bez szans w
starciu z chłopami uzbrojonymi w kosy postawione na
sztorc, a armaty nie wystrzelą więcej niż raz, gdy chłopi
przebiegną odległość ok. 2 km. Kościuszko wykorzystując ten manewr unieszkodliwił rosyjską artylerię.
Chłopi po pierwszym wystrzale rosyjskich armat skutecznie nie dopuścili do wykorzystania ich po raz drugi,
a sławny Wojciech Bartosz z Rzędowic zgasił lont armaty
własną czapką. Mimo początkowych zwycięstw powstanie, zwane insurekcją kościuszkowską, zakończyło
się klęską. W przegranej bitwie pod Maciejowicami
Kościuszko został ranny. Dostał się do niewoli i był
więziony w twierdzy Petersburgu.
Po upadku powstania w 1795 r. nastąpił trzeci
rozbiór Polski. Po śmierci Katarzyny II, w 1796 roku
car Paweł I uwolnił Kościuszkę, który zgodził się złożyć
przysięgę wiernopoddańczą, w zamian za co car uwolnił 20 tys. Polaków. Wkrótce potem Kościuszko wyjechał
do Stanów Zjednoczonych, by odzyskać zaległy żołd i
posiadłość ziemską. Po wyleczeniu ran wrócił do Europy,

zleciwszy sprzedaż posiadłości pozostawionych w Ameryce. Dochód przeznaczył na wykup i uwolnienie murzyńskich niewolników. W latach 1798–1815 mieszkał
pod Paryżem. Ostatnie lata życia spędził w Szwajcarii,
gdzie zmarł w Solurze (Solothurn) 15 października 1817
roku. Ciało Kościuszki przewieziono w 1818 roku do
Krakowa, gdzie spoczywa w kryptach królewskich obok
księcia Józefa Poniatowskiego.
Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne
miejsce w panteonie narodowych bohaterów.
Jest symbolem wolności i wzorem patrioty.
Należy pamiętać również, że Kościuszko był artystą,
malował obrazy, grał na fortepianie, śpiewał. Był prawdziwym człowiekiem renesansu. Kościuszko jest jednym
z najbardziej znanych bohaterów, któremu poświęcone
są pomniki, nazwy ulic i miejscowości, a nawet Góra
Kościuszki w Australii (najwyższy szczyt kontynentu!).
Bohater został wyróżniony przez Naród Polski w sposób
wyjątkowy. W latach 1820 -1823 usypany został na
wzgórzu bł. Bronisławy w Krakowie wzniosły Kopiec jako
pomnik. Aby oddać atmosferę, jaka panowała po
śmierci Kościuszki w społeczeństwie polskim, pozbawionym już państwowości, zacytuję fragment książki
Stanisława Tarnowskiego (1837-1917) p.t. „Nasze
dzieje w ostatnich stu latach” wydanej w 1895 roku w
Krakowie.

„Umarł Kościuszko 15 października roku 1817.
Tyle było w całym świecie uszanowania dla ostatniego
obrońcy Polski niepodległej, że w Europie całej śmierć
jego zrobiła wielkie wrażenie; a nawet w Ameryce,
gdzie pamiętano jego zasługi w wojnie przeciw
Anglikom i jego przyjaźń z bohaterem Ameryki,
Waszyngtonem. Tyle było jeszcze w świecie sumienia i
honoru, a przynajmniej ich pozorów, że nikt nie śmiał
dziwić się Polakom, że chcą okazać żal i cześć swojemu
Naczelnikowi, ani im w tem przeszkadzać, Nawet pod
rządem rosyjskim, na Litwie i Rusi, wolno było odprawiać nabożeństwa za Kościuszkę po wszystkich kościołach. Wszystkie trzy dwory zgodziły się od razu na przewiezienie zwłok i pochowanie ich w Krakowie. (...) Ale
po pogrzebie nasunęło się samo z siebie pytanie, jaki
pomnik postawić Kościuszce. Różne były zdania: wielu
myślało o spiżowym posągu na krakowskim rynku. Aż
Marcin Badeni, o którym była mowa wyżej, i Prezes
Wodzicki, wpadli na myśl szczęśliwą. „Co tam posągi ! –
mówili – czas je zwala, czasem i człowiek zniszczy. Nie
mamy to pod Krakowem dwóch pomników, co wieki
przetrwały ? Z nich bierzmy wzór. A jak nasi przodkowie
kiedyś usypali z ziemi mogiłę temu Krakusowi, co
pierwszy miasto założył i smoka zabił, tej Wandzie co

sobie śmierć zadała, żeby kraj od nieprzyjaciela ocalić,
tak my usypmy trzecią mogiłę temu, co ostatni w
dawnej Polsce za nią walczył, co zwyciężył nie jeden raz,
a cześć naszą ratował.” Myśl dobra przyjęta była w całej
Polsce z największym zapałem. Ze wszech stron zaczęły
się sypać składki; i nie z Polski tylko, ale z Francyi, z
Anglii, z Niemiec, z Ameryki, zewsząd. Prezes Wodzicki
opowiada w swych pamiętnikach, że bogaci dawali
duże kwoty, a włościanie, co który mógł, po złotówce,
po dziesięć groszy i mniej, ale bardzo licznie. Często
wsie całe robiły składkę u siebie, a zebrane pieniądze
przez wójtów do Prezesa Senatu odsyłały. Złożył się z
tego fundusz tak znaczny, że w dwa lata po pogrzebie
Kościuszki, można było przystąpić do sypania mogiły.
Z tego co piszą współcześni świadkowie, widać, że to
była uroczystość wspaniała i rozrzewniająca. Tygodniem naprzód ściągali ludzie do Krakowa z daleka i z
bliska, tak że ludność miasta zdawała się podwojona i
potrojoną. Wysłano urzędników Wolnego Miasta, i paru starszych żołnierzy, do Racławic, żeby stamtąd przywieźli ziemię, którą chciano złożyć w samym środku
mogiły. Ziemia ta miała być z tego samego miejsca, na
którem stały rosyjskie armaty, kiedy je lud krakowski,
z Bartłomiejem Głowackim na czele, kosami odebrał.
Ale na tym miejscu właśnie, stanął od tego czasu piec
garncarski. Biedny garncarz, kiedy się dowiedział o co
chodzi, sam własnemi rękami zburzył piec, i ziemię z
pod niego wydobył. (Rozumie się, że go potem wynagrodzono należycie , tak że szkody nie poniósł). Sprowadzono także ziemię z Maciejowic, z tego znowu miejsca, na którem padł Kościuszko ranny i z którego wzięty
był do niewoli. Przywieziono ziemię i ze Szczekocin, i z
Dubienki ( na Wołyniu, gdzie Moskale byli pobici w roku
1792). Wieziono te ziemie na wozach, kwiatami ubranych przez Kleparz, Rynek, Zwierzyniec, na gorę św.
Bronisławy, i włożono je, każdą w osobnem marmurowem naczyniu, w sam środek tego miejsca, na którem
miała się wznosić mogiła. Złożono także spisany na
pergaminie akt urzędowy, opisujący zasługi Kościuszki,
i powody usypania tej mogiły. Potem Prezes Senatu
pierwszy, a za nim kto tylko był obecny, zaczął sypać
ziemię na mogiłę, łopatami, taczkami, nawet rękami.
Działo się to 16go października roku 1820. Długo jeszcze
mieszkańcy Krakowa wychodzili na ochotnika, i wozili
ziemię, starcy, kobiety, nawet dzieci. Rozumie się, że
największa część pracy dokonała się za zapłatą. Tak
stanęła nad Krakowem trzecia pamiątkowa mogiła,
obok dwóch starych Krakusa i Wandy.”

BOŻE NARODZENIE
NA OBCZYŹNIE
Zwiedzając różne zakątki na Białorusi byliśmy
także w Nowogródku, miasta związanego z życiem
Adama Mickiewicza. Zamieszkiwał tu w czasach swojego dzieciństwa i lat młodości. Pobyt w tych miejscach
był inspiracją do napisania tego właśnie tekstu obrazującego wigilie na różnego rodzaju emigracjach.
Boże Narodzenie jest najważniejszym świętem w
polskim roku obrzędowym. W porównaniu z innymi
krajami europejskimi było i jest obchodzone niezwykle
uroczyście, gdyż wiąże się z niespotykanymi gdzie
indziej emocjami. Boże Narodzenie jest świętem
rodzinnym, utrwalającym więzi z bliskimi, rodakami
rozsianymi po świecie oraz ojczyzną. Na patos tego
święta niewątpliwie miały wpływ wypadki historyczne.
Zrodził się więc on z rozdzielenia dziesiątków, a w
pewnych okresach setek tysięcy Polaków z krajem i
rodziną, co szczególnie boleśnie było odczuwane w tym
dniu - dniu radości i przymierza, przebaczenia i zgody,
ciepła i bezpieczeństwa Dla wielu pokoleń Polaków od
momentu utraty niepodległości w 1795 r. dom urastał do
rangi najbardziej upragnionego symbolu szczęścia.
Utratę własnego rodzinnego domu odczuwano podwójnie, gdyż wynikała ona z utraty ojczyzny i jej
wolności. W kulturze pokoleń pielgrzymów, emigrantów, żołnierzy - tułaczy tudzież udających się „za
chlebem” na obczyznę wytworzył się mit polskiego
domu w obrazie święta wigilijnego. Na przykład w kręgu
zesłańców i więźniów politycznych po II wojnie
światowej krążył wiersz o następującej treści:
"Wierzę, że dzień nadejdzie, kiedy wejdę w bramę
Domu mego dzieciństwa i wszystkie wspomnienia
Wyjdą mi na spotkanie. Z nimi na progu stanę
W dzień ten, w minutę wielkiego wzruszenia."
Adam Mickiewicz był również bezdomnym
tułaczem. Miał dom w sensie dachu nad głową, a jednocześnie przez wszystkie lata przebywając na emigracji
tęsknił do Nowogródka, Wilna, bliskich i przyjaciół,
wszystkiego tego, co się wiązało z pojęciem Ojczyzna.
Po założeniu własnej rodziny w 1834 r. w zasadzie
przebywał w Paryżu. W paryskim mieszkaniu, obrzędy
wigilijne były przestrzegane z wielką gorliwością. Mickiewicz, wraz z innymi przyjaciółmi niedoli, widział w
nich „przybliżaną Polskę”. Poeta nie tylko zapamiętał
szczegóły wyniesione ze swojej „domowej ojczyzny”,
a były nimi również potrawy na stołach wigilijnych,
ale też wracał do nich na wygnaniu nie tylko pamięcią.

Między innymi egzemplarz „Kucharza doskonałego”,
wydanego drukiem w Wilnie 1800 r., woził ze sobą po
całej Europie. Na wigilijnym stole u Mickiewiczów w
Paryżu nie było żadnej „potrawy obcej”, jedynie tradycyjne - polskie i żydowskie, żywcem „z Nowogródka
wyjęte”. Marynia (córka wieszcza) wspominając święta
paryskie m.in. pisała:
„W ostatnich latach, z wielką satysfakcją ojca,
znalazła się nawet żydówka polska, która przychodziła
na Wigilię ugotować szczupaka po żydowsku, a na
Wielkanoc przynosiła mace, bo ojciec i to znajdował
smacznym, i nieraz słyszałam jak wspominał, że nie ma
na świecie ciasteczek wyborniejszych nad żydowskie
obwarzanki nowogrodzkie."
Dowiadujemy się także, iż w rodzinie hołdowano
polskie tradycje narodowe, wigilijny wieczór spędzano rodzinnie. Innym razem Marynia Mickiewiczówna,
wspomina:
„Rano szliśmy ojcu winszować, składając mu
życzenia i podarki (...). Wieczorem, na stole sianem
zasłanym, ukazywała się Wigilia, na nitce spuszczonej
z sufitu wisiała gwiazda z opłatkiem i kolebka, które
ojciec sam przygotował.”
Święto wigilijne dla Mickiewicza i podobnych
jemu emigrantów, którzy dążyli do utrzymania kontaktów i tradycji poza krajem, było świętem religijno patriotycznym. Wynikało ono z potrzeby serc, gdyż
poczucie jedności pozwalało im przetrwać.
Opracował: Jerzy Węgier

Poziomo:
1. Stanisław, inicjator powstania KS
'ZWIĄZKOWIEC' Kunice Żarskie i prezes
pierwszego zarządu klubu.
7. Bałtyckie, Czarne lub Śródziemne.
8. Pojazd zaprzęgowy na płozach, służący do
poruszania się po śniegu lub lodzie.
9. Matacz, kombinator, szachraj.
11. Największy, polski dom aukcyjny zajmujący
się obrotem dziełami sztuki.
12. Łączy metale przy pomocy palnika
acetylenowego.
15. Uczucie niechęci lub wstrętu do kogoś
lub czegoś.
17. Energia objawiająca się w chęci do
pracy i zabawy.
18. Wieś z ruinami cegielni granicząca
z Naszą dzielnicą.
21. Najmniejsza nieujemna liczba.
22. Renkloda, lubaszka lub węgierka.
23. Pierwszy okres ery paleozoicznej.
24. Padlinożerny, kotokształtny ssak drapieżny.
25. Mieszkanka Teheranu lub Meszhedu.
28. Wodospad składający się z kilku stopni.
30. Muzyczny instrument dęty blaszany (miał
go cham w „Weselu” S. Wyspiańskiego).
31. Warzywo dyniowate zwane też kabaczkiem.
34. Miejscowość na Bałtykiem, miejsce wypoczynku pracowników HSO z DW „ANTISOL”.
35. W grze jest alternatywą dla krzyżyka.
36. Rohatyniec, chrząszcz z dużym rogiem
na głowie nieco odgiętym ku tyłowi.
Pionowo:
1. Koromysło, drewniany przyrząd do
noszenia ciężarów lub wiader z wodą.
2. Wczesna odmiana jabłek lub
rezydencja królów angielskich.
3. Na okaziciela lub bez pokrycia.
4. Bogdan, Stanisław lub Jan.
5. Hałas, tumult, wrzask.
6. Był na niego „Sezon” w filmie
w reżyserii Bogusława Lindy.
10. Ryba drapieżna, boleń.
12. Amok, wściekłość, furia.
13. Drzewo, z którego wytwarza się
różdżki (często opiewane w polskiej poezji).
14. Figura geometryczna.
16. Dla Żar: „KUNICE”, „LOTNISKO” lub „ZATORZE”.
19. Sygnał oznaczający początek lub koniec lekcji.
20. Owad o charakterystycznym czarnym
ubarwieniu w żółte paski.
23. Okrywa pień drzewa.
25. Imię męskie rozpoczynające i kończące
się taką samą samogłoską.
26. Rzeka na Białorusi i w Polsce, prawy dopływ Wisły.
27. Zna się na glonach.
28. Krzyżówkowy ptak (pod łóżkiem w szpitalu
obok basenu).
29. Podstawowa Nr 10, im. Armii Krajowej
w Kunicach.
32. Gaz szlachetny używany w reklamach świetlnych.
33. Grecki bóg wojny.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu,
czytane kolejno od 1 do 12 utworzą dwuwyrazowe rozwiązanie.

Rozwiązanie krzyżówki należy przesyłać w terminie
do 15. stycznia 2018 r. na adres:
Jerzy Węgier, ul. Szklarska 33/4, 68-200 Żary.
Na zwycięzców oczekują nagrody książkowe
oraz kalendarze na 2018 r.
"Żary na dawnej pocztówce".

