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W rytmach flamenco i tańców orientalnych w 

niedzielne popołudnie 20.05.2018 r. w sali ŻDK filia 

„Kunice” odbył się koncert charytatywny dla małej 

Ani chorej na deficyt AADC. Jest to choroba meta-

boliczna powodująca zaburzenia całej motoryki ciała. 

Rodzina, przyjaciele i wszyscy ludzie dobrej woli za-

angażowani są w zbieraniu funduszy na jej leczenie i 

rehabilitację. Barbara Cieślewicz - kuniczanka, obecnie 

mieszkająca i ucząca tańca flamenco w Berlinie, zapro-

siła swoich przyjaciół do wzięcia udziału w tym kon-

cercie. Dzięki gościom z Hiszpanii: Juan Cardenaa - 

śpiew, Nicos Tsiachris - gitara zabrzmiały andaluzyjskie 

rytmy, a Barbara Cieślewicz w energetycznych choreo-

grafiach flamenco rozgrzała zgromadzoną publiczność. 

Zespół tańca ze Zgorzelca i Goerlitz wprowadził na 

scenę zmysłowość tańca orientalnego. W koncercie 

uczestniczyła również grupa tańca flamenco, trenująca

te rytmy w domu kultury w Kunicach.

Biletami na ten niecodzienny koncert były 

dobrowolne datki do puszek, zgodnie z pozwoleniem 

Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słone-

czko” na rzecz Ani Balcerskiej 161/B. Zebrano 918,20 zł. 

Mama Ani i przyjaciele podziękowali kwiatami i 

dyplomami za zaangażowanie i pomoc w organizacji 

koncertu.

Wpłat można dokonać na konto:

Fundacja Słoneczko 

nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

z dopiskiem : na leczenie Anny Balcerskiej nr 

161/B

Wszystkim serdecznie za udział w koncercie 

i wsparcie dziękujemy.

GORĄCE SERCA DLA PODOPIECZNEJ 

FUNDACJI SŁONECZKO - ANI BALCERSKIEJ

Dh Piotr Sawicki - obecnie najstarszy stażem 

czynny strażak OSP KUNICE, ODZNACZONY I 

NAGRODZONY WIELOKROTNIE ZA DZIAŁAL-

NOŚĆ W OCHRONIE POŻARNICTWA.

B.K. Być strażakiem to marzenia z dzieciństwa, 

czy powołanie?

S.P. Powołanie to dla mnie zbyt górnolotne powiedzenie, 

to raczej tradycja rodzinna jak wielu z Kunic. Dziadek 

Franciszek wspierał OSP, tato Zbigniew to kontynuował 

i był w tym dobry. Nawet gdy jadł obiad, a „zawyła” 

syrena to biegł do remizy; bardzo często ja podążałem 

za nim. W tamtych czasach nie było takich wymagań 

technicznych. Jak brakowało obsady to brano nas 

młodych - dziś to przepisy i standardy. Mój syn Karol też 

ma to po nas. Jak więc widać bycie strażakiem to  nasza 

tradycja rodzinna, choć praca zawodowa czasami to 

utrudnia. Z naszego rodu mieliśmy także akcenty dam-

skie - moja córka Angelika także udzielała się aktywnie 

w życiu Kunickiej OSP. Wszystko to dzięki mojej żonie

Joli która zawsze nas wspiera.

B.K. Piotr, otrzymałeś wiele odznaczeń resor-

towych i państwowych, które  cenisz najwyżej?

S.P. Ja nie jestem od oceny czy się należało czy nie  - jak 

padnie polecenie wyjazdu do pożaru to jadę i chcę swoje 

zadanie wykonać jak najlepiej. Tylko sobie myślę po 

drodze, żeby nie było ofiar bo to jest smutne, ale los jest 

nieraz okrutny. Jednak medal za „ZA WYSŁUGĘ LAT” 

przy mojej ponad 30-letniej służbie w pożarnictwie jest 

mi najbardziej bliski i cenny. Cieszy mnie fakt, iż przez 

tyle lat w zdrowiu służę dla naszego społeczeństwa. 

Chciałby nadal jeszcze przez wiele lat służyć naszemu 

kuniczanom i obym po każdej akcji zawsze wracał cały

do domu.

Wywiad z ... Piotrem Sawickim
Rozmawiał Bogdan Klockowski

Krystyna Filip - ŻDK, kierownik filii Kunice



B.K. Najgorszy rodzaj pożaru?

S.P. Dom ugasimy, ale jak się pali las, a zwłaszcza górą - 

to jest żywioł, bo nie wiesz z której strony przyjdzie 

nawałnica ogniowa i zagrożenie. Ogień jest straszny i 

zależni jesteśmy od wiatru, Jak widać z pożarami to 

różnie bywa. Pożar pożarowi jest nierówny. Jeżeli 

zagrożenie jest miejscowe to łatwo jest zlokalizować i 

przystąpić do działania. Jednak  jak mamy styczność z 

chemikaliami to jest dla nas bardzo groźna sytuacja; 

zapewne  dlatego, że rzadko mamy z tym kontakt. 

W takich przypadkach trzeba być bardzo ostrożnym.  

B.K. Jest taka anegdota, że gdy ubierasz mundur

to łezka Ci spływa?

S.P. Patrz … znowu Jola mnie wydała.

B.K. Ale tak czy nie?

S.P. Politycznie: nie zaprzeczam i nie potwierdzam

(śmiech).

B.K. Jakim trzeba być człowiekiem aby być 

strażakiem?

S.P. Ciężkie pytanie, ale to trzeba czuć; idąc w ogień 

wiesz że możesz nie wrócić ratując ludzi, ale ja też mam 

rodzinę. Może im też ktoś pomoże. Jedno co mnie 

martwi, to problem małego doceniania strażaków w  

naszym kraju. Przecież my służymy społeczeństwu. Ja 

nie patrzę na nieraz nierealne przepisy - ja mam ratować 

życie i mienie ludzkie. Jestem kierowcą,  a użytkownicy 

dróg są nieraz niepoprawni. Znany jest przypadek 

kierowcy OSP, który został skazany na dwa lata więzie-

nia nie będąc sprawcą kolizji. Czy jadąc do pożaru 40 

na godzinę zdążę na czas? Prawo, nas strażaków nie 

chroni. Żeby być strażakiem, to trzeba to czuć w sobie to 

jest takie „coś” czego  nie można w żaden sposób 

opisać.

B.K. Czego życzyć ?

S.P. Ile wyjazdów, tylu powrotów i zdrowia dla mnie i 

moich druhów - tak standardowo, jak sami sobie 

życzymy. 

B.K. Dziękuję za szczerą rozmowę i do zoba-

czenia na wręczeniu sztandaru w lipcu.

Opracował: Dh. Bogdan Klockowski

Z HISTORII KUNIC

- WSPOMNIENIE - 

OSP KUNICE 
WCZORAJ I DZIŚ

Powojenna historia OSP KUNICE jest ściśle 

związana z osadnikami, którzy tu przybyli. W tamtych 

trudnych czasach nikt nie prowadził żadnych zapisów, 

protokołów czy kroniki. Wszystkie informacje, jakie dziś 

posiadamy są efektem wspomnień i opowieści naszych 

rodziców oraz starszych braci. Zdecydowana większość 

przybyszów to Polacy, którzy przyjechali tu z kresów 

wschodnich. Jadąc w nieznane wraz z całym dobytkiem, 

często przez  kilka tygodni w warunkach znanych nam 

z wielu polskich filmów. Pierwsi przybysze pojawili się 

w Kunicach w sierpniu 1945 roku. W tamtym okresie 

wszystko trzeba było organizować od podstaw, w myśl 

zasady jak umiesz liczyć to licz na siebie. Nie do rzad-

kości należały sytuacje pożarowe: czasami były to wy-

padki losowe, ale zdarzały się również podpalenia. 

Trzeba było zabezpieczyć posiadane mienie, a także 

ratować je przed nieszczęściami losowymi. System 

ratowniczy w poniemieckich Żarach działał do początku 

1945 roku. Gdy nastąpił masowy wyjazd ludzi, a także 

strażaków w głąb Rzeszy Niemieckiej i dlatego też po 

zakończeniu działań wojennych osadnicy zostali pozo-

stawieni sami sobie. Była remiza – hełmy, siekiery  parę 

łopat, maski przeciwgazowe, kilka węży. Ponadto stra-

żacy mieli do dyspozycji zdewastowany wóz konny z 

ręczna pompą. We wspomnieniach mówią o większej 

ilości sprzętu, ale co cenniejsze padło łupem szabro-

wników i złodziei. 

Mieszkańcy wsi KUNICE skrzyknęli się aby utwo-

rzyć OSP. Początki naprawdę były trudne, jak we 

wszystkich poniemieckich wioskach. Najcenniejszymi 

byli ci druhowie, którzy posiadali konie. W ramach 

ochrony przeciwpożarowej wprowadzono warty nocne. 

Od wiosny do zimy zawsze stała para wypoczętych koni 

jednego z rolników. Za to inni pomagali rodzinie 

obrabiać pole. Po ciężkiej jesieni 1945 roku  postanowili 

założyć prawdziwą jednostkę. Pierwszymi założy-

cielami byli: Jan Czekański, Franciszek Klockow-

ski, Bronisław Klockowski, Władysław Klockow-

ski, Jan Suchiński, Franciszek Sawicki, Bronisław 

Szwec, Jan Szwec, Paweł Śliwiński, Stanisław 

Waszkowicz. Sprawami „papierkowymi” zajmował się 

Jan Szwec, kunicki sklepikarz. On też fundował straża-

kom symboliczne napoje, kanapki, a także jeździł do 

powiatu „targować się” o sprzęt. Jan Szwec z racji 

swoich predyspozycji został pierwszym prezesem. 



Pierwszy sprzęt jaki otrzymali kuniccy strażacy to było 

kilka sztychówek, które nie zawsze były jednak przy-

datne. Jak widać sprzęt strażacki był bardzo ubogi. Jak 

konna pompa była mało wydajna obsługa miała  do 

dyspozycji brezentowe wiadra do przenoszenia wody 

wprost do źródła pożaru. Nie mieli typowych ubrań 

ochronnych, tak jak przybiegli  do remizy w prywatnym 

odzieniu tak jechali do pożaru. Po jakimś czasie 

doczekali się motopompy marki „SKAMELKA” o wydaj-

ności ok. 250l/min wraz z całym osprzętem. O zdoby-

waniu sprzętu krążą różne anegdoty. Jedna mówi, że 

syrenę alarmową kupiono za niemałą ilość alkoholu 

własnej produkcji. Trudno dziś opisywać tamte czasy, 

gdyż wszyscy Oni odeszli na wieczną służbę do DOMU 

PANA. Żyją jeszcze wprawdzie niektóre  żony, ale ich 

wiadomości na temat działalności  strażackiej mężów  

są bardzo  skąpe. Jedno co pamiętają to jedynie to, że 

strażacy w Kunicach w „Domu Ludowym” organizowali 

najlepsze potańcówki. W ten sposób uzyskane fundusze 

przeznaczali na sprzęt i mundury.  A propos mundurów 

to wiadomo że wykonał je społecznie Mieczysław 

Klockowski, jeden z druhów już młodszego pokolenia.

Lata pięćdziesiąte to już rozkwit jednostki. Nastą-

piła zmiana zarządu, który został ukonstytuowany w na-

stępującym składzie: prezes - Jan Szwec, naczelnik- 

Aleksander Bień, skarbnik - Michał Tracz, gospodarz - 

Franciszek Klockowski. I tu znowu anegdota: działo się 

to podczas akcji gaśniczej na terenie huty prowadzonej 

wspólnie z Rosjanami z Mirostowic. Po zakończeniu, 

naczelnik Bień mówi do gospodarza Franciszka Kloc-

kowskiego: „Franek te nowe węże to „ruskich”, skąd się 

u nas wzięły – kazali szybko zwijać no to zwinąłem”. 

Przełomem w historii OSP było powstanie w Kunicach 

Gromadzkiej Rady Narodowej. Przewodniczący Wincen-

ty Wódz wspólnie z komendantem straży w Żarach kupił 

od wojska samochód DOGE. Na nim to zamontowano 

otrzymaną motopompę typ M800 wraz z osprzętem. 

W przypadku większych pożarów doczepiano wózek 

z zapasowymi wężami. Co prawda opiekunem „DOCZKI” 

był Stanisław Kuczmarski, ale praktycznie to który 

strażak posiadał prawo jazdy i pierwszy przybiegł na 

alarm, to jechał. Młodzi strażacy za umycie „DOCZKI” 

mogli się przejechać. Po latach wysłużona „DOCZKA” 

została przekazana do ośrodka szkolenia strażaków 

w Gubinie. Kunicka OSP otrzymała  w zamian STARA GM 

i powstał duży problem, bo remiza okazała się za mała. 

W sukurs strażakom przyszła ich sąsiadka Irena Krzyś-

ków, która przekazała strażakom działkę. Zmoderni-

zowaną remizę oddano do użytku pod koniec lat 

sześćdziesiątych. 

Nasi strażacy uczestniczyli przez wszystkie lata 

w różnych zawodach odnosząc wiele sukcesów. Prym 

wiedli: Aleksander Bień, Narcyz Nikorowski oraz Zbi-

gniew Sawicki, który na zawodach własnym ciałem 

przycisnął pęknięty wąż za co otrzymał specjalną na-

grodę. Odremontowano także świetlicę w której spo-

tykali się strażacy, urządzano wielokrotni potańcówki. 

Muzykę odtwarzana na starym radiu „Pionier” z płyt 

winylowych. „Duszą Towarzystwa” i pierwszym wodzi-

rejem był dh. Kazimierz Szczepański. To była złota 

raczka do wszystkiego. Większość swojego czasu 

spędzał w remizie. Nadchodziła powoli zmiana poko-

leniowa. Ci młodzi co pucowali „Doczkę” dorośli do rangi 

strażaka; w tym młodszym pokoleniu wyróżniali się: 

Tadeusz Szczepański, Andrzej Nikorowski, Piotr Sa-

wicki, Waldemar Nikorowski, Krzysztof Gładkowski. 

Szkolą się też dziewczęta, które  prowadziła niezmordo-

wana i zawsze uśmiechnięta Grażyna Bień. W wolnych 

chwilach umilała czas grą na akordeonie. Garnie się też 

kunicka młodzież, bo bycie strażakiem to była duma i 

honor. W dziejach jednostki nie brakowało też chwil 

zwątpienia i zastoju. Decyzją ówczesnego burmistrza

Żar pozbawiono nas samochodu. 

Ale prawdziwy okres pełnego rozkwitu i profesjo-

nalizmu nastąpił, gdy w marcu 2001 kunicka Jednostka 

została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego. Wyposażenie w najnowszy sprzęt ratowni-

czy, dwa wozy bojowe, odpowiednie szkolenia i kursy w 

sposób znaczący podnoszą rangę naszej OSP. Tak 

naprawdę staje się ona „prawą ręką” druhów z Żarskiej 

Państwowej Straży Pożarnej. Prawidłową pracę do-

strzegają władze państwowe i pożarnicze. Sypią się 

dyplomy i odznaczenia, aby nikogo nie pominąć nie 

wymieniam żadnego nazwiska, a było ich sporo. Ku-

nicką jednostką opiekuje się bezpośrednio burmistrz 

Żar, jest to ewenement w skali regionu. Nie sposób nie 

wspomnieć o człowieku wielkiego ducha, oddanego 

pożarnictwu i sprawującego opiekę nad jednostką w 

imieniu burmistrza - to Krzysztof Tagowski. Wielka szko-

da, że nie ma go już wśród nas. Dziś tę funkcję sprawuje 

Pani Agnieszka Izdebska. 70 lat to „kawał” czasu. 

Zmieniały się zarządy i strażacy. Nie sposób w tak 

krótkim tekście ująć wszystkiego, zważywszy na brak 

dokumentów źródłowych i bazowanie jedynie na wspo-

mnieniach, które już są mocno ulotne. 

Traktuję ten artykuł jako wstęp do większej 

publikacji i postaram się słowa dotrzymać, aby pamięć o 

kunickiej OSP i jej dzielnych strażaków pozostała dla 

kolejnych pokoleń. Lipiec 2018 to szczęśliwy czas dla 

Kunickich druhów. Nareszcie! Jednostka będzie posia-

dła upragniony od lat sztandar ufundowany przez: bur-

mistrza, lokalnych sponsorów przy wsparciu samych 

strażaków. Tam u góry cieszą się: Bień,  Szczepański 

gospodarz Franek i wielu, wielu innych; dumni, że ich 

synowie i wnukowie mają dziś sztandar, na który przez,  

te 70 lat wszyscy pracowali. Na koniec życzymy sobie 

jak zawsze – ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW.



Pan Jacek Olczyk w ubiegłym roku został powołany na 

stanowisko dyrektora szkoły w Kunicach. Wówczas 

jeszcze był to Zespół Szkół, a obecnie w związku z refor-

mą oświaty placówka powróciła do nazwy, która fun-

kcjonowała przed podziałem na szkołę podstawową i 

gimnazjum. Właśnie minął rok od zmiany na stanowis-

ku dyrektora, dlatego postanowiliśmy przybliżyć jego 

sylwetkę czytelnikom „Echa Kunic” i tym, którzy na co

dzień ze szkołą niewiele mają do czynienia.

Jaka jest Pana relacja ze środowiskiem?

Jeśli chodzi o środowisko uczniowskie, to należy zapytać 

uczniów. Oni zdecydowanie bardziej wolą oceniać niż 

podlegać ocenie i na pewno mają już sprecyzowany

pogląd na mój temat.

Jak Pan postrzega Kunice?

Kunice są częścią Żar i jest to dzielnica, której plusy 

i minusy znam dość dobrze. Mam w Kunicach wielu 

znajomych. Jest to dzielnica,  do której przeniosło i 

wciąż przenosi się wiele osób. Świadczy to o atrak-

cyjności Kunic. Pełniąc funkcję dyrektora SP 10, mam 

oczywiście okazję i obowiązek poznawać środowisko

lokalne z jego problemami i specyfiką.

Wprowadził Pan klasę sportową. Chciałby Pan

coś jeszcze zmienić bądź wprowadzić?

Mam nadzieję na powstanie kolejnej klasy o profilu 

sportowym. Uważam, iż sport odgrywa bardzo ważną 

rolę w rozwoju i wychowaniu młodego człowieka. Od 

przyszłego roku szkolnego w klasach 1-3 zostanie 

wprowadzona nauka gry w szachy. Liczę też na dalszy 

rozwój pozalekcyjnych zajęć tanecznych i gry na 

instrumentach muzycznych, prowadzone są one we 

współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Żaranin”. Czynimy 

starania, aby zacieśnić współpracę z ŻDK, planowane są 

wspólne imprezy, takie jak ,,Dzień Rodziny” czy festyny.

Czy trudna jest praca na stanowisku dyrektora

szkoły? Jakie wiążą się z tym obowiązki?

Jak w każdej pracy są momenty trudne i przyjemne. 

Myślę jednak, iż praca w szkole może dawać bardzo 

wiele satysfakcji,  również w charakterze dyrektora. 

Przede wszystkim postrzegam siebie jako nauczyciela. 

Do najważniejszych obowiązków dyrektora szkoły 

należy sprawne zarządzanie, dbanie o bezpieczeństwo 

uczniów i pracowników, zapewnienie odpowiednich 

warunków do nauki i pracy, monitorowanie realizacji 

podstawy programowej i wiele innych zadań związa-

nych z funkcjonowaniem tak złożonej placówki, jaką jest 

szkoła.

Czy jest  Pan zadowolony z  pracy w naszej

placówce?

Jest to dla mnie nowe wyzwanie, szczególnie w kon-

tekście pracy z młodszymi dziećmi. Daje mi to jednak

wiele zadowolenia i satysfakcji.

Co sądzi Pan o poziomie nauki w naszej szkole?

Myślę, że zawsze może być lepiej i będziemy nad tym- 

zarówno uczniowie i nauczyciele - mocno pracować. 

Poziom nauki w tej szkole nie odbiega od innych pla-

cówek publicznych w naszym rejonie. Należy jednak 

zrobić wszystko,  aby korzystnie wyróżnić się na tle 

innych.

Jakie są najważniejsze potrzeby naszej szkoły?

Nasza szkoła ma bardzo dobre warunki lokalne, dopo-

sażenia wymagają pracownie przedmiotowe oraz pra-

cownia informatyczna. Priorytetem na najbliższy czas

jest gruntowna modernizacja hali sportowej.

Jakie jest Pana największe marzenie jako dyre-

ktora szkoły?

Myślę, że każdemu dyrektorowi zależy na jak najlep-

szym rozwoju firmy. Szkoła jest bardzo specyficzną 

,,firmą”; z jej działalności powinni być zadowoleni 

uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele. Moim marzeniem

jest,  aby w naszej szkole tak właśnie było.

Pełni Pan funkcję dyrektora, ale oprócz tego 

naucza  Pan geografii. Co sprawia Panu większą 

przyjemność?

Jestem nauczycielem od 30 lat, nauczam historii i 

geografii. Największą satysfakcję zawsze sprawiało mi 

nauczanie i przekazywanie wiedzy. Lubię i cenię sobie 

pracę z młodzieżą, chociaż czasami bywa trudna i

wymaga wiele cierpliwości.

Wywiad z ... dyrektorem szkoły podstawowej nr 10 w Kunicach - Jackiem Olczykiem

Czy trudno tutaj być dyrektorem?

Katarzyna Borowicz

Julia Łach



Z HISTORII KUNIC

Dzięki staraniom siostry Marii Jurczyńskiej i księ-

dza Zbigniewa Tartaka budynek ten w 1992 r. został 

pozyskany i przeznaczony na miejsce formacji życia 

wewnętrznego i szybko stał się dla wielu szczególnym 

miejscem. Od lipca 1993 r. pomimo remontów i innych 

niedogodności, prowadzone są tutaj w każdym tygodniu 

różne rekolekcje, kursy, spotkania modlitewne, mo-

dlitwy wstawiennicze. 

KILKA ZDAŃ O ZAŁOŻYCIELACH TEGO DOMU

Maria Jurczyńska

Była matką pięciorga dzieci, kobietą jakich wiele, 

a jednak bardzo oddaną dla służby apostolskiej w 

polskim Kościele i  jedną z najbardziej znanych osób 

świeckich posługujących modlitwą wstawienniczą. Ma-

ria Jurczyńska zwana siostrą Marią urodziła się na 

Wołyniu 22.08.1919 r., zmarła 18 marca 1996 r. Była 

wychowanką Sióstr Niepokalanek Białych w Maciejowie 

i w Jarosławiu, gdzie zdała maturę. Od wybuchu II woj-

ny światowej po długiej tułaczce – 13 razy razem z 

rodziną zmieniała miejsce zamieszkania, aż w końcu 

1 grudnia 1945 r. trafiła do Żar. Dzięki wychowaniu 

klasztornemu, kierownictwu duchowemu trzech spo-

wiedników: ks. infułatowi Stanisławowi Kobyłeckiemu, 

o. F. Przybylskiemu oraz o. Józefowi Jura oraz później-

szej bliskiej współpracy z kard. Bolesławem Kominkiem 

i bp. Pawłem Sochą całe życie owocnie służyła w 

apostolstwie. Była  instruktorką poradnictwa przed-

ślubnego, katechetką, założyła Sodalicję Mariańską, a 

gdy w latach 50. zabroniono działalności organizacjom 

katolickim prowadziła spotkania formacyjne w domu. 

W 1977 roku została w sposób szczególny obdarowana 

darami Ducha Świętego i dzięki Jego łaskom rozpoczęła 

dzieło Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji. 

Przez wiele lat była jej koordynatorem, zakładała i 

wspierała rozwój wielu grup modlitewnych na Ziemi 

Lubuskiej, prowadziła rekolekcje Odnowy w Duchu 

Świętym w seminariach diecezjalnych i zakonnych całej 

Polski. Służyła tysiącom osób duchownym i świeckim – 

kierownictwem duchowym i modlitwą wstawienniczą. 

Potwierdzenie swojej posługi dla Kościoła otrzymała  od 

Jana Pawła II, gdy przebywała w Rzymie na IV Między-

narodowej Konferencji Liderów Katolickiej Odnowy 

Charyzmatycznej (4-9 maja 1981 r.) oraz od Thomasa 

Forresta – dyrektora Międzynarodowego Biura Odnowy 

w Duchu Świętym w Rzymie, który odwiedził ją w jej 

domu w Żarach, przy ulicy Średniej 10. Wiele o jej życiu 

możemy się dowiedzieć z dwóch książek: „Charyzma-

tyczka Maria z Żar – życie, pisma, świadectwa”, „Modli-

twa wstawiennicza”.

Zbigniew Tartak 

Ks. Zbigniewa dla wielu parafian nie trzeba przed-

stawiać, tutaj się on urodził, wychowywał, chodził do 

szkoły podstawowej (która dawniej mieściła się w tym 

samym budynku co obecny dom rekolekcyjny), a w 

latach 1993-2004 był dyrektorem tej placówki. Wielki 

wpływ na jego życie kapłańskie miała s. Maria, którą 

poznał na początku studiów w seminarium duchownym. 

Dzięki modlitwie wstawienniczej i seminariom, które 

przeżył pod jej kierownictwem rozpoczął razem z s. Ma-

rią wspólną służbę w Kościele. Stał się jej najbliższym 

współpracownikiem - razem z nią pracował przez ponad 

10 lat. Mimo, że został przeniesiony do pracy duszpas-

terskiej do innych parafii - obecnie jest kustoszem San-

ktuarium w Otyniu, to podtrzymuje z naszym domem re-

kolekcyjnym współpracę; czasami prowadzi rekolekcje, 

regularnie co roku uczestniczy w seminariach, poświę-

conych życiu i posłudze s. Marii. Kolejnym dyrektorem 

domu rekolekcyjnego był ks. Artur Adamczak, w latach 

2004-2014. Obecnie dyrektorem od 2014 r. jest ks.

Tomasz Matyjaszczyk. 

Działalność kunickiego domu rekolekcyjnego 

można zasadniczo przedstawić w trzech głów-

nych aspektach: 

ý modlitwa wstawiennicza, 

ý wspólnota apostolstwa miłości, 

ý szkoła św. Andrzeja.

1. MODLITWA WSTAWIENNICZA. 

Głównym charyzmatem domu rekolekcyjnego jest po-

sługa modlitwą wstawienniczą, praktykowana według 

doświadczeń i wskazówek s. Marii. Modlitwa wstawien-

nicza jest modlitwą nad konkretną osobą, jest gorącą 

prośbą do Boga, by Swoim Miłosierdziem ogarnął całe 

życie omadlanej osoby. Jest to modlitwa o uzdrowienie 

zranień i wspomnień od momentu poczęcia przez całe 

życie człowieka, aż do dnia dzisiejszego. Kiedy zaczy-

namy służbę, najpierw prosimy Boga, aby sam przy-

gotował nas, tzn. uzdrowił, oczyścił, uświęcił i napełnił 

mocami, darami, potrzebnymi teraz do tej modlitwy. 

Modlimy się tak, jakby człowiek, który przychodzi, był 

jedynym wybranym przez Boga do naszej służby, jedy-

nym przez nas oczekiwanym. Wzbudzamy też w sobie 

gotowość oddania swego życia za brata czy siostrę. 

Służba modlitwą wstawienniczą jest zawsze wolna od 

pogardy i sądzenia drugiego człowieka. Łączy się z nią 

potrzeba wczucia w sytuację i problemy człowieka, 
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którego Pan ma przez nas uzdrowić. Modląc się pa-

miętamy, że to Pan Jezus o wiele bardziej niż ktokolwiek 

pragnie i może uzdrowić każdego człowieka z jego 

duchowej niemocy. Dlatego to w Pana Jezusa jesteśmy 

wpatrzeni, zasłuchani, Jemu posłuszni, zawsze na Niego 

wskazujemy i do Niego przyprowadzamy. To pod wpły-

wem Promieni Miłości Jezusa, które przenikają chorego, 

uzdrawiane są wszystkie rany serca spowodowane bra-

kiem miłości, nienawiścią, wszelką nędzą ludzką, grze-

chem i chorobami. Przecinane są wszelkie więzy zła, 

które jak rak go toczyły; wszystko w nim się rozkurcza, 

pięści zwalniają uścisk, nogi stają się proste i silne, 

głowa i czoło uniesione. Człowiek staje się gotowy do 

nowej drogi. Modlitwa powinna obejmować całe życie, a 

nie jeden problem. Potrzebna jest też gotowość do 

przebaczenia swoim winowajcom. Zadaniem modlitwy 

wstawienniczej nie jest starcie kurzu z głowy, albo przy-

cięcie nożycami paru gałązek. Powinna ona wyrywać zło 

z korzeniami. Na modlitwie musi być wspólnie z potrze-

bującym zebrany materiał i dopiero potem może być 

przedstawiony Panu Bogu. Trzeba nieraz znaleźć źródło 

choroby z całej historii życia, przy pomocy wszystkich 

darów, z jakich Pan Bóg pozwala korzystać. Do mo-

dlitwy, która trwa około 1,5 godziny, nie trzeba się spe-

cjalnie przygotowywać, potrzebna jest nasza ufność, 

szczere otwarcie serca – resztę Bóg sam uczyni. Mo-

dlitwą posługuje kilka wybranych osób, które od lat 

formowane są w domu rekolekcyjnym, niektóre znały 

jeszcze s. Marię. Modlitwę prowadzą dwie osoby, zape-

wniona jest wszelka dyskrecja i chociaż nie jest to 

sakrament pokuty, obowiązuje je całkowita tajemnica.

Można umawiać się na modlitwę telefonicznie: 

502485527.

2. WSPÓLNOTA APOSTOLSTWA MIŁOŚCI.  

Oficjalnie Wspólnota Apostolstwa Miłości została 

powołana 2002 r., kiedy to ksiądz biskup Paweł Socha 

udzielił jej swojego błogosławieństwa podczas jednej z 

wizytacji. Nazwa wspólnoty została wzięta z Idei 

apostolstwa miłości przekazanej przez siostrę Marię 

Jurczyńską. W tej idei wszyscy świeccy, wszystkie 

stowarzyszenia i całe duchowieństwo Kościoła są 

wezwani do jedności działania w Miłości Bożej. Wspól-

nota podejmuje wiele inicjatyw, między innymi: 

Żary dla Jezusa 

Od 2001 roku, zainicjowane jeszcze przez ks. Zbigniewa 

Tartaka, odprawiane są msze święte wraz z modlitwami 

w intencjach mieszkańców Żar. Aktualnie takie nabo-

żeństwa odprawiane są w ostatni czwartek każdego 

miesiąca w kościele rektoralnym /dawny garnizonowy/.

Czytanie Pisma Świętego

Od 2014 roku w okresie Adwentu grupa lektorów przez 

kilka godzin dziennie prowadzi przed żarskim ratuszem

publiczne czytanie ksiąg Pisma Świętego. 

Droga Krzyżowa

Corocznie od 2003 r., w piątek poprzedzający Wielki 

Tydzień, ulicami Kunic prowadzona jest droga krzyżowa. 

Rozważania przygotowywane są przez Jacka i Haliną 

Stroynowskich, a czytane przez grupę lektorską. Od 

2014 r., wzorem wielu miast, oprócz rozważań odbywa

się także inscenizacja Męki Pańskiej.

 

Poprzez przedstawione inicjatywy służby apostolskiej 

łatwiej możemy pomagać innym zrozumieć, czego Bóg 

od nas żąda i nauczać jak bardziej Boga kochać, bez-

względnie Mu ufać, służyć z oddaniem i poświęceniem. 

Dzięki tej wspólnocie wielu wierzących może znaleźć  

swoje miejsce w Kościele oraz drogę, na której będą 

mogli odnowić lub rozwinąć życie Boże w swojej duszy. 

We wspólnocie Apostolstwa Miłości jest kilkanaście 

osób, które starają się szczególnie wiernie iść drogą, 

którą kroczyła siostra Maria. Zostawiła nam ona pro-

gram gruntownej pracy duchowej pod hasłem: 

„MIŁOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ ZNIEWALA 

NAS, ABY WSTĄPIĆ DO SZKOŁY MIŁOŚCI.” 

Podjęcie się realizacji tego programu daje wierzącym 

silny fundament pod budowanie żywej wiary. Propono-

wane przez S. Marię postanowienia pokrywają się z orę-

dziami Matki Bożej z Medjugorie, która wzywa do pod-

jęcia 5 zobowiązań (5 kamieni Dawida), które pomagają 

wierzącym trwać mocno na drogach wiary. Niektóre 

osoby z naszej wspólnoty idą tą drogą już od 2006 roku, 

8 grudnia odnawiając zobowiązanie do: a) codziennej 

komunii świętej lub komunii duchowej, b) gotowości do 

wyrzeczeń i służby w Kościele, c) życia bez grzechu cięż-

kiego, codziennego rachunku sumienia i regularnej spo-

wiedzi, d) codziennego rozważania słowa Bożego e) co-

dziennego odmawiania części Różańca. Studiując pisma 

s. Marii doszliśmy do wniosku, że droga, którą propo-

nuje siostra Maria jest możliwa do realizacji dla każdego 

chrześcijanina. Polega ona na tym, aby odkryć jak wiel-

ką miłością zostaliśmy ukochani przez Boga, zdecydo-

wać się na nowe życie pełne pasji w naśladowaniu 

Jezusa, podjąć konkretną pracę nad rozwojem swego 

życia duchowego, dawać świadectwo wiary swoim 

życiem idąc drogą Maryi, w mocy Ducha Świętego. 

Dlatego też podejmujemy konkretne działania by sze-

rzyć Ideę Apostolstwa Miłości: 

1. Prowadzimy seminaria opracowane w oparciu o Ideę 

Apostolstwa Miłości: „Jestem ukochanym dzieckiem 

Bożym – znam swoją tożsamość”, „Zaufaj Bogu – wejdź 

na drogę świętości”, „Oto Matka Twoja”- w tych 

seminariach korzystamy z gotowego opracowania.

2. Organizujemy sympozja poświęcone pamięci Marii 

Jurczyńskiej, od 2011 roku są organizowane co roku w 

marcu.

3. Prowadzimy rekolekcje pod hasłem: „W szkole apo-

stolstwa miłości”. Obejmują one różnorodną proble-



Sprawozdanie z działalności Kunickiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Pozarządowych za 2017 r.

W 2017 roku upłynął okres kolejnej, już trzeciej 

4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia, a więc z 

oczywistych względów Walne Zebranie Członków Sto-

warzyszenia, które odbyło się 8 czerwca miało charakter 

sprawozdawczo – wyborczy. Dokonane zostały drobne 

zmiany personalne i funkcyjne z uwagi na odejście pani 

Bogumiły Bajerskiej z funkcji dyrektora Zespołu Szkół, 

co okazało się równoznaczne z zaprzestaniem  pracy w 

naszym Stowarzyszeniu. W wyniku wyborów mandaty 

sprawowania władzy na kolejne lata otrzymali: Jerzy 

Węgier – prezes, członkowie zarządu – Bożena Blimel 

Barbara Kozarek - Hoppe, Ryszard Koniecpolski oraz 

Eugeniusz Zagórski. Do komisji rewizyjnej wybrano 

dotychczasowych jej członków tzn. Marka Szerszenia, 

Michała Wisza i Mirosława Szymeczko. Na pierwszym 

swoim posiedzeniu zarząd został ukonstytuowany; fun-

kcję wiceprezesa powierzono ponownie Eugeniuszowi 

Zagórskiemu zaś sekretarzem pozostała Barbara Koza-

rek-Hoppe. Wszystkie zmiany personalne zarówno 

członków zarządu, jak i komisji rewizyjnej zostały zgło-

szone do Sądu Rejestrowego i wpisane do dokumentów

KRS stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem w 2017 roku odbyły się 

cztery posiedzenia zarządu; w zdecydowanej większo-

ści przypadków w posiedzeniach brali aktywny udział 

wszyscy członkowie gremiów wykonawczych. Absencje 

były sporadyczne podyktowane przyczynami obie-

ktywnymi. W sprawach istotnych zarząd podejmował 

uchwały. Przyjęto łącznie trzy uchwały, które dotyczyły: 

przyjęcia rocznego planu pracy, preliminarza oraz 

dofinansowania kwotą 200 zł organizowanej mikołaj-

kowej imprezy w kunickiej filii ŻDK. Podobnie jak w 

latach uprzednich praktykowane były posiedzenia

zarządu z udziałem członków komisji rewizyjnej. 

Realizując cele działania Stowarzyszenia, w 

okresie sprawozdawczym zarząd skupiał się na głów-

nych problemach dotyczących dzielnicy Kunice, a wyni-

kających z założeń naszego statutu i misji Stowarzy-

szenia. Dotyczyły on przede wszystkim takich zagadnień

jak:

1. Ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych;

2. Wspomaganie przedsiębiorczości miejscowych 

wspólnot;

3. Promowanie lokalnych środowisk.

Przyjęty w minionym 2017 rok plan pracy zakładał 

głównie kontynuację spraw realizowanych w latach

poprzednich.

1. Wydawnictwo gazety „Echo Kunic”;

2. Promocja lokalnych tradycji;

3. Wspieranie inicjatyw lokalnych różnych grup 

społecznych;

4. Współpraca ze wszystkimi podmiotami i osobami 

fizycznymi w zakresie niżej podanej tematyki 

dotyczącej Kunic: 

- ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,

- upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu.

Podsumowując miniony rok chcemy przedstawić 

ważniejsze sprawy jakie zostały zrealizowane w tym 

okresie w kilku istotnych dla środowisku dziedzinach. 

Echo Kunic

Ciągłość wydawnictwa naszej lokalnej gazety 

była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu całego 

zespołu redakcyjnego oraz kunickiej drukarni KoBi - 

Druk. Pozytywnie należy ocenić cykliczność trzech nu-

merów o łącznej objętości 28 stron. Nadal staramy się 

zaskakiwać naszych czytelników ciekawymi informa-

cjami. Poza tradycyjnymi artykułami dotyczącymi co-

rocznych sprawozdań OSP czy KSIP, obchodzonych 

świąt oraz relacji z wyjazdów wycieczkowo - pielgrzym-

matykę m.in. formacji duchowej, uzdrowienia, uwolnie-

nia, przygotowanie do posługi apostolskiej oraz do mo-

dlitwy wstawienniczej. Tylko w 2017 r. przeprowadzi-

liśmy 9 rekolekcji: pięć w domu rekolekcyjnym oraz

cztery poza Kunicami.

3. SZKOŁA EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA.

Pierwsza Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja 

powstała w 1980 r. w Meksyku, z inicjatywy Jose Prado 

Floresa, który po dzień dzisiejszy jest jej dyrektorem. Od 

tego czasu na 5 kontynentach powstało 2000 szkół w 

diecezjach, przy parafiach albo przy domach rekolek-

cyjnych, które prowadzą kursy ewangelizacyjne. U nas 

w Kunicach organizuje je ks.Tomasz przy pomocy 

różnych osób z naszej diecezji, a nawet całej Polski. 

Dodatkowo ks.Tomasz prowadzi WARSZTATY terapeu-

tyczno-rozwojowe, przeznaczone dla osób, które chcą 

zatrzymać się przy sobie, aby żyć pełniej w relacji z 

samym sobą, z Bogiem i z drugim człowiekiem. War-

sztaty pomagają pogłębić znajomość siebie (kim 

jestem, czego potrzebuję). Dają nie tylko jednorazowe 

doświadczenie i wiedzę, ale wyposażają w narzędzia

samodzielnej pracy ze sobą.

Jacek Stroynowski

cd ze str. 6



kowych wiele publikacji miało charakter historyczny. 

Pisaliśmy m.in. o Georgu Philipie Telemannie, który 

przed kunickim ołtarzem brał ślub w żarskiej kaplicy 

zamkowej, o żydowskim przedwojennym, jedynym ku-

nickim dentyście, o Władysławie Bukowińskim – polskim 

apostole Kazachstanu, o początkach szklarstwa w 

Kunicach, a także o społecznym komitecie budującym 

kunicką szkołę. Uważamy że tak szerokie spektrum 

tematyczne powoduje, iż nasza gazeta cieszy się nadal 

dużym zainteresowaniem i nie obserwujemy niewyko-

rzystanych egzemplarzy w naszych punktach dystry-

bucji.

70 lat Klubu Piłkarskiego Unia Kunice

29 października 2017 miał miejsce, od miesięcy 

oczekiwany finał związany z publikacją książki Bogdana 

Klockowskiego. Wielu z nas uczestniczyło w promocji tej 

książki, a opis uroczystości prezentowany był w grud-

niowym wydaniu Echo Kunic. Spotkanie miało dobrze 

przygotowany program zarówno ten oficjalny jak i 

artystyczny, opracowany przez pracowników domu 

kultury, przy współudziale zarządów KSIP i KP Unii Ku-

nice. Uczestniczyło wielu zaproszonych gości z Urzędu 

Miasta, władz lubuskiego OZPN oraz lokalnych mass 

mediów. Licznie przybyli działacze i sportowcy z różnych 

przedziałów wiekowych, a frekwencja przerosła wszel-

kie oczekiwania organizatorów. Należy w tym miejscu 

odnotować fakt dużego zaangażowania pana Krzysztofa 

Raczkowskiego, właściciela drukarni „Chroma”, który w 

całości sfinansował druk tej książki. Bez jego zaanga-

żowania nie byłoby sfinalizowania tego projektu.

Ochrona zabytków

W celu utrzymania poprawnego stanu zacho-

wania XVIII-wiecznych kamiennych płyt epitafijnych 

należy je systematycznie (przynajmniej dwa razy do 

roku) oczyszczać z luźnych zanieczyszczeń miękkim 

pędzlem sposobem ostrożnego omiatania powierzchni

kamieni.

We wrześniu zabytkowe płyty epitafijne poddane 

zostały także zabiegowi dezynfekcji biobójczej, który 

zapobiega tworzeniu się na powierzchni kamienia 

nalotów o charakterze organicznym takich jak: glonów, 

grzybów, porostów. Prace wykonane został w oparciu o 

instrukcję opracowaną przez konserwatora zabytków 

Tomasza Filara. Niezbędną do przeprowadzenia konser-

wacji substancję chemiczną pn. Lichenicidy 264, wło-

skiej firmy Bresciani otrzymaliśmy od p. Tomasza w 

ilości ok 50 gram gratis. Wymagany był jedynie zakup 

500 ml alkoholu etylowego do sporządzenia 1% 

roztworu.

Sprawy inne

1.Staraniem Anny Dziemiańskiej (Kubiak) wydany 

został kalendarz na 2018 rok z przedwojennymi po-

cztówkami różnych zabytkowych miejsc w Żarach. 

Przedmiotowe pocztówki pani Ania otrzymała od pana 

Wernera Guttmanna i ona też była pomysłodawcą tego 

kalendarza. Członkowie zarządu uznali, iż dobrą rzeczą 

byłby zakup tych kalendarzy i obdarowanie nim 

wszystkich członków stowarzyszenia. Zakup 30. kalen-

darzy sfinansowany został w całości przez firmę Węgier 

Glass. 

2.W ramach współpracy z lokalnymi grupami społe-

cznymi złożyliśmy do Urzędu Miasta wspólny wniosek z 

mieszkańcami bloków przy ul. Szklarskiej, na zainsta-

lowanie oświetlenia końcówki ul. Niepodległości. Mamy 

nadzieję, że sprawa zostanie pozytywnie załatwiona.

Finanse Stowarzyszenia

Stan konta na dzień 31.12.2017 roku zamknął się 

kwotą 20.975,99 zł, w tym środki:

u na rachunku bieżącym - 1.808,58 zł 

u lokata – 19.167,41 zł;

Przychody: 1.821,50 zł, w tym: 

1. darowizny sponsorów 1.700,00 zł

u Magorex Górka 1.000,00 zł

u Tandem 500,00 zł

u Stolarnia Chaber 200,00 zł

2. odsetki bankowe od lokaty 121,50 zł

Wydatki: 1.557,59 zł, w tym:

1. koszty druku gazety 1.303,80 zł

2. opłaty różne 253,79 zł

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim 

tym, którzy swoją aktywnością przyczynili się do zre-

alizowania zaplanowanych zadań na 2017 r. Słowa te 

także kieruję do licznej grupy sympatyków, którzy 

formalnie rzecz ujmując nie są członkami stowarzysze-

nia, lecz czynnie wspierają działalność naszej organi-

zacji. Pragnę podziękować wszystkim  członkom zarzą-

du i komisji rewizyjnej za ich dotychczasowe społeczne 

zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia i problemów 

kunickiego środowiska. Nade wszystko szczególne 

słowa podziękowania kieruję do pani Wiesławy Mróz, 

która nieprzerwanie od początków naszej działalności 

prowadzi sprawy księgowe, panu Wiesławowi Leńczu-

kowi za jego bezinteresowne prowadzenie naszej  

strony internetowej, a także panu Eliaszowi Korkusiowi 

za jego zaangażowanie w wydawnictwo "Echa Kunic".

Prezes Stowarzyszenia

Jerzy Węgier

 



Nie od dzisiaj staram się zachęcać do czytania. 

Usiłuję to robić na co dzień w szkole, ale również ko-

rzystając z takich form jak ta publikacja. Myślę często, że 

dobrze jeżeli ktoś cokolwiek czyta. Sondaże wskazują na 

niewielkie zainteresowanie literaturą w naszym społe-

czeństwie. Moi uczniowie też czytają z obowiązku albo 

nie czytają w ogóle. Dlatego znów spróbuję przyciągnąć

(pewnie tych nielicznych) do bibliotecznych półek.

Jest w naszej lokalnej bibliotece książka dla osób 

w wieku szkolnym i dla tych, którzy edukacje zakończyli 

wiele lat temu. Mam tu na myśli utwór Johna Boyne 

„Chłopiec na szczycie góry”. To przejmująca historia 

małego Pierrota, który jest dzieckiem Francuza i Ży-

dówki. Gdy jako sześciolatek zostaje sierotą, musi 

opuścić rodzinny dom w Paryżu i trafia do swojej ciotki - 

służącej w zamożnej austriackiej posiadłości. Nie jest to 

zwyczajny dom, bowiem Berghof to rezydencja Adolfa 

Hitlera. Ta opowieść to książka wzruszająca, piękna, ale 

jednocześnie przerażająca. Posiada również aspekt wy-

chowawczy, bo zmusza do myślenia na temat zła, które 

w sprzyjających okolicznościach bardzo szybko się rodzi 

i rozwija w młodym człowieku. Autor z niezwykłą 

wrażliwością przedstawia proces dojrzewania tytuło-

wego bohatera. Od początku losy Pierrota śledzimy z 

zapartym tchem, bo pojawia się w narracji ledwo wy-

czuwalne napięcie, które zapowiada jakieś zmiany w 

życiu bohatera. W dodatku jest to mały, bezbronny chło-

piec. Z czasem dorasta, staję się młodym mężczyzną, 

ale też zupełnie innym człowiekiem. Kolejne wydarzenia 

z życia Pierrota chwytają za serce, a potem budzą grozę i 

przerażenie. Sięgnijmy po tę książkę, żeby dowiedzieć 

się, między innymi, jak szybko można przestać odróż-

niać dobro od zła, ale także jak łatwo można wpływać na 

zmianę charakteru dziecka czy młodego człowieka. Poza 

tym jest to lektura, która pokazuje znany z historii

problem, ale w niecodziennej odsłonie.

Pewnie nie zawsze mamy ochotę na historie z 

mniej lub bardziej odległej przeszłości. Dlatego zapro-

ponuję jeszcze jedną pozycję w całkiem odmiennym 

stylu. Jeżeli ktoś śledzi aktualne wydarzenia w naszym 

kraju i na świecie, to być może równie chętnie poświęca 

czas na książki biograficzne czy bardzo popularne 

ostatnio „wywiady - rzeki”. „Robert Biedroń. Pod 

prąd” Magdaleny Łyczko naprawdę warto przeczy-

tać. Tytułowy bohater mówi o sobie: „Jestem chłopa-

kiem z Krosna, któremu często idąc pod prąd udaje się 

spełnić marzenia”. Znam wiele osób, które czują 

Maj, to miesiąc podsumowań pracy sekcji filii 

„Kunice” ŻDK. Cyklicznie organizujemy wystawy twór-

czości dzieci i młodzieży. W poniedziałkowe popołudnie, 

28 maja w Galerii „Zaścianek” odbyło się kolejne spo-

tkanie z uczestnikami zajęć plastycznych i ich pracami. 

Na wernisaż przybyli rodzice i znajomi autorów „małych 

dzieł”. Było uroczyście i miło. Prace maluchów zachwy-

ciły jak zwykle swoją spontanicznością i szczerością, 

natomiast młodzież próbami osiągnięcia, w rysunku re-

alistycznym, doskonałości. Specjalnym gościem na 

tegorocznym spotkaniu był prezes Kunickiego Stowa-

rzyszenia Inicjatyw Pozarządowych dr Jerzy Węgier, 

który zawsze wspierał wszelkie przejawy sztuki, pod-

kreślając jej rolę w życiu każdego z nas. Dzięki inicja-

tywie Stowarzyszenia, podczas uroczystości otwarcia 

wystawy rysunku i malarstwa „Z radości tworzenia” wrę-

czono cenne nagrody. Mają one na celu zmotywowanie 

dzieci i młodzieży do rozwijania uzdolnień i pasji. 

Autorami wystawianych prac w tym roku byli: Sylwia 

Pieniakowska, Aleksandra Borowicz, Julia Stachów, 

Nikola Krzemieniecka, Emilka Juszczyszyn, Nicola 

Szmidt, Nina Bojko, Aleksandra Nowaczyk, Bartek 

Capar. 

Dziękujemy sponsorom, a dzieciom życzymy 

sukcesów i wytrwałości. Zapraszamy w nowym roku 

szkolnym wszystkie „dusze artystyczne” do uczestni-

ctwa w zajęciach sekcji plastycznych „Tęcza”.

Beata Chudy, ŻDK filia Kunice

ZAJRZYJ DO BIBLIOTEKI

sympatię do tego nietuzinkowego polityka. Miło jest 

nawet oglądać w telewizji jego roześmianą twarz, 

słuchać spokojnego głosu. Aktualnie pełni funkcję 

prezydenta Słupska i chyba świetnie sprawdza się w tej 

roli. Robert Biedroń przejawia wyjątkową wrażliwość na 

grupy wykluczone, osoby słabsze, a także zwierzęta. 

Książka jest niesamowicie szczera, momentami intym-

na. Zachęcam do przeczytania  tej pozycji. Gwarantuję

świetną rozrywkę i przyjemną lekturę.

Barbara Kozarek- Hoppe



14.01.2018 r. - to dzień 26. finału WOŚP. W niedzielne 

popołudnie mieszkańcy dzielnicy Kunice tradycyjnie 

odwiedzili dom kultury, gdzie już w holu czekali na nich 

wolontariusze z serduszkami. Koncert rozpoczął w hi-

szpańskich rytmach zespół Flamenco i prezentacja 

gadżetów przeznaczonych do licytacji. Dzięki darczyń-

com w osobach: Anna Wojdyło, Ewa Rogus, Kamila 

Modzelewska, Jaś i Ola Borowicz, Roman Oskierko, 

Marek Przedwojski - tegoroczna licytacja przyniosła 

znaczące efekty finansowe. Najwyżej zlicytowano ko-

szulkę z autografem bramkarza Łukasza Fabiańskiego –

500 zł oraz jego sportowe rękawice - 300 zł.

Po występach dzieci z Przedszkola nr 4 do skarbonki 

WOŚP trafiły pieniądze z licytacji pierników w kształcie 

serc, kubeczków i poduszek z logo WOŚP. Koncert swoim 

występem wzbogacił zespół tańca jazzowego „Twistter”, 

grupa teatralno-filmowa „Miot”, członkowie sekcji wo-

kalnej: Natalia Derej i Piotr Capar oraz debiutujące na 

scenie: uczennica klasy I a - Zosia Zabłocka, która 

zaśpiewała dwie kolędy i jej starsza koleżanka z II a - 

Weronika Wolska, grająca menueta. Wszyscy obecni na 

sali gorąco oklaskiwali występujących na scenie i 

chętnie wrzucali niemałe kwoty do puszek, w tym roku

„dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w tym roku mieliśmy aż 

75 gadżetów, a sama licytacja miała bardzo emocjo-

nalny przebieg. Sala, jak nigdy przepełniona była po 

brzegi; brakowało miejsc siedzących, pomimo dosta-

wionych kilkunastu krzeseł. Cała impreza trwała ok. 2,5 

godziny i do ostatnich licytowanych gadżetów nie 

brakowało chętnych do przebijania stawek. Ostatecznie 

zbiórka na tegoroczny szczytny cel WOŚP w ŻDK filia 

„Kunice” zamknęła się kwotą 4.964,63 zł i 7,53 euro. 

Serdeczne podziękowania  za zaangażowanie i gorące 

serca !

Ten niebieski kwiatek z polskiej łąki zna chyba 

każdy z nas. Nazywany jest niezapominajką lub nie-

zabudką. Kojarzy nam się z dzieciństwem, wierszem 

Marii Konopnickiej i wiosenną porą roku. Specjalne zna-

czenie Polskiej Niezapominajce nadał redaktor radio-

wej Jedynki Andrzej Zalewski, pomysłodawca i autor 

audycji ,,Ekoradio''. Pierwsze obchody odbyły się 15 

maja 2002 roku. Jest to święto przyrody mające na celu 

stałe przypominanie o ochronie środowiska. Jest też 

symbolem pamięci o ważnych chwilach w życiu, miej-

scach i osobach, które kochamy.

Od początku maja w Miejskim Przedszkolu nr 4, 

dzieci i pracownicy przygotowywali się do obchodów 

Dnia Polskiej Niezapominajki. Pierwsze działania w 

przedszkolu, to budzenie zainteresowań dzieci ekologią 

poprzez wycieczki po okolicy, zajęcia i zabawy promu-

jące piękno przyrody i poznanie  zasad chronienia jej. 

Podczas zajęć artystycznych dzieci wykonały różnymi 

technikami kwiaty niezapominajek, kolorowały obrazki 

i przygotowały informacyjne fiszki. W dniu 15 maja 

wszyscy przyszliśmy do przedszkola ubrani na niebie-

sko. Dzieci podczas zajęć i zabaw dowiedziały, że nie 

można zapominać o przyjaciołach, rodzicach, bliskich, o 

byciu dobrym i uczynnym, o koniecznej dbałości o 

środowisko. Cyklicznie, również w tym roku wszystkie 

dzieci wzięły udział w Marszu Niezapominajek. Przed-

szkolaki ze wszystkich grup maszerowały po okolicy 

niosąc wykonane przez siebie kwiaty niezapominajek i 

fiszki. Wręczały je napotkanym osobom, odwiedzały 

pobliskie sklepy i instytucje. Swoją inicjatywą wywo-

ływały uśmiech i zainteresowanie. Maszerując śpiewały 

piosenki o przyrodzie i propagowały postawy pro-

ekologiczne. Marsz zakończony został wesołą zabawą 

w ogrodzie przedszkolnym i wspólnym zdjęciem.

Święto Niezapominajki w naszym przedszkolu 

jest na stałe wprowadzone do kalendarza imprez 

przedszkolnych. To radosne, wiosenne, polskie święto i 

jeszcze jedna wspaniała okazja, aby w dzieciach 

kształtować przyjaźń, miłość i opiekuńczość. Niezapo-

minajka to symbol polskiej przyrody, symbol naj-

lepszych uczuć. Bądźmy z niej dumni i dbajmy z całej

mocy, aby uchronić ją przed zapomnieniem. 

NIEBIESKI DZIEŃ 

W KUNICKIM PRZEDSZKOLU 

opr. Jagoda Zdrankowska

Gorące serca !
Krystyna Filip
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