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Drodzy Czytelnicy naszej Gazety

Eugenia Matuszak - Prosó³
„Modlitwa za ca³¹ rodzinê Prosól”
O Panie Bo¿e na niebieskim tronie
wznosimy do ciebie z wdziêcznoœci¹ swe d³onie
i z g³êbi serca sk³adamy ci dziêki
za wszystko co otrzymujemy z twej Boskiej rêki.
Za wszystkie la³a i dzisiejszy dzieñ
przyjm nasze modlitwy
i chroñ nas Panie przed wszelkim z³em
prosimy ciê oddal od nas ducha lenistwa
i chêci nad innymi górowania
i pró¿nego gadania, udziel nam Panie
ducha wstrzemiêŸliwoœci i pokory
cierpliwoœci i mi³oœci
Panie nasz i Zbawicielu, daj nam
zobaczyæ w³asne b³êdy.
By brat nie by³ wrogiem bratu swemu
a siostra z siostr¹ d¹¿y³a ku dobremu
pragniemy aby ca³e nasze ¿ycie by³o
poœwiêcone twej mi³oœci Panie nasz
i Zbawicielu.

***
„Deszcz”
l. Nie mogê wyjœæ na spacer,
na dworze pada deszcz,
wiêc siadam przy stoliku
i piszê sobie wiersz.
2. A krople spadaj¹ z dŸwiêkiem,
jedna tu, druga tam,
jakby ktoœ na organach dla
mnie piosenkê gra³.
3. Lubiê dŸwiêki organów,
i Pana, co gra, te¿.
Niezale¿nie od pogody,
czy s³oñce, czy te¿ deszcz.

Przekazujemy dziœ do pañstwa r¹k ju¿ dwudzieste
wydanie kunickiej gazety. Jest to nasz wspólny, taki
ma³y jubileusz. Rozpoczynaliœmy nasz¹ przygodê
dziennikarsk¹ piêæ lat temu, nie bardzo wiedz¹c co
z tego wyniknie. Pierwsze artyku³y bazowa³y na
wydarzeniach szkolnych, a pisz¹cymi byli wy³¹cznie
uczniowie miejscowego gimnazjum. W miarê up³ywu
czasu rozszerzona zosta³a tematyka naszych artyku³ów, a tak¿e grono pisz¹cych. Okaza³o siê, ¿e
znaleŸliœmy wielu mieszkañców Kunic chc¹cych z
nami wspó³pracowaæ. Zaowocowa³o to coraz szersz¹
ró¿norodnoœci¹ opisywanej problematyki. Trzeba
przyznaæ, ¿e przez piêæ lat trochê siê tego nazbiera³o.
Pisaliœmy o sprawach dotycz¹cych zarówno historii
naszej miejscowoœci jak i problemach bie¿¹cych;
poruszaliœmy sprawy ogólne jak i ciekawostki z ¿ycia
Kuniczan, o których nasi Czytelnicy zapewne nigdy
by siê nie dowiedzieli. Na ³amach naszej gazety
rejestrowane by³y wa¿ne wydarzenia kulturalne,
sportowe, czy edukacyjne. Przedstawialiœmy tak¿e
recenzje na temat wydawanych przez Stowarzyszenie
publikacji. Corocznie tak¿e zamieszczane by³y sprawozdania z dzia³alnoœci Kunickiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Pozarz¹dowych, informuj¹ce naszych mieszkañców o wszystkich sprawach, którymi zajmowaliœmy siê w poszczególnych latach. Z du¿¹ satysfakcj¹
odbierane by³y sygna³y od naszych Czytelników
wskazuj¹ce w sposób jednoznaczny, i¿ ciekawi s¹
spraw o których piszemy i oczekuj¹ na kolejne numery czasopisma. Wiele osób dowiadywa³o siê ciekawostek ze swojego dzieciñstwa, o których wczeœniej nie
wiedzieli. Je¿eli uznajecie Pañstwo, ¿e trafiamy w
Wasze oczekiwania, to oznacza, ¿e obrany przez nas
kierunek jest w³aœciwy. Zawsze z du¿¹ ¿yczliwoœci¹
ws³uchiwaæ siê bêdziemy w nowe propozycje, a tak¿e
oczekujemy chêtnych do pisania na lamach Echa
Kunic.
Jerzy Wêgier - Prezes KSIP

Recepta na ¿ycie wierszem pisana
rozmawia³y: Klaudia Czarnecka, Martyna Bidziñska

Pani Eugenia Prosó³ mog³aby zaraziæ pogod¹ ducha i ¿yciowym optymizmem wielu m³odych ludzi. Nie by³oby w tym
nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ¿e dziœ liczy 81 lat i
doœwiadczy³a w ¿yciu sporo trudu, a niekiedy pewnie
cierpienia. Zainteresowaliœmy siê histori¹ tej starszej pani,
gdy¿ w œrodowisku Kunic wieœæ gminna g³osi o jej poetyckich
uzdolnieniach. Bohaterka naszego wywiadu przyjê³a nas w
eleganckim pokoiku, poczêstowa³a ciasteczkami i s³owami
wierszy opowiedzia³a historiê swojego ¿ycia.
- Losy wielu starszych mieszkañców naszej miejscowoœci s¹ czêsto powik³ane i naznaczone dzia³aniem
II wojny œwiatowej. A jak Pani trafi³a do Kunic?
- Przyjecha³am tutaj z Zagórowa ko³o Poznania jako 19-letnia
dziewczyna. Z tamtej miejscowoœci wielu m³odych ludzi
dotar³o tu w poszukiwaniu pracy, a ja znalaz³am w Kunicach
mi³oœæ mojego ¿ycia. Gdy go pozna³am, mia³ 38 lat i nosi³
mundur ¿o³nierza gen. Andersa.
- Dziœ nie ma ju¿ Pani mê¿a, ale czar wspomnieñ
pozosta³.
- Tak, mój m¹¿ Micha³ zmar³ 16 lat temu, ale prze¿y³am z nim
wspania³e chwile. Owocem naszej mi³oœci by³o 14 dzieci,
8 córek i 6 synów.
- Trudno nam m³odym wyobraziæ sobie funkcjonowanie tak licznej rodziny. Na pewno wi¹za³o siê
to z wieloma wyrzeczeniami z Pani strony.
- M¹¿ zarabia³ na ¿ycie, pracowa³ w kopalni, a ja zajmowa³am siê prowadzeniem domu. Dzieci by³y zawsze czyste
i zadbane. Nie przespa³am wielu nocy, bo sama szy³am,
robi³am na drutach, szyde³kowa³am. Przy tak licznej gromadce potrzeby by³y znaczne, ale ja przyzwyczai³am siê do
ciê¿kiej pracy od najm³odszych lat ¿ycia.
- Jak Pani dom rodzinny wp³yn¹³ na póŸniejsze lata
¿ycia? Czy tamte doœwiadczenia wykorzysta³a Pani
w swoim doros³ym ¿yciu?
- To by³y trudne czasy. W Zagórowie mieszkaliœmy w skromnych warunkach, by³am najstarsz¹ z trojga rodzeñstwa.
Wszystko to opisa³am w swoich wierszach. Od najm³odszych
lat wykonywa³am ró¿ne prace domowe, takie jak pranie,
sprz¹tanie i opiekowa³am siê m³odszym bratem, a potem
siostr¹. Zawsze kocha³am dzieci, dlatego póŸniej bardzo
cieszy³am siê swoimi, potem wnukami i prawnukami. Dzisiaj
moja rodzina jest rozrzucona po œwiecie, mieszkaj¹ w
¯arach, na Œl¹sku, a i we W³oszech. A ja pozosta³am tutaj
w Kunicach. Jestem bardzo szczêœliwa, mieszkam z najm³odsz¹ córk¹ Ew¹ i jej rodzin¹. Otoczyli mnie wspania³¹
opiek¹, ziêæ jest niezwykle serdecznym i ¿yczliwym cz³owiekiem. Zapewnili mi wszelkie wygody i dziêki temu mogê
cieszyæ siê ¿yciem, odwiedzaæ pozosta³e dzieci i ich rodziny.
- Tak piêknie Pani opowiada, cytuje Pani z pamiêci
swoje wiersze. Tyle w Pani ciep³a, pogody ducha, ¿e
a¿ trudno uwierzyæ w niektóre fragmenty Pani
historii.
- Zawsze otaczali mnie ¿yczliwi i dobrzy ludzie. Mój m¹¿
da³ mi wiele mi³oœci. Przez kilkadziesi¹t lat mieszka³am w
wielorodzinnym budynku przy ul. Lelewela. Wszyscy s¹siedzi
to mili, serdeczni ludzie i do dzisiaj mnie zapraszaj¹. Mog³am

liczyæ na ich pomoc w ka¿dym momencie. Nie mia³am nigdy
takiej jednej, wybranej kole¿anki, bo pewnie nie by³o na to
czasu.
- Sk¹d Pani czerpie wewnêtrzn¹ si³ê? W ¿yciu
przecie¿ nie zawsze by³o ³atwo, a jednak do dzisiaj
zachowa³a Pani spokój, cierpliwoœæ i tak¹ zwyczajn¹
ludzk¹ dobroæ.
- Wychowa³am siê w rodzinie, gdzie najwiêksz¹ wartoœci¹
by³a wiara w Boga. Codziennie w dzieciñstwie chodzi³am do
koœcio³a, a w niedzielê to i dwa razy - rano na mszê œwiêt¹,
a wieczorem na nieszpory. Gdy opuszcza³am dom rodzinny,
moja mama dala mi Bibliê na drogê ¿ycia. Zachowa³am j¹ do
dzisiaj. Mój ziêæ jest organist¹ w koœciele i zawsze mnie tam
zawiezie, gdy go o to poproszê. Dziêki opiece Boga jestem
dzisiaj taka szczêœliwa i jest mi dobrze w ¿yciu.
- Zacytowa³a nam Pani wiele swoich utworów. Czy
nigdy nie chcia³a Pani opublikowaæ wierszy?
- Nigdy nie dba³am o s³awê i rozg³os. W wierszach zawar³am
ca³e swoje ¿ycie, ale wiem, ¿e s¹ to proste rymy. Mój syn
Andrzej napisa³ dla mnie wiersz, który ró¿ni siê od tych moich
zupe³nie. Kiedyœ mia³am swój wieczór autorski w klubie w
Kunicach na zaproszenie pani Ireny Biernat. Dzia³a³am tak¿e
w okolicznych ko³ach gospodyñ wiejskich, ale robi³am to
wszystko dla przyjemnoœci i z ¿yczliwoœci do ludzi.
- Jest Pani niezwyk³¹ kobiet¹. ¯yczymy przede
wszystkim zdrowia i liczymy na nastêpne spotkanie.
To my przyniesiemy Pani ciasteczka, poczytamy Pani
wiersze i chêtnie porozmawiamy.
Eugenia Matuszak - Prosó³
„Na dzieñ Seniora”
Na szkolnej ³awie poœród was
Prêdko i weso³o mkn¹³ nam czas
Dziœ nam ju¿ w³osy posiwia³y
Lecz dawne lata czêsto wspominamy.
Dziœ starsi wiekiem i doœwiadczeniem
A œwiat jest teraz te¿ niespokojny
I wnukom prawnukom opowiadamy
O swej m³odoœci o czasach wojny.
O partyzantach co walczyli w wierze
Swe m³ode ¿ycie daj¹c w ofierze
Bo œni³a im siê WOLNA POLSKA
Wiêc ka¿dy z ochot¹ do leœnego szed³ wojska.
Tak wiele wspomnieñ dzisiaj mamy
Jedne z radoœci¹ drugie ze smutkiem wspominamy
Choæ pochyleni wiekiem ale duszami
Jesteœmy m³odzi jak przed latami.
Niech nam Bóg jeszcze da d³ugie lata
W mi³oœci bliskich w pokoju œwiata
I niechaj zdrowie jak najd³u¿ej s³u¿y
W mi³ej jesiennej ¿ycia podró¿y.
A za wspomnienie m³odych lat
Podnieœmy dzisiaj w górê d³oñ
I pe³en kielich trzeba wznieœæ
Na m³odoœci i mi³oœci czeœæ.

Pielgrzymowanie

Bo¿ena Blimel

W ¯arach-Kunicach proboszczem parafii p. w. Matki
Boskiej Szkaplerznej jest ks. Ryszard Gas, inicjator
pielgrzymek po piêknych sanktuariach w ró¿nych zak¹tkach naszego kraju. I tak w 2008 r. w dn. 22-24 sierpnia
odby³a siê pierwsza pielgrzymko - wycieczka do Lichenia,
Niepokalanowa, Warszawy, Góry Kalwarii i Piaseczna. Trasa
drugiej wiod³a do Czêstochowy, Mucharza, Wadowic, Kalwarii
Zebrzydowskiej i Krakowa, a odby³a siê w dniach 25-27
sierpnia 2009 r.
I uff... Uda³o siê zorganizowaæ i trzeci¹ - do Gniezna,
Torunia, Trójmiasta i Pniew. W dniu 9 wrzeœnia 2010 r.
o godz. 3 rano 48 osobowa grupa parafian z Kunic, ¯ar
i zaprzyjaŸnionego Nowogrodu Bobrzañskiego wyruszy³a
w dalek¹ podró¿ do Trójmiasta. Nasze pielgrzymowanie
rozpoczêliœmy w katedrze gnieŸnieñskiej od mszy œwiêtej,
któr¹ celebrowa³ nasz proboszcz ks. R. Gas w intencji
pielgrzymów. Myœlê, ¿e to wielkie wyró¿nienie dla naszego
ksiêdza odprawiaæ mszê œw. w tak szczególnym miejscu.
Zaraz po mszy œw. rozpoczêliœmy wraz z przewodnikiem
zwiedzanie przepiêknego wnêtrza katedry, miejsca spoczynku œw. Wojciecha. Urzek³y nas drzwi gnieŸnieñskie i ciekawe opowieœci prowadz¹cego.
Nastêpnie udaliœmy siê do Torunia do Radia Maryja, a
potem na Stare Miasto, które przywita³o nas ch³odem i
S³owa, syn Andrzej Prosó³
"Dla Ciebie Mamo"
Mamo, ty jesteœ dla mnie wiosennym dzwoneczkiem,
¿yciem, które rozkwit³o poœród naszych marzeñ,
które by³o wiosenn¹ bazi¹ pokryt¹ ros¹ malowan¹,
kwiatem ¿ycia, które przemija jak sen,
w którym mi siê œni³aœ.
Jesteœ dla mnie, jak ta ró¿a,
która ros³a wœród dzikich paproci,
bo ten kwiat jest radoœci¹ mojego ¿ycia,
który rozkwit³ w moim sercu, dla ciebie Mamo.
Jak ta czterolistna koniczyna,
która rozkwita w sadzie kwitn¹cych wiœni,
jak moje ¿ycie, które da³aœ mi Mamo
w ten wiosenny s³oneczny poranek.
Przypominam sobie tê melodiê szeptan¹
która mówi, ¿e jesteœ moj¹ ró¿¹,
jak moje marzenia w baœni zaczarowanej
wspomnieñ mojego dzieciñstwa.
Jesteœ nici¹ mojego ¿ycia,
która nieustannie do piersi mnie tuli³a,
zaspakajaj¹ca rz¹dzê mojego istnienia.
Ko³ysa³aœ moje marzenia,
które przypominaj¹ mi,
¿e nadal jesteœ w moim sercu mamo,
jak ten dojrza³y kwiat wœród pól i ³¹k.

deszczem. Tutaj najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y toruñskie pierniki.
Zmarzniêci i przemoczeni, ale pe³ni wra¿eñ udaliœmy siê
autokarem w dalsz¹ drogê do Gdyni-Oksywia na miejsce
naszego zakwaterowania u sióstr S³u¿ebniczek.
Drugi dzieñ naszego pielgrzymowania, to w³aœciwie typowa wycieczka m.in. do wspania³ego delfinarium w Gdyni,
relaksuj¹cy spacer po molo w Sopocie, wys³uchanie piêknego koncertu organowego w Oliwie, zwiedzanie Westerplatte
i wystawy „Droga do wolnoœci”. Zobaczyliœmy równie¿ zabytki
koœcio³ów w Gdañsku, a na podsumowanie ca³oœci odbyliœmy
godzinny rejs statkiem po Zatoce Gdañskiej.
Po nocnym wypoczynku udaliœmy siê na zwiedzanie gotyckiego zamku krzy¿ackiego w Malborku, najwiêkszej twierdzy œredniowiecznej Europy. Zamek ten by³ równie¿ siedzib¹
mistrzów Zakonu Najœwiêtszej Marii Panny i stolic¹ pañstwa
krzy¿ackiego. Obecnie jest jedn¹ z najwiêkszych atrakcji tego
regionu i to tutaj krêcono niektóre sceny filmu „Krzy¿acy”.
PóŸnym wieczorem dotarliœmy na mszê œwiêt¹ do sióstr
urszulanek w Pniewach. Po krótkim zwiedzeniu miejsc upamiêtniaj¹cych œw. Urszulê zmêczeni udaliœmy siê prosto do
domu.
Pielgrzymko-wycieczki to dobry sposób na zastanowienie
siê nad sob¹, swoim ¿yciem, przemyœleniem wielu problemów
oraz modlitw¹ po³¹czon¹ z relaksem. Wa¿ne jest równie¿ to,
¿e spêdzamy ten czas razem, czujemy siê ze sob¹ dobrze
i tworzymy jedn¹ du¿¹ rodzinê. Za ten wspólnie spêdzony
czas bardzo wszystkim uczestnikom dziêkujê.

Wizyta w Kunicach ¯arskich
Werner Guttmann

Po 3 latach znowu z wizyt¹ w miejscowoœci, w której
spêdzi³em do 1946 r. pierwsze 11 lat ¿ycia. Która to z kolei
wizyta? Po raz pierwszy przyjecha³em tu z moj¹ ¿on¹ w 1995 r.
Potem by³o jeszcze kilka wizyt: z moj¹ ¿on¹, sam, z moim
synem i synow¹, z siostr¹ i szwagrem. Wtedy pod¹¿aliœmy
znanymi mi z dzieciñstwa œcie¿kami: koœció³, szko³a, d³uga
droga na dworzec, a potem wzd³u¿ ul. Szklarskiej do dawnej
huty szk³a Sigla (dziœ Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska) no i naprzeciwko dom nr 22 (mój dom rodzinny), w którym
zawsze byliœmy serdecznie witani przez pani¹ Gra¿ynê Nu¿yñsk¹ i jej ojca; a¿ w koñcu wzd³u¿ i wszerz przez dzielnicê
przemys³ow¹, któr¹ lepiej zna³em.
Tegoroczna wizyta w Kunicach (13.06.2010 r.) mia³a mieæ
zupe³nie inny przebieg. Podczas ostatniego pobytu w 2007 r.
kupi³em ksi¹¿kê Anny Kubiak i Jerzego Wêgra pt. „Tradycje
Szklarstwa w ¯arach-Kunicach". Bardzo mnie ona zainteresowa³a, poniewa¿ mój ojciec i obaj dziadkowie pracowali
w kunickich hutach szk³a. Zacz¹³em j¹ t³umaczyæ i w
miêdzyczasie skontaktowa³em siê z pani¹ Kubiak w sprawie
kilku punktów dotycz¹cych czêœci historycznej ksi¹¿ki. Po
przerwie spowodowanej chorob¹ zabra³em siê znów ostro
do pracy i przet³umaczy³em dalsze rozdzia³y dotycz¹ce rozwoju Kunzendorf (Kunic) w latach powojennych. Chcia³em
te¿ poznaæ „nowe" Kunice, których do tej pory nie dostrzega³em. A wiêc spotka³em siê 13 czerwca 2010 r.
w po³udnie na Rynku w ¯arach z pani¹ Kubiak. T³umaczk¹
by³a Aleksandra B³a¿, która czêsto podczas wakacji goœci³a
w Seeheim ko³o Darmstadt. Niespodziank¹ by³o pojawienie
siê pana dr Jerzego Wêgra, który nie tylko by³ dla nas
cd str. 4

ŒWIÊTO W KUNICKIEJ REMIZIE
Bogdan Klockowski

Na uroczystej zbiórce, która odby³a siê 28 sierpnia w remizie OSP KUNICE dokonano wrêczenia nagród i odznaczeñ;
by³o to podziêkowanie w³adz miasta za wielkie zaanga¿owanie i trud w³o¿ony w ochotnicz¹ s³u¿bê stra¿ack¹. Pierwotnie
spotkanie mia³o siê odbyæ w œwiêto Œw. Floriana patrona
stra¿aków, ale z powodu udzia³u zastêpów stra¿ackich w
walce z powodzi¹ mog³o odbyæ siê dopiero teraz. List
gratulacyjny otrzymali kuniccy stra¿acy od Burmistrza
£êknicy, który wysoko oceni³ ich prace w walce z powodzi¹.
By³y tak¿e nagrody finansowe.
Uchwa³¹ Prezydium Wojewódzkiej OSP nadano medale
„Za zas³ugi dla po¿arnictwa” - otrzymali je:
1. medal z³oty - druh Sawicki Piotr
2. medal srebny - druhowie: Sitarek Ryszard,
£ysek Damian, £ysek Tomasz
3. medal br¹zowy - druhowie: Zacirka Albin,
Gucma Wojciech, Wiesner Ma³gorzata
Uchwa³¹ Zarz¹du Powiatowego OSP odznaki „Wzorowy
Stra¿ak” otrzymali: Koza Jakub, Kamiñski Tomasz, Sobków
Natalia, Kaczmarek Mateusz, Wiesner Karolina, Sobków
Daniel. Dekoracji dokonali: Prezes Zarz¹du Powiatowego
OSP Skobelki Edward oraz v-ce Prezes Tagowski Krzysztof.
Ciep³e s³owa podziêkowania za wzorow¹ wspó³pracê
us³yszeli kuniccy stra¿acy od zastêpcy komendanta PSP w
¯arach Lesiaka Stanis³awa, który stwierdzi³, ¿e s³u¿ba
ochotnicza bardzo u³atwia pracê stra¿y zawodowej i jest
wa¿nym jej elementem. Nastêpnie Prezes Skobelski Edward
przekaza³ ochotnikom w imieniu Zarz¹du Powiatowego now¹
pi³ê spalinow¹. Reprezentuj¹cy Burmistrza Miasta ¯ary Niezgodzki Jacek, tak¿e podsumowa³ ostatni rok wspó³pracy.
OSP KUNICE jest pod opiek¹ Burmistrza. Zapewni³, ¿e Urz¹d
nadal bêdzie wspomaga³ w zakupie najnowoczeœniejszego
sprzêtu. Zaznaczyæ trzeba, ¿e kunicka jednostka nale¿y do

Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Nawet stra¿
zawodowa z lekk¹ zazdroœci¹ spogl¹da na nowoczesny
sprzêt, który jest na wyposa¿eniu ochotniczej jednostki.
Pan Niezgodzki Jacek wrêczy³ ksiêdzu druhowi Kamiñskiemu Tomaszowi list gratulacyjny od Burmistrza ¿ycz¹c
du¿o sukcesów w pracy duszpasterskiej oraz bardzo
dobrych wyników na studiach które rozpoczyna na uczelni
w Lublinie. Na po¿egnanie z nasz¹ jednostk¹ otrzyma³ te¿
drobne upominki.
Mia³o to byæ po¿egnanie ksiêdza Tomasza z kunick¹ stra¿¹, ale sam uhonorowany temu stanowczo zaprzeczy³ - ja siê
z Wami nie rozstajê ja tu siê dobrze czujê - jak w rodzinie.
Bêdê zawsze duchowo z Wami, a gdy tylko czas pozwoli
wk³adam mundur i do roboty.
Gratulacjom nie by³o koñca. A ochotnicy z Kunic cieszyli
siê jeszcze z tego, i¿ Burmistrz obieca³ szybkie za³o¿enie
centralnego ogrzewania gazowego, co bardzo usprawni ich
prace zim¹. Na koniec prowadz¹cy uroczyste zebranie
Klockowski Bogdan zaprosi³ na prawdziwy bigos z borowikami, oraz specja³y z rusztu sponsorowane przez firmê
„TOMASZEK”. W stra¿ackiej œwietlicy w bardziej luŸnej
atmosferze gawêdzono i wspominano o akcjach, stra¿ackich
zawodach, a nawet historii Kunic. Wszyscy jak jeden ¿yczyli
sobie wzajemnie, aby wszystkie wyjazdy zgadza³y siê
z powrotami i my wszyscy siê do tego do³¹czamy.
W uroczystoœci udzia³ wziêli:
1. Skobelski Edward - Prezes Zarz¹du Powiatowego OSP
2. Niezgodzki Jacek - Z-ca Burmistrza Miasta ¯ary
3. Tagowski Krzysztof - Naczelnik Wydzia³u Spraw
Obywatelskich
4. Wêgier Jerzy - Radny, Cz³onek Honorowy OSP Kunice
5. Lesiak Stanis³aw - Z-ca Komendy PSP ¯ary
6. Rybak Piotr - Dowódca Jednostki Rat. Gaœ. ¯ary
7. Jakubowski Piotr - Szef Grupy Ratownictwa Specjalnego
8. Zdzitowiecki Zbigniew - Prezez WOPR.
Do zobaczenia za rok, na kolejnym spotkaniu druhów
z pod znaku Œw. FLORIANA.

doskona³ym szoferem, ale i jako posiadaj¹cy ogromn¹
wiedzê, chêtnie opowiadaj¹cy „Cyceron" oprowadza³ nas po
„swoich" Kunicach. Ju¿ w czasie jazdy wzd³u¿ Alei Wojska
Polskiego wskazywa³ nowo wybudowane domy, ale tak¿e
zwróci³ uwagê na stary dom w³aœciciela cegielni Nichta.
D³u¿szy postój nast¹pi³ przy koœciele, który podczas moich
wczeœniejszych wizyt by³ zawsze zamkniêty. Wszystko w
œrodku by³o mi bardzo dobrze znane: ambona, o³tarz, chór;
mo¿e dlatego, ¿e przeczyta³em broszurê pani Anny Kubiak
o koœciele w Kunicach. Nastêpnie pojechaliœmy do dla mnie
ca³kiem „nowych Kunie": zobaczyliœmy szko³ê, salê gimnastyczn¹ i przedszkole. Jako by³y nauczyciel chêtnie zobaczy³bym budynek szko³y w œrodku, jednak tak¿e w Polsce
szko³y s¹ w niedziele zamkniête. Przy poczcie mog³em
wyjaœniæ po³o¿enie dwóch domów (widocznych na jednej
pocztówce), które zosta³y wysadzone podczas wymarszu
wojsk niemieckich 21 lutego 1945 r. Nastêpnie przeje¿d¿aliœmy ul. Westerplatte obok dawnego DETAG-u i domów
robotniczych, gdzie siê urodzi³em. Potem pan Wêgier poka-za³
nam pozosta³oœci mauzoleum rodziny Schiedt, o którym
wprawdzie wiedzia³em, ale za moich kunickich czasów by³o
ono niedostêpne. Na koniec zajechaliœmy do firmy WÊGIER

GLASS, gdzie przy kawie prowadziliœmy intensywn¹ rozmowê
na ró¿ne tematy: m.in. dlaczego tak czêsto przyje¿d¿am do
Kunic?, o moim zawodzie (nauczycicl historii, polityki
i ³aciny), o moim stosunku do Zwi¹zku Wypêdzonych w
Niemczech (od 1959 r. bardzo zdystansowany!), dlaczego
potrzebujê t³umaczki, kiedy sam t³umaczê polsk¹ ksi¹¿kê,
(zacz¹³em siê uczyæ jêzyka polskiego po przejœciu na
emeryturê, ale niestety w Seeheim nie mam mo¿liwoœci rozmawiaæ z Polakami, ale potrafiê t³umaczyæ polskie teksty,
jednak potrzebujê na to du¿o czasu). Na zakoñczenie
krótka, ale serdeczna wizyta u pani Gra¿yny Nu¿yñskiej, która
nie wiedzia³a o moim przyjeŸdzie i by³a bardzo zaskoczona.
Niestety czas nas goni³ i trzeba by³o wracaæ. Po drodze zobaczyliœmy nowe domy przy ul. Armii Krajowej, gdzie wnuczka
pana Wêgra pozdrowi³a swojego dziadka.
Wieczór spêdziliœmy w tawernie Zau³ek, gdzie dalej
intensywnie rozmawia³em z pani¹ Kubiak o niektórych dokumentach dotycz¹cych dawnych niemieckich hut szk³a. Ta
wizyta by³a dla mnie kolejnych emocjonalnym prze¿yciem.
Dziêkujê wszystkim, moim rozmówcom i t³umaczce oraz
pozdrawiam wszystkich czytelników „Echo Kunic".
Vivat Kunice!
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