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Od redakcji
Witamy Was ju¿ w dziewiêtnastym 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!

Wybór kierunku nauki
- rzemioslo szkola zawodu
Uprawnienia do szkolenia uczniów - szkolenie zawodowe
m³odocianych pracowników mo¿e prowadziæ w³aœciciel
zak³adu rzemieœlniczego, b¹dŸ wyznaczony przez niego
pracownik. Osoba szkol¹ca musi posiadaæ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne oraz wieloletni¹
praktykê zawodow¹. Nauka zawodu trwa nie mniej ni¿ 24
miesi¹ce i nie wiêcej ni¿ 36, a m³odocianemu pracownikowi uczniowi zawoduprzys³uguje prawo do wynagrodzenia za
pracê. Wysokoœæ miesiêcznego wynagrodzenia jest zró¿nicowana i w zale¿noœci od roku nauki.
Absolwenci nauki zawodu w rzemioœle po uzyskaniu
œwiadectwa ukoñczenia zasadniczej szko³y zawodowej oraz
œwiadectwa czeladniczego mog¹ kontynuowaæ dalsze
kszta³cenie na poziomie œrednim i wy¿szym.
Na terenie powiatu ¿arskiego nadzór nad organizacj¹ i
przebiegiem przygotowania zawodowego sprawuje Cech
Rzemios³ Ró¿nych, Handlu i Przedsiêbiorczoœci
w ¯arach, ul. Ogrodowa 2. Wszystkich zainteresowanych
kszta³ceniem zawodowym w rzemieœlniczych zak³adach
pracy zapraszamy do naszego Biura.
Udzielamy informacji dotycz¹cych zak³adów szkol¹cych
na terenie dzia³ania Cechu, formalnoœci zwi¹zanych z
podpisaniem umowy o pracê w celu nauki zawodu, przepisów
KP dotycz¹cych pracowników m³odocianych i inne informacje
dotycz¹ce kszta³cenia zawodowego.

M³ody cz³owiek po ukoñczeniu gimnazjum stoi przed
problemem wyboru kierunku dalszego kszta³cenia. Jedn¹ z
form takiej nauki jest nauka w zak³adach rzemieœlniczych.
Obok dzia³alnoœci gospodarczej zak³ady rzemieœlnicze tradycyjnie zajmuj¹ siê szkoleniem uczniów.
Nauka zawodu sk³ada siê z dwóch integralnych, równolegle realizowanych czêœci: praktycznej - zorganizowanej w
zak³adzie rzemieœlniczym i teoretycznej zorganizowanej w
szkole zawodowej lub na kursach dokszta³caj¹cych. Podstaw¹ organizacji nauki jest umowa o pracê w celu
przygotowania zawodowego, zawarta pomiêdzy pracodawc¹ rzemieœlnikiem, a uczniem - m³odocianym pracownikiem
W zwi¹zku z zawart¹ umow¹ o pracê i faktem uczêszczania do zasadniczej szko³y zawodowej m³ody cz³owiek uzyskuje
podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika m³odocianego lub wy³¹cznie pracownika m³odocianego, jeœli dokszta³cenie teoretyczne realizowane jest w systemie
pozaszkolnym.
Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia
m³odocianego pracownika umiejêtnoœci praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przyst¹pienia do egzaminu
czeladniczego. Œwiadectwo czeladnicze umo¿liwia zatrudnienie na stanowisku wymagaj¹cym kwalifikacji zawodowych
w Polsce i krajach UE.
Warunki zatrudnienia - osoba zamierzaj¹ca podj¹æ naukê
zawodu w zak³adzie rzemieœlniczym musi spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:

Dyrektor Biura Cechu Rzemios³ Ró¿nych H. i P. w ¯arach
Wioletta Bujak

~ mieæ ukoñczony 16 rok ¿ycia (nie wiêcej jednak jak 18),
~ ukoñczone gimnazjum
~ dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalaj¹cy na

V-ce Prezes Izby Rzemieœlniczej w Zielonej Górze
Starszy Cechu Rzemios³ Ró¿nych H. i P. w ¯arach
Boles³aw Adamik

podjêcie nauki w danym zawodzie potwierdzone badaniem
lekarza medycyny pracy.

FESTYN RODZINNY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4
W ZARACH-KUNICACH - PROMOCJA I TRADYCJA
Wies³awa Zwierzchowska dyr MP 4

W dniu 17 czerwca 2010 r. odby³ siê IV Festyn Rodzinny
dla spo³ecznoœci Miejskiego Przedszkola nr 4 w ¯arachKunicach. Organizowany od czterech lat przechodzi prawdziw¹ metamorfozê. Pomys³ przedsiêwziêcia narodzi³ siê z idei
partnerstwa, której realizacja w naszej placówce wynika z
tytu³u „Partnerskie Przedszkole”, jakie nasze przedszkole
otrzyma³o ju¿ dwukrotnie z r¹k Ambasadora RP pani Barbary
Labudy.
U¿ywanie tytu³u zobowi¹zuje do nawi¹zywania i podtrzymywania partnerskich kontaktów placówki ze œrodowiskiem lokalnym, instytucjami, w³adzami lokalnymi, ale tak¿e
z rodzicami, placówkami oœwiatowymi, mediami. Uzyskanie
tytu³u wi¹za³o siê z wejœciem do ogólnopolskiego programu
i opracowaniem planu dzia³añ. Jednym z takich dzia³añ by³
w³aœnie festyn, który obj¹³by swoim zasiêgiem nie tylko
spo³ecznoœæ przedszkola dzieci i rodziców, ale w miarê
kolejnych edycji, tak¿e szko³ê podstawow¹, ¯arski Dom
Kultury, mieszkañców Kunic.
Ale to nie tylko zobowi¹zanie, to tak¿e stworzenie mo¿liwoœci samorealizowania siê dla tych, którym siê chce
nauczycielek, personelu, rodziców, sponsorów. Wielu z nich
anga¿uje siê zupe³nie bezinteresownie. Z roku na rok do
organizacji w³¹cza siê coraz wiêcej instytucji wspieraj¹cych.
To cieszy, bo w³aœnie w ten sposób realizuje siê idea
partnerstwa. Ka¿da edycja festynu jest inna, nie chcemy
popaœæ w rutynê.
Zarz¹dzanie placówk¹ opiera siê na wy³onieniu i rozwijaniu mocnych stron pracowników, na stworzeniu im mo¿liwoœci do samorealizacji, „popisania siê” umiejêtnoœciami i
zdolnoœciami. Szczególnie cenione przy tego typu przedsiêwziêciach s¹ umiejêtnoœci organizacyjne, elastycznoœæ,
kreatywnoœæ i pasja. Dlatego, jako pomys³odawczyni imprezy
staram siê pozyskiwaæ do organizacji takich samych
zapaleñców, jak ja. W roku bie¿¹cym uda³o siê stworzyæ
szczególnie zaanga¿owany nieformalny komitet organizacyjny. Do wspó³pracy ze mn¹ w szczególny sposób w³¹czy³y siê
dwie nauczycielki -Pani Izabela Kowal i Pani Ma³gorzata
Ochnicka-Dobek. Ich niezwyk³a kreatywnoœæ wzbogaci³a
program o nowe niespodzianki. Realizacja pewnych przedsiêwziêæ nie by³aby mo¿liwa bez zaanga¿owania naszych
najbli¿szych. I tak nieformalnym cz³onkiem zespo³u zosta³a
tak¿e moja córka Weronika, która ju¿ po raz drugi
zorganizowa³a zespó³ hip-hopowy z Zielonej Góry, w którym
tañczy oraz zwerbowa³a na zasadzie wspó³pracy Pañstwa
Targoñskich z £êknicy, którzy zupe³nie bezinteresownie
sprzedawali na rzecz przedszkola, profesjonalnie przygotowane: popcorn i watê cukrow¹. Du¿ym zaanga¿owaniem,
kreatywnoœci¹ i pomoc¹ wykazuje siê tak¿e corocznie g³ówna
ksiêgowa przedszkola Ma³gorzata S³owikowska maj¹ca pieczê
nad ca³oœci¹ przebiegu imprezy szczególnie w jej fazie
realizacyjnej.
Organizacji festynu od czterech lat sprzyja tak¿e pogoda.
Tegoroczny odby³ siê w naj³adniejszym dniu tygodnia. Oko³o
godziny 16 zaczêli przybywaæ pierwsi goœcie. Ku naszemu
zadowoleniu, nie tylko „nasi” rodzice z dzieæmi, ale te¿
pozostali mieszkañcy Kunic i ¯ar. Wszystkich powita³y przed-

szkolaki daj¹c pogodny program artystyczny nagrodzony
gromkimi brawami.
Pozostaj¹c w krêgu artystycznych prze¿yæ, we wspó³pracy
z fili¹ ¯DK, zaprezentowaliœmy najnowsze choreografie
dwóch zespo³ów tañca jazzowego - „TWISTER” i „SAMA
ŒMIETANKA” prowadzonych przez Pani¹ Dorotê Ciechanowicz.
Zespó³ „TWISTER” jest ju¿ utytu³owan¹ grup¹ taneczn¹
w 2010 r. zosta³ Laureatem Powiatowego Przegl¹du PRO ARTE
¯ary-2010 oraz zdoby³ III Miejsce Ogólnopolskim Festiwalu
Tañca ¯ary-2010.
Pokaz ¯arskiego Klubu Sportowego pod kierunkiem merytorycznym Pana Andrzeja Jasiñskiego rozpali³ w dzieciach
chêæ spróbowania swoich si³ na macie, któr¹ oddano do ich
dyspozycji po pokazie.
Pokazy przeplatano wieloma atrakcjami dla dzieci i rodziców. Mo¿na by³o spróbowaæ swoich si³ lepi¹c naczynia
z u¿yciem ko³a garncarskiego dziêki uprzejmoœci Gozdnickiego Domu Kultury, dzieci licznie ustawia³y siê w kolejce
do punktu kosmetycznego, gdzie uzdolnione panie wykonywa³y fantazyjne makija¿e.
Ogromnym powodzeniem cieszy³a siê mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki na kucyku, dziêki uprzejmoœci Pañstwa NiedŸwieckich. Na
stoisku przygotowanym przez ¿arsk¹ policjê, z Panem Marcinem ¯ó³kowskim - dzielnicowym dzielnicy Kunice na czele,
mo¿na by³o oznakowaæ swój rower. ZaprzyjaŸniona z naszym
przedszkolem mama - Pani Ma³gorzata Stachów mierzy³a
chêtnym ciœnienie, a stoiska gastronomiczne by³y wci¹¿
oblegane przez amatorów grillowania, pysznego bigosu,
fasolki, kukurydzy, waty cukrowej, popcornu i s³odkoœci
przygotowanych przez rodziców i pracowników przedszkola.
Wszystkie dzieci, które przysz³y na festyn same b¹dŸ
z rodzicami mog³y uczestniczyæ w grach i zabawach
sprawnoœciowych oraz wygrywaæ atrakcyjne nagrody
otrzymane od sponsorów. Wiele z tych propozycji skierowanych by³o do rodzin, np. wyœcig na kocykach, rodzinny
bieg w hulaj-hopie z przeszkodami.
Jednak wszyscy czekaliœmy na „s³odkoœci z nieba”, czyli
cukierki rozrzucone na plac zabaw przez zaprzyjaŸnionego
paralotniarza. Niestety, wiatr, który tak mi³o ch³odzi³ nas w
czasie rozlicznych zabaw, uniemo¿liwi³ start paralotni i
„niespodziankê” musimy przenieœæ na rok przysz³y z nadziej¹ na realizacjê.
Oko³o godziny 18 dotar³y do nas tancerki z zielonogórskiego Studia Tañca TRANS Filipa Czeszyka, choreografa programu You Can Dance. Dziewczyny prowadzone s¹ przez
choreografa Pani¹ Agnieszkê Miœ, cz³onkiniê formacji SPOKO
Mistrza Polski HIP-HOP. Grupa, która u nas zatañczy³a to
„GIRL-S-QUAD”, Laureat tegorocznych prezentacji fina³owych
Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE 2010. Tak¿e w bie¿¹cym
roku dziewczyny zdoby³y Z³ote Skrzyd³a w Mistrzostwach
Tañca Dyskotekowego „Flying Dancemania Twardogóra2010”, a w „Polskich Eliminacjach do Mistrzostw Œwiata
STREED DANCE UNITED w BLACKPOOL UK” uplasowa³y siê
na III miejscu. Zaprezentowa³y przed kunick¹ publicznoœci¹
swoj¹ zwyciêsk¹ choreografiê zespo³ow¹ oraz trzy
choreografie solowe - Weronika Zwierzchowska, laureatka

Anglicyzmy potrzebne czy zbêdne?

Anna Chyrowska

Polszczyzna zmienia siê w zastraszaj¹cym tempie.
Zmian tych nie rejestruj¹ s³owniki. Nie nad¹¿aj¹ za nimi
równie¿ zwykli u¿ytkownicy. Zasób s³ów naszego jêzyka
wzbogaca siê miêdzy innymi poprzez przyswajanie
wyrazów z jêzyków obcych. Przyczyny tak gwa³townego
pomna¿ania liczby zapo¿yczeñ, zw³aszcza z jêzyka
angielskiego, s¹ oczywiste.
To otwarcie na œwiat, nowe polityczne i gospodarcze
realia, zmiana ustroju. Jest wiêc sporo rzeczy, zjawisk do
nazwania. Na dodatek Europa przechodzi proces
jednoczenia, zacieœniaj¹ siê kontakty miêdzy krajami, a
w jêzyku przybywa internacjonalizmów, czyli s³ów
miêdzynarodowych. Angielski jest modny, jest „na
czasie” i dlatego wystêpuje wszêdzie. Mamy wiêc
muzyczne clipy, biznes i talk show. Najwiêcej jednak
chyba jest zapo¿yczeñ zwi¹zanych z handlem, przedsiêbiorczoœci¹ i dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Wszystkie te
dziedziny popularnie okreœla siê mianem biznesu. Ten
wyraz wszed³ ju¿ na dobre do polszczyzny, a zewnêtrznym tego przejawem jest spolszczenie jego pisowni.
Cz³owiek biznesu to oczywiœcie biznesmen.
Dealer jest nazw¹ cz³owieka bêd¹cego przedstawicielem firmy b¹dŸ jej pe³nomocnikiem. Coraz czêœciej
jednak u¿ywa siê tego okreœlenia dla nazwania
sprzedawcy narkotyków. Niekiedy trudno znaleŸæ polski
odpowiednik, który w pe³ni sprosta³by definicji
angielskiego wyrazu.
Terminy angielskie pojawiaj¹ siê coraz czêœciej w
nazwach sklepów, instytucji i na okreœlenie ró¿nych typów
dzia³alnoœci cz³owieka. Niekiedy anglicyzmy s¹ zupe³nie
niepotrzebne, ma³o przydatne, bo mo¿na z powodzeniem
zast¹piæ je rodzimymi wyrazami. Niektóre jednak zosta³y
wch³oniête do tego stopnia, ¿e zyska³y polsk¹ pisowniê,
odmieniaj¹ siê ca³kiem zwyczajnie i obrastaj¹ rodzin¹
wyrazów. Skoro jednak polszczyzna opar³a siê germanizacji i rusyfikacji, pewnie z czasem oprze siê równie¿
wp³ywom angielskim. W tej kwestii te¿ nale¿y zachowaæ
zdrowy rozs¹dek.

IV miejsca we wspomnianych Eliminacjach do Mistrzostw
Œwiata oraz Karolina Lisowska i Natalia Krawczyk. Grupa
tañczy³a ju¿ u nas po raz drugi i mamy nadziejê, ¿e to dobry
pocz¹tek naszej wspó³pracy. Tancerki mog¹ do nas
przyje¿d¿aæ dziêki uprzejmoœci Firmy „WÊGIER-GLASS” i Firmy
„TANDEM”, które ten przyjazd finansuj¹ od dwóch lat.
Opraw¹ muzyczn¹ ca³oœci i humorystyczn¹ konferansjerk¹
zaj¹³ siê Pan Bogdan Klockowski.
Nie sposób wymieniæ wszystkich sponsorów i osób
zaanga¿owanych w organizacjê, ale warto dodaæ, ¿e
wiêkszoœæ rodziców i ca³y personel przedszkola bra³ udzia³ w
przygotowaniach i realizacji projektu. I to dziêki tym
wszystkim ludziom bawiliœmy siê tak dobrze.
Cieszy fakt, ¿e tak du¿o mieszkañców Kunic zdecydowa³o
siê w tym dniu byæ z nami. Z pewnoœci¹ nikt nie uzna³ tego
czasu za stracony. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas, jak
zawsze, Pan Franciszek Wo³owicz, v-ce Burmistrz Miasta ¯ary.
Bardzo dziêkujê wszystkim za pomoc i udzia³. Zapraszam
za rok!

Wywiad z Kazimierzem Deæ
-nowym prezesem KS UNIA KUNICE
rozmawia³ Bogdan Klockowski
- kronikarz UNII KUNICE

Deæ
Kazimierz - lat 50, wychowanek UNII KUNICE,
zawodnik, trener, spo³ecznik odznaczony srebrn¹ i z³ot¹
odznak¹ OZPN, obecnie jej Prezes.
B.K. Jak zaczê³a siê Pana przygoda ze sportem?
D.K. Jak ka¿de dziecko ci¹gnê³o mnie na kunicki basen oraz
boisko, bo tam by³o weso³o i sportowo. Ka¿dy chcia³ choæ
chwilê pokopaæ pi³kê na klubowej p³ycie i tak to mnie
wci¹gnê³o, ¿e zapisa³em siê do UNII. Pamiêtam, ¿e Pan
Bogdan Klockowski organizowa³ ligê trampkarzy i juniorów, on
wiêc by³ moim pierwszym trenem. By³ to rok 1974. Z uwagi na
fakt, ¿e wyró¿nia³em siê wzrostem od razu zosta³a
przydzielona mi pozycja na obronie. JeŸdziliœmy na obozy
i turnieje, to by³y piêkne czasy.
B.K. Najwa¿niejszy mecz w pana karierze?
D.K. Pamiêtam doskonale, gdy¿ by³ to pierwszy mecz w
dru¿ynie seniorów rozgrywany przeciwko Czarnym ¯agañ.
Radoœci oraz tremy nie da siê opisaæ, po prostu ba³em siê pi³ki
ba³em siê aby coœ nie sknociæ, a powiem szczerze mecz po
prostu mi wyszed³ poprawnie. Trener Zdzis³aw Raczkowski od
tej pory widzia³ mnie w pierwszym sk³adzie dru¿yny UNI.
B.K. Wzór pi³karza?
D.K. A tu pana zaskoczê - Stanis³aw Trybus, z którym mia³em
przyjemnoœæ graæ i wiele siê nauczyæ od niego.
B.K. Naj³adniejsza zdobyta przez Pana bramka?
D.K. Przy sta³ych fragmentach zawsze wêdrowa³em pod
bramkê przeciwnika, ale ta, któr¹ zdoby³em w meczu
wyjazdowym z Leœnikiem S³one to bramka kuriozum. Odda³em
z dystansu ostry strza³ pi³ka lecia³a wprost w bramkarza, ale
w ostatniej chwili odbi³a siê od du¿ej grudy ziemi i wpad³a
w samo okienko.
B.K. D³ugo zastanawia³ siê Pan nad przyjêciem funkcji
Prezesa?
D.K. Trochê siê waha³em przez atmosferê w klubie, ale lubiê
wyzwania. Zadanie jest trudne, spróbujê jednak podj¹æ siê
poprawy efektywnoœci gry i sprawiæ, aby nasza dru¿yna
zaczê³a nareszcie wygrywaæ i lokowaæ siê na wysokich
miejscach w tabeli. Jeœli nikt nie bêdzie siê wtr¹caæ, to
powinno siê nam udaæ.
B.K. Plan na o¿ywienie ¿ycia w klubie?
D.K. M³odoœæ, praca, praca i jeszcze raz praca. Kiedyœ u nas nie
by³o armii zaciê¿nej, sami wychowankowie i tak bêdzie teraz.
Trzeba podnieœæ poziom szkolenia m³odzie¿y od orlików
pocz¹wszy oraz atmosfery takiej jak za moich czasów. Powiem
wprost kto chce graæ, dzia³aæ, organizowaæ ¿ycie w klubie to
szczerze zapraszamy, a maruderom dziêkujemy - ich czas
min¹³ bezpowrotnie. Odbudowa sportowa UNII trochê potrwa i proszê nie przeszkadzajcie. Nic na si³ê. Obiecujê pe³n¹
jasnoœæ i jawnoœæ dzia³ania. Choæ m¹drej rady zawsze
wys³ucham. Marzymy te¿ o drugiej p³ycie boiska do treningów.
B.K. Czego Panu ¿yczyæ?
D.K. Spokojnej i owocnej pracy w UNII oraz zdrowia w ¿yciu
prywatnym.
B.K. Dziêkujê za rozmowê oraz do zobaczenia na
boisku.

Dlaczego Gospel
W dniu 20 czerwca 2010 r. w miejscowym koœciele
parafialnym odby³ siê kolejny koncert zespo³u „Gospel Choir”
z Glogowa. Sta³o siê to dziêki staraniom ks. Artura, a tak¿e
Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych. Nie
by³oby to jednak mo¿liwe, gdyby nie wsparcie finansowe
sponsorów, a tak¿e pomoc techniczna ¯arskiego Domu
Kultury. Chór prowadzony jest przez Pani¹ Monikê Sagan,
absolwentkê Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest ona
znan¹ wokalistk¹ operow¹ i ma za sob¹ liczne wystêpy na
scenach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wystêpy
g³ogowskiego chóru spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem
spo³ecznoœci Kunic i ¯ar. Bêdziemy czyniæ starania, aby
w latach nastêpnych koncerty muzyki gospel w wykonaniu
tego zespo³u znalaz³y siê w corocznych miejskich programach kulturalnych. Z tych te¿ wzglêdów zwróciliœmy siê do
Pani Moniki o wypowiedŸ dla naszej gazety na temat jej
fascynacji tym rodzajem muzyki, a tak¿e czêstych wizyt
w naszej miejscowoœci.

Muzyka Gospel jest dla mnie form¹ wdziêcznoœci za
wszystko co uczyni³ Bóg w moim ¿yciu. Wielokrotnie
doœwiadcza³am Jego mi³oœci, kiedy prze¿ywa³am trudne
chwile, dlatego swój talent
g³os i zdolnoœci muzyczne
chcia³abym w jakimœ stopniu ofiarowaæ w s³u¿bie Bogu.
Gospel to w jêzyku angielskim „Ewangelia”, a wiêc treœci
zawarte w pieœniach gospel to nic innego jak wszystko to
co mo¿emy wyczytaæ na kartach Biblii. S¹ to pieœni pe³ne
nadziei, pokoju i radoœci wyp³ywaj¹cej z faktu, ¿e odk¹d
narodzi³ siê Jezus Chrystus cz³owiek nigdy ju¿ nie jest sam
ze swoimi s³aboœciami. On bowiem wzi¹³ je wszystkie na
Siebie i odkupi³ swoj¹ drogocenn¹ krwi¹ - dlatego z Jezusem
ci¹gle mo¿emy zaczynaæ od nowa. I to jest ca³e sedno
muzyki gospel - ewangelizacja, której myœlê, dzisiaj wszyscy
tak bardzo potrzebujemy. Patrz¹c na to czego doœwiadczamy
dooko³a: czêsto smutku beznadziei, mówi¹c krótko - dia-

belskich ataków, g³oszenie ewangelii, wykrzyczenia ¿e jest
wyjœcie, którym jest Bo¿e Mi³osierdzie, jest wiêc obowi¹zkiem ka¿dego chrzeœcijanina. A dzisiaj muzyka jest bardzo
wa¿nym
noœnikiem przekazuj¹cym ró¿norodne treœci niestety czêsto bardzo negatywne. Muzyka gospel natomiast
pobudza to co w cz³owieku najpiêkniejsze, pozytywne, to co
rodzi têsknotê za Bogiem. Dlatego myœlê, ¿e tak bardzo
wa¿ne jest dla mnie, aby to robiæ. Skoro Panu Bogu uda³o
siê mnie „wydobyæ z do³u zag³ady”, to tak¹ sam¹ szansê ma
ka¿dy cz³owiek prze¿ywaj¹cy podobne chwile. Z tych te¿
wzglêdów bardzo lubiê przyje¿d¿aæ do Domu Rekolekcyjnego w Kunicach. W tym miejscu zawsze ³adujê akumulatory do dalszego ¿ycia. Cisza która tu panuje, wszechogarniaj¹ca
swym piêknem przyroda, wreszcie ³aska Najœwiêtszego
Sakramentu i obecnoœæ kap³ana powoduj¹, ¿e zawsze
wyje¿d¿am st¹d umocniona i odmieniona. Myœlê, ¿e ten Dom
Rekolekcyjny jest wielkim b³ogos³awieñstwem Bo¿ym
zarówno dla spo³ecznoœci lokalnej jak i dla osób z zewn¹trz.
Widzia³am tu wiele osób przychodz¹cych, by spotkaæ siê
w ciszy z Jezusem, pojednaæ z Bogiem, porozmawiaæ, lub
zwyczajnie napiæ siê herbaty. W czasach, kiedy wszyscy
gdzieœ pêdzimy takie miejsce jak Dom Rekolekcyjny jest
miejscem zatrzymania przed Bogiem; myœlê ¿e byæ mo¿e
drugim domem, a mo¿e nawet namiastk¹ domu, którego
tak wielu nie ma. Dla mnie to drugi dom. To jak przyjœcie do
ród³a. Tutaj dochodzê do siebie i idê dalej przez ¿ycie.
Naprawdê cieszê siê, ¿e mogê tu przyje¿d¿aæ, bo mieszkaj¹
tu wspaniali ludzie. Bardzo serdeczni i otwarci. Dziêkujê
wszystkim za okazane mi i mojej rodzinie serce. Dziêkujê
ks. Arturowi za jego pos³ugê i goœcinnoœæ. Dziêkujê wreszcie
Panu Bogu za to cudowne miejsce i ³aski , które tu
otrzyma³am.
Monika Sagan
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Wakacje to czas sprzyjaj¹cy rozwijaniu zainteresowañ.
Jednym z nich mo¿e byæ sztuka fotografii. Obecnie jesteœmy
œwiadkami rewolucji fotografii cyfrowej. W swej podstawowej formie fotografia narodzi³a siê 150 lat temu. Teraz
nastêpuje jej dynamiczny rozwój. Ta zmiana na wiele
sposobów wp³ywa na fotografuj¹cych bez wzglêdu na ich
stopieñ zaawansowania w kwestii znajomoœci tematu. Wielu
obawia siê, ¿e fotografia polega teraz tylko na obróbce
komputerowej, ale zdjêcie pozostaje zdjêciem. Mimo zmiany
technologii fotografika pozostaje wci¹¿ taka sama.
Najwa¿niejsze jest widzenie tego, co jest obiektem

fotografii. Fotografowanie sk³ania ka¿dego, amatora czy
profesjonalistê, do doskonalenia swoich umiejêtnoœci i
prze¿ywania radoœci wynikaj¹cej z faktu tworzenia. Ka¿de
zdjêcie polegaj¹ce na wykorzystaniu wyobraŸni sprawia
mnóstwo satysfakcji.
Utrwalenie wspomnieñ z wakacji mo¿e byæ zabaw¹,
a ogl¹danie zdjêæ jesieni¹, gdy na dworze jest ju¿ szaro
i mglisto, to nie lada przyjemnoœæ. Dlatego zachêcam
wszystkich do zainteresowania sztuk¹ fotografii. Mo¿e to
przerodziæ siê w pasjê lub zawód.
Klaudia Czarnecka
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