
Od redakcji
Witamy Was ju¿ w osiemnastym numerze naszej gazetki „Echo Kunic”. Naszym celem 

jest prezentowanie zdolnoœci uczniów, jak i nowinek z ¿ycia szko³y oraz okolicy. Chcemy 
w ten sposób przybli¿yæ Wam obraz naszej Ma³ej Ojczyzny, a dziêki temu kszta³towaæ 
postawê lokalnego patrioty. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ siê osoby chêtne do wspó³pracy 
z nasz¹ redakcj¹. Wszystkie pomys³y prosimy kierowaæ do Gimnazjum nr 4 w ¯arach. 

Z góry dziêkujemy i zapraszamy!

Gazeta Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych
nr 2 (18) / czerwiec 2010 r.

Z okazji 50. lecia twórczoœci 

literackiej ¿arskiego poety Janusza 

Werstlera  w  Domu  Kultury  filia 

„Kunice” 6 maja 2010 r. spotkali siê 

przyjaciele, przedstawiciele w³adz 

miasta z panem burmistrzem Ro-

manem Pogorzelcem, wielbiciele 

twórczoœci poety oraz licznie zgromadzona rodzina. Inicja-

torem zorganizowania benefisu poecie by³ przewodnicz¹cy 

Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych pan

Jerzy Wêgier. 

Janusz Werstler urodzi³ siê w 1939 r. w Ka³uszu ko³o 

Stanis³awowa na Kresach Wschodnich, do ¯ar przyby³ w 

1954 r. Pracowa³ najpierw jako nauczyciel w jednej ze szkó³, 

a póŸniej przez d³ugie lata zajmowa³ siê ¿arska oœwiat¹ i 

kultur¹. Debiutowa³ wierszem w „Nadodrzu” w 1961 r. Cz³o-

nek Zwi¹zku Literatów Polskich i Honorowy obywatel miasta. 

„Po¿egnanie jab³oni” to ostatni tomik wierszy, wierszy 

specjalnych-wybranych. Obok liryki miejsca, poetyki roz-

mowy, przekazuje emocje: autentyczn¹ przyjaŸñ i bliskoœæ 

drugiego cz³owieka, wra¿liwoœæ na ludzi i œwiat przyrody.

W swoich wierszach, bardzo osobistych i prywatnych, 

wpisuje siê w rytm ma³ej ojczyzny - ¯ar. „Po¿egnanie jab³oni” 

to równie¿ wiersze pisane z perspektywy lat dojrza³ych, 

poruszaj¹ce wa¿kie sprawy ¿ycia i œmierci, bêd¹ce wrêcz

rozrachunkiem samym z sob¹. 

Czes³aw Sobkowiak - autor pos³owia do „Po¿egnania 

jab³oni” podkreœla, ¿e ta ksi¹¿ka podnosi do rangi wartoœci:

zwyczajnoœæ, wra¿liwoœæ i pamiêæ.

W³aœnie za tê wra¿liwoœæ dla spraw ma³ych i codziennych, 

ale jak¿e wa¿nych, benefisem zorganizowanym przez 

Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarz¹dowych i ¯arski

Dom Kultury chcieliœmy podziêkowaæ poecie.

Honorowego goœcia przywitali najm³odsi na wernisa¿u 

wystawy plastycznej, wrêczaj¹c benefisantowi na pami¹tkê 

spotkania obrazek z ¿yczeniami radosnego tworzenia. Lau-

dacjê na czeœæ benefisanta wyg³osi³ pan Jerzy Wêgier. 

Szerokie jej fragmenty przedstawiamy poni¿ej.

„Twoja poezja jest Twoim literackim ¿yciorysem, lustrza-

nym odbiciem przebytej drogi ¿yciowej. S¹ w niej wspomnie-

nia z rodzinnych stron kresowych, jest Twój Domas³awek, 

a nade wszystko miasto ¯ary z jego wszystkimi problemami 

pocz¹wszy od 1945 roku. Piszesz o sprawach rodzinnych, o 

ludzkich sukcesach i tragediach. Pochylasz siê z pokor¹ w 

równym stopniu nad losami polskich wygnañców ze wschodu 

jak i tych, prostych mieszkañców ¯ar, którzy musieli  opuœciæ 

swoje domostwa w efekcie decyzji ja³tañskich. Napisa³eœ 

tak¿e swego rodzaju epitafium „Cmentarz moich braci” - 

utwór do dziœ przez wielu niezrozumia³y. 

Zawsze bowiem mia³eœ na wzglêdzie cz³owieka, jego losy 

i problemy i to niezale¿nie od jego narodowoœci. Nie-

jednokrotnie poruszana przez Ciebie tematyka pogranicza 

wzbudza³a wiele  kontrowersji. Patrz¹c jednak z perspektywy 

czasu zaznaczyæ trzeba, ¿e w swoim myœleniu znacznie 

wyprzedzi³eœ nas na drodze do zjednoczonej Europy.” 

Koncert rozpoczêty debiutanckim wierszem Janusza 

Werstlera „Pantofle”, by³ prezentacj¹ wierszy w interpretacji 

Ma³gorzaty Kasicy i Przemys³awa Kazimierskiego przepla-

tanych wystêpami zespo³u tañca jazzowego, prowadzonego 

przez instruktor Dorotê Ciechanowicz. Goœcinnie wyst¹pi³a, 

graj¹c na skrzypcach Ewa Œwidkiewicz-Lesicka, nawi¹zuj¹c 

do wiersza poœwiêconego muzykowi, panu Mieczys³awowi 

Œwidkiewiczowi. Koncert zakoñczy³ wystêp scholi, dzia³aj¹cej 

przy koœciele  Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Kunicach. Poetycki 

klimat na scenie stworzy³a scenografi¹ instruktor-plastyk 

Beata Chudy; ¿ywymi ga³êziami nawi¹zuj¹c do tytu³u

ostatniego tomiku poety.

Po oficjalnych ¿yczeniach i podziêkowaniach, spotkanie 

z okazji benefisu Janusza Werstlera przybra³o charakter 

rozmów kuluarowych przy kawie, herbacie i lampce szam-

pana wypitej za zdrowie benefisanta z ¿yczeniami dalszych

spe³nieñ poetyckich.

Krystyna Filip - ¯DK filia Kunice

Najmita nastroju, 
czyli benefis
Janusza Werstlera 

Najmita nastroju, 
czyli benefis
Janusza Werstlera 



W kwietniu 2009 zakoñczy³ siê okres 4 letniej kadencji w³adz 

Stowarzyszenia st¹d ubieg³oroczne Walne Zebranie mia³o charakter 

sprawozdawczo-wyborczy. W dniu 19 maja dokonano wyboru w³adz 

na now¹ kadencjê. Mandaty sprawowania w³adzy otrzymali: Jerzy 

Wêgier  prezes, cz³onkowie zarz¹du  Micha³ B¹k, Bogumi³a Bajerska, 

Eugeniusz Zagórski, Ryszard Koniecpolski. Do komisji rewizyjnej 

wybrano: Marka Szerszenia, Micha³a Wisza i Rudolfa Or³owskiego.

W 2009 roku odby³o siê piêæ posiedzeñ zarz¹du; w zdecydowanej 

wiêkszoœci przypadków w posiedzeniach brali aktywny udzia³ 

wszyscy cz³onkowie gremiów wykonawczych. Absencje by³y spora-

dyczne podyktowane przyczynami obiektywnymi.  

Realizuj¹c cele dzia³ania Stowarzyszenia w okresie sprawo-

zdawczym Zarz¹d skupia³ siê, podobnie jak w latach poprzednich, 

na g³ównych problemach dotycz¹cych dzielnicy Kunice, a 

wynikaj¹cych z za³o¿eñ naszego statutu. Dotyczy³y on przede

wszystkim nastêpuj¹cych zagadnieñ:

1. Ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych;

2. Wspomaganie przedsiêbiorczoœci miejscowych wspólnot;

3. Promowanie lokalnych œrodowisk.

Przyjêty na miniony 2009 rok plan pracy zak³ada³ zarówno 

kontynuacjê wielu spraw realizowanych w latach poprzednich, jak

równie¿ zadania zupe³nie nowe:

1. Wydawnictwo gazetki „Echo Kunic”;

2. Wydanie kalendarza 2010 „Kunice na kartach Historii”; 

3. Promocja lokalnych tradycji;

4. Wspieranie inicjatyw lokalnych ró¿nych grup spo³ecznych;

5. Wspó³praca ze wszystkimi podmiotami i osobami fizycznymi w

    zakresie ni¿ej podanej tematyki dotycz¹cej Kunic: 

- ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,

- upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,

- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- dzia³alnoœæ charytatywna;

6. Pomoc techniczna i ekonomiczna przy pracach renowacyjnych

    wykonywanych w zabytkowym koœciele parafialnym. 

7. Uporz¹dkowanie przyleg³ego terenu przy zabytkowej nekropolii.

W realizacji za³o¿eñ rocznego planu pracy Zarz¹d wiele uwagi 

skupia³ na dzia³alnoœci edytorskiej. Kontynuowano wydawnictwo 

lokalnej gazetki „Echo Kunic” i przy du¿ym zaanga¿owaniu zespo³u 

redakcyjnego pracuj¹cego pod kierunkiem p. Barbary Kozarek oraz 

w³aœcicieli kunickiej drukarni „Kobidruk” mo¿liwe by³o utrzymanie 

kwartalnego cyklu wydawniczego. W minionym roku uda³o nam siê 

poszerzyæ tematykê artyku³ów o wiele problemów ju¿ zapomnia-

nych i odleg³ych w latach. Pozyskano tak¿e grono pisz¹cych spoza 

grupy gimnazjalnej; uwa¿amy, ¿e trend ten bêdzie w przysz³oœci 

kontynuowany. Wa¿nym dla mieszkañców by³ fakt wydania kalen-

darza na 2010 rok zatytu³owanego „Kunice na kartach historii”. 

Zarówno wysublimowane treœci historyczne, zawarte na jego 

kartach, a zwi¹zane z nasz¹ miejscowoœci¹, jak i fotografie wybra-

nych obiektów maj¹ przybli¿yæ specyfikê Kunic, jej historiê oraz 

wspó³czesn¹ rzeczywistoœæ. Zadanie to by³o dofinansowane z bud-

¿etu miasta kwot¹ 3500 z³otych. Wydrukowanych zosta³o 1200 

egzemplarzy przeznaczonych g³ównie dla mieszkañców Kunic i 

okolicy, przy czym gros tych kalendarzy przekazano sponsorom 

przedsiêwziêcia. Poza wspomnianym ju¿ burmistrzem by³y to 

zwi¹zki zawodowe Saint Gobain i Eurovederu, Robert Górka, Robert

Dubowski i wielu innych.

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci uzyskania wsparcia z bud¿etu miasta na 

dofinansowanie inwestycji wspólnych przygotowaliœmy niezbêdn¹ 

dokumentacjê remontu kapitalnego chodnika w ulicy Pu³askiego oraz 

remontu elewacji frontowej /zachodniej/ kunickiego koœcio³a. £¹cznie 

na te dwa przedsiêwziêcia stowarzyszenie otrzyma³o wsparcie 

finansowe w kwocie 95.231,76 z³. Poinformowania wymaga tak¿e 

fakt przyznania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków kwoty 1850 z³ tytu³em dofinansowania 50% kosztów 

pe³nej konserwacji XVIII - wiecznej chrzcielnicy. Prace wykonane 

zosta³y w drugim pó³roczu 2006. Tak¿e staraniem Stowarzyszenia 

zamontowana zosta³a na terenie przykoœcielnym stylowa tablica 

informuj¹ca o historii œwi¹tyni. Tekst jest dwujêzyczny - polski 

i niemiecki.

W ramach pomocy dzieciom pochodz¹cych z rodzin nieprzysto-

sowanych do ¿ycia w obecnych warunkach ekonomicznych kraju 

kontynuowana by³a pomoc w dofinansowaniu dzia³alnoœci œwie-

tlicy œrodowiskowej prowadzonej przez miejscow¹ Caritas. Na ten 

cel przeznaczono 2000 z³. W ramach darowizn przekazano kwotê 

150 z³ na wsparcie finansowe organizowanego przez miejscowe

przedszkole festynu rodzinnego.

W sprawach istotnych Zarz¹d podj¹³ w okresie sprawozdawczym

³¹cznie cztery uchwa³y, które dotyczy³y nastêpuj¹cych spraw:

-  Przyjêcie rocznego planu pracy i preliminarza 

   Zarz¹du Stowarzyszenia; 

-  Realizacja zadania wspólnego polegaj¹cego na remoncie

   kapitalnym chodnika przy ulicy Pu³askiego. Zadanie dofinansowane

   z bud¿etu miasta;

-  Przekazanie kwoty 2000 z³ parafialnemu Caritas na prowadzenie

   œwietlicy œrodowiskowej;

-  Dofinansowanie kwot¹ 150 z³ festynu rodzinnego organizowane-

   go przez miejscowe przedszkole; 

Pragniemy tak¿e poinformowaæ, i¿ Stowarzyszenie posiada 

w³asn¹ stronê internetow¹, co pozwala na szersz¹ promocjê naszej 

organizacji jak równie¿ wp³ywa na lepsza komunikatywnoœæ ze 

spo³eczeñstwem. 

Finanse Stowarzyszenia

Stan konta na dzieñ 31.12.2009 r. zamkn¹³ siê kwot¹ 24.842 z³,

w tym œrodki na rachunku podstawowym 6.418,08 z³ oraz 

lokata  18 423,92 z³.

Przychody:   80.051,06 z³,   w tym: 

1. sprzeda¿ kalendarzy 8.240,00 z³

2. dofinansowanie kalendarza /UM/ 3.500,00 z³

3. odsetki od lokaty 498,06 z³

4. dofinansowanie z LWKZ 1.850,00 z³

5. dofinansowanie inwestycji wspólnych /UM/ 65.963,00 z³

Wydatki:   77.784,60 z³,   w tym:

1.druk kalendarzy 7.200,00 z³

2. koszty druku gazety 1.695,80 z³

3. koszty realizacji inwestycji wspólnych /UM/ 65.963,00 z³

4. dofinansowania:

- œwietlicy Caritas 2.000,00 z³

- festynu rodzinnego P-4 150,00 z³

5. us³ugi bankowe 409,00 z³

6. inne koszty 366,80 z³

Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ wszystkim tym, którzy 

swoj¹ aktywnoœci¹ przyczynili siê do zrealizowania zaplanowanych 

zadañ na 2009 r. S³owa te tak¿e kierujê do licznej grupy sympa-

tyków, którzy formalnie rzecz ujmuj¹c nie s¹ cz³onkami stowa-

rzyszenia, lecz czynnie wspieraj¹ dzia³alnoœæ naszej organizacji. 

Pragnê podziêkowaæ wszystkim cz³onkom zarz¹du i komisji rewi-

zyjnej za ich dotychczasowe spo³eczne zaanga¿owanie na rzecz 

Stowarzyszenia i problemów kunickiego œrodowiska. Nade wszystko 

szczególne s³owa podziêkowania kierujê do pani Wies³awy Mróz,

która nieprzerwanie od pocz¹tków naszej dzia³alnoœci prowadzi

sprawy ksiêgowe. 

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych za 2009 rok
Prezes Stowarzyszenia - Jerzy Wêgier



Zaraz po wyzwoleniu rodzi³o siê nowe ¿ycie, w którym nie 

mog³o zabrakn¹æ ruchu sportowego. Po pracy znajdowano 

najprostsze formy wspólnej zabawy. Jedn¹ z nich by³

oczywiœcie futbol.

Z inicjatywy ówczesnego mieszkañca Kunic pana Sta-

nis³awa Nowackiego przy udziale sympatyków powsta³ klub 

sportowy pod nazw¹ „ZWI¥ZKOWIEC” i pierwszym pre-

zesem wybrany zosta³ oczywiœcie autor pomys³u. 

Pocz¹tki pracy by³y szczególnie trudne, nie by³o boisk, 

sprzêtu ani kadry trenerskiej. Dopiero w roku 1947 Jan 

Szwec, pojecha³ do Wroc³awia i za w³asne pieni¹dze kupi³ 

dru¿ynie piêkne profesjonalne stroje sportowe. To by³ nie 

lada rarytas na owe czasy. Jan Szwec by³ zreszt¹ przez 

d³ugie lata „dobrym wujkiem” Kunickiej pi³ki.

W 1947 roku zespó³ gra w klasie „C”, aby po roku 

awansowaæ do klasy nastêpnej. W pierwszej powojennej 

dru¿ynie grali: Andrzej Krauze, Jan i jego brat Bronis³aw 

Szwecowie, Czes³aw WoŸniak, Jan Koba, Antoni Szczepañski, 

Marian Olsza, Wac³aw Turkiewicz, Antoni Sobocki.

Rok 1951 przynosi zmianê nazwy Klubu Sportowego na 

„GÓRNIK”. Opiekê przejmuje kopalnia „HENRYK”, a nowym

prezesem zostaje Jan Szwec.

Do zespo³u trafia wielu utalentowanych zawodników. 

„Górnik” posiada kilka dru¿yn pi³karskich, a ponadto sekcjê 

ping-ponga, szachow¹ i boksersk¹. To wszystko zaowocowa³o 

kolejnym awansem do klasy miêdzyokrêgowej (dzisiejsza III 

liga). To by³ prawdziwy rozkwit kunickiej pi³ki; pe³ne trybuny 

widzów zaœ dla zawodników czêsto brakowa³o miejsca na 

treningi.

Za prysznic (zreszt¹ przez wiele lat) s³u¿y³a rêczna pompa 

i s³ynne, betonowe koryto. Nikt nie grymasi³, bo by³ zapa³ 

i ambicja. W owym czasie prym wiedli: Marian Stadler, 

Boles³aw Kopczyñski, Marian Olszowiec, Zbyszko Czere-

murzyñski, Waldemar Fal - chêtnych nadal do gry nie 

brakowa³o.

Drug¹ dru¿ynê tworzyli m³odzi: Tadeusz i Eugeniusz 

Rudykowie, Edward Szymeczko, Franciszek i Józef Jung, 

Henryk Sobolewski, Mieczys³aw i Zbigniew Sawiccy, Henryk 

Klockowski, Mieczys³aw Œliwiñski, Zdzis³aw i Jan Racz-

kowscy, Jerzy Œwitek. Najzdolniejszy technicznie Franciszek 

Jung zostaje nawet powo³any do kadry województwa.

Wszystko sz³o zgodnie z planem dzia³aczy „GÓRNIKA”, 

gdyby nie kolejna reorganizacja polskiego sportu i prze-

suniêcie zespo³u do ni¿szej klasy rozgrywek. Odchodz¹ co 

zdolniejsi pi³karze, a klub rok po roku spada a¿ do klasy „A”. 

Od tego te¿ momentu kopalnia zaprzestaje finansowania 

klubu. W roku 1957 patronat nad zespo³em przej¹³ 

Z.Z „Chemików” przy HSO Kunice. Chocia¿ huta szk³a te¿ 

mia³a k³opoty, uratowa³a jednak kunicki sport.

Klub zmienia nazwê na „KS UNIA KUNICE”, a prezesem 

zostaje Jan Widera. Pomimo trudnoœci postanowiono powoli 

i misternie odbudowaæ fundament kunickiej pi³ki. Kluczem 

do sukcesu by³o to, co zwykliœmy okreœlaæ dobrym klimatem.

W owym czasie dusz¹ i sercem z dru¿yn¹ by³ jej opiekun 

i póŸniej prezes Ryszard Szarf. Ka¿dy pamiêta Pana Rysia; 

na nieodzownym starym rowerze, czy to s³oñce czy s³ota 

zawsze dociera³ na mecze i treningi. Zawsze te¿ z nie-

powtarzaln¹ szklan¹ lufk¹ w ustach bardzo prze¿ywa³ ka¿de

zwyciêstwo i pora¿kê. Co to by³y za czasy.

Rok 1977 przynosi zmianê prezesa, teraz ster przejmuje

Henryk Maciejewski. Wspólnie z gronem pracowników, a 

zw³aszcza Dyrekcji HSO „KUNICE” w osobie Jerzego Wêgra, 

wszystko siê zmienia. S¹ fundusze z firmowego sklepu huty

oraz dobrowolnych op³at pracowników. Dziêki temu, a 

przede wszystkim spo³ecznemu zaanga¿owaniu ludzi ogro-

dzono boisko, postawiono now¹ piêkn¹ szatniê, stanowisko 

dla spikera oraz wykonano now¹ nawierzchniê p³yty boiska. 

To czas gdy „KS UNIA KUNICE” gra w klasach œrednich.

PóŸniejsz¹ potêgê klubu buduj¹: Zdzis³aw Raczkowski, 

Boles³aw Issel, Jerzy Dziadul, a póŸniej W³odzimierz 

Stefañczyk. To spod ich rêki wychodzi jeden z najzdolniej-

szych wychowanków klubu - Bogus³aw Pospieszyñski. 

Bardzo d³ugo honorowym Prezesem jest wielce oddany 

„KS UNIA KUNICE” Waldemar W³odarski; jako ekono-

mista ch³odnym okiem rozlicza³ klub z osi¹ganych wyników.

Wspominaj¹c tamte czasy warto wspomnieæ o najlepszym 

kapitanie dru¿yny - Stanis³awie Trybus. By³ wzorem su-

miennoœci dla m³odszych i w ciê¿kich chwilach poradzi³, 

a jak trzeba by³o to w szatni „zruga³” co podnosi³o ducha

bojowego dru¿yny. 

W pamiêci kibiców pozostanie na d³ugo jeden z najlep-

szych rozegranych meczy w historii. Stadion „SYRENA”  

potê¿na ulewa, a naprzeciwko „UNII KUNICE”, staje s³ynny, 

naszpikowany gwiazdami by³y trzecioligowiec „PIAST 

I£OWA”, który przyjecha³ po pewne zwyciêstwo. UNIA

rozgrywa jednak mecz „¿ycia” i wygrywa 3:2.

Z czasem to wszystko procentuje. Po latach zastoju, gdy 

klub odnosi tylko sukcesy w Pucharze Polski „UNIA KUNICE” 

pnie siê w rozgrywkach, a ukoronowaniem tego by³ awans 

do IV ligi. W tym czasie Prezesem zostaje Piotr Czerwiñski.

UNIA sieje strach na boiskach - wygrywa mecz za me-

czem. Jest sezon pi³karski 2005/2006. „UNIA KUNICE” puka 

do bram III ligi, ale na finiszu wyprzedza j¹ „POLONIA 

S£UBICE”.

W kolejnym sezonie 2006/2007 klub bije rekord Polski 

pod wzglêdem iloœci wygranych meczy z rzêdu.

To, co wydawa³o siê ma³o realne - sta³o siê. „UNIA 

KUNICE” na kilka kolejek przed koñcem rozgrywek awansu-

je do III ligi. Wiosn¹ 2007 roku z okazji awansu strzelaj¹ 

szampany - awansem do III ligi zawodnicy uczcili 60 rocznicê 

powstania klubu. Pierwszy historyczny mecz trzecioligowy

Unia wygrywa w Legnicy 2:1.

B³êdy w doborze kadry zawodniczej doprowadzaj¹ do 

regresu w klubie. Potem jak to w sporcie ró¿nie bywa, klub 

coraz czêœciej ponosi pora¿ki i ci¹gle broni siê przed 

spadkiem. I sta³o siê najgorsze! Z braku finansów - pomimo 

utrzymania siê w lidze Unia - decyzj¹ jej zarz¹du zostaje 

wycofana z rozgrywek trzecioligowych. Odchodz¹ wszyscy 

zawodnicy do innych klubów i obecnie „UNIA KUNICE” gra w

klasie okrêgowej ze zmiennym szczêœciem.

Za rok klub obchodziæ bêdzie 65 rocznicê istnienia. Z 

³ezk¹ w oku wspominamy ¿arskie derby z „W£ÓKNIARZEM” 

czy „PROMIENIEM” i piêkne mecze w III lidze z „WALKA 

ZABRZE”.

Byæ mo¿e tak jak to w ¿yciu bywa po latach zastoju i UNII

zaœwieci ponownie s³oñce.

rys historyczny
Bogdan Klockowski - kronikarz UNII KUNICE



 1) sza³as pasterski w górach

 6) aromatyczna przyprawa

 7) g³ówna oœ pêdu roœliny, na której osadzone s¹ liœcie

 8) szaruga, plucha

 9) karambol, wypadek

13) odwet, powtórne spotkanie

15) u krêgowców, organ œciœle zwi¹zany z systemem krwionoœnym 

      i limfatycznym

18) dziêg³awa; roœlina zielna

19) czêœæ czaszki ssaków znajduj¹ca siê na przed³u¿eniu oczu 

      (poetyckie okreœlenie g³owy)

20) dyscyplina sportu, w której du¿e sukcesy odnosz¹ siostry Osockie

21) uczciwoœæ, godnoœæ osobista

22) zwierzê z d³ug¹ szyj¹

 1) ironicznie o cz³owieku ograniczonym (jeden z p³otu)

 2) radiotelegrafistka z serialu „Czterej pancerni i pies” 

 3) popularna potrawa z kiszonej kapusty i miêsa

 4) poetycko o osobie lub rzeczy, któr¹ darzy siê mi³oœci¹

 5) popularna marka herbaty

10) przednia lampa samochodowa

11) „znawca” spraw sercowych

12) ogó³ si³ zbrojnych pañstwa

14) sk³adnik galaretek

16) koœcielny instrument

17) budowla ogrodowa

Poziomo:

Pionowo:

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
czytane kolejno od 1 do 14 utworz¹ rozwi¹zanie.

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM

Za poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki 5 wylosowanych osób otrzyma nagrody ksi¹¿kowe. 

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ w terminie do 15 lipca 2010 r. z dopiskiem "krzy¿ówka" na 

adres: Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarz¹dowych, ul. Pu³askiego 4, 68-200 ¯ary
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W sobotê 12. czerwca na niewielkiej ³¹czce nieopodal 

plebani odby³ siê pierwszy w naszej parafii festyn rodzin-

ny zorganizowany przez Klub Z³ota Jesieñ dzia³aj¹cy przy 

Parafialnym Zespole Caritas. Impreza mia³a charakter 

integracyjny; przy tej okazji obchodzono równie¿ minione 

niedawno uroczystoœci Dnia Matki i Dnia Dziecka. Festyn 

uroczyœcie rozpocz¹³ proboszcz parafii ks. Ryszard Gas 

udzielaj¹c wszystkim uczestnikom b³ogos³awieñstwa. Orga-

nizatorom uda³o siê w³¹czyæ do festynowych dzia³añ spor¹ 

grupê lokalnej m³odzie¿y skupionej w sekcjach tanecznej 

i plastycznej Kunickiej Filii ¯DK, w szkolnej œwietlicy Szko³y 

Podstawowej Nr 10 i w parafialnej Scholi. Goœcinnie wyst¹-

pi³a dru¿yna wojów, którzy wzbudzili du¿e zainteresowanie 

oryginalnymi strojami i sprzêtem. Wojowie uatrakcyjnili 

festyn pokazem walk, ciekawymi zawodami dla dzieci i 

pokazem ogni. Niestety padaj¹cy tego dnia deszcz nieco 

zdezorganizowa³ program festynu, co nie przeszkodzi³o 

jednak dobrej zabawie i pozwala z optymizmem myœleæ o 

kontynuacji pomys³u festynu w naszej parafii w nastêpnych 

latach. Mimo bardzo zmiennej pogody wszystkim uczestni-

kom, a tym najm³odszym w szczególnoœci, humory dopisy-

wa³y bez zarzutu. Du¿e powodzenie mia³a loteria fantowa, 

bo przecie¿ nie by³o losów pustych. Na wszystkich uczestni-

ków oczekiwa³y potrawy grilowe, tradycyjna grochówka i 

bigos, a tak¿e smakowite wypieki przygotowane w wiêkszo-

œci przez nasze parafianki. Kiedy oko³o godziny 19. niebo 

zaczê³o siê przejaœniaæ, a optymiœci zauwa¿yli nawet prze-

b³yski s³oñca przedstawiciele Kunickiego Stowarzyszenia 

Inicjatyw Pozarz¹dowych mogli przeprowadziæ konkurs 

znajomoœci historii Kunic i ¯ar. Do boju o nagrody ksi¹¿ko-

we wystartowa³o 5 dru¿yn rodzinnych w sk³adach 2-3 

osobowych. Byli to reprezentanci rodzin: Stroynowskich, 

Bajko, Leñczuk, Harenda i Terleckich. Stawka zawodników 

okaza³a siê bardzo wyrównana, a uczestnicy przy wsparciu 

zaanga¿owanej publicznoœci odpowiadali na prawie wszy-

stkie pytania, ku du¿emu zaskoczeniu jury konkursu. 

Minimalnie najlepsi okazali siê cz³onkowie rodzinnego ze-

spo³u pañstwa Leñczuk i oni te¿ weszli w posiadanie 

pierwszej nagrody, ufundowanej przez burmistrza miasta 

¯ary. By³a ni¹ ksi¹¿ka pt. „Sarove ab urbe condita...” napisa-

na przez by³ego mieszkañca Kunic - profesora Jerzego Piotra 

Majchrzaka, z okazji jubileuszu 750. lecia lokacji miasta. 

S³owa szczególnego uznania nale¿¹ siê ca³emu zespo³owi 

organizacyjnemu, który pod kierunkiem pani Krystyny B¹k 

w sposób perfekcyjny przygotowa³ ca³oœæ imprezy.

Eugeniusz Zagórski i Jerzy Wêgier

Pierwszy Parafialny 

Festyn Rodzinny
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