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Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹,
nios¹cych spokój i odpoczynek.
Nowego roku spe³niaj¹cego
wszelkie marzenia, pe³nego
optymizmu, wiary, szczêœcia
i powodzenia oraz ¿yczliwoœci
i wzajemnego zrozumienia.
Jerzy Wêgier
prezes KSIP

Richard Borisch
Z HISTORII KUNIC

burmistrz Kunic
w latach 1924 - 1933

W broszurze „Kunice - piórem i obiektywem”, wydanej
w 2010 roku, autorka Maria Bogumi³a Bajerska przekazuje czytelnikom obraz kunickiej elity z roku 1928.
Przede wszystkim interesuj¹ j¹ - tak jak to jest przyjête
w socjologii - kryteria, jak posiadanie (np. fabryk), wysoka pozycja zawodowa (np. dyrektor huty szk³a) lub
zawody uniwersyteckie. Ten podzia³ mia³ bezsprzeczny
i d³ugotrwa³y wp³yw na ¿ycie towarzyskie, a tak¿e do
roku 1924 na ¿ycie polityczne. W tym w³aœnie roku
zmieni³ siê zdecydowanie podzia³ w³adzy. Podczas
ówczesnych wyborów komunalnych po raz pierwszy
w Kunicach pojawi³a siê na listach wyborczych partia
socjaldemokratyczna i z miejsca wygra³a, staj¹c siê
wiêkszoœci¹ w miejscowym „parlamencie”. Owa partia
zast¹pi³a dotychczasow¹ partiê rz¹dz¹c¹, któr¹
stanowi³a opisana wy¿ej elita i rolnicy, a do której te¿
zaliczyæ mo¿na niektórych „odpowiednich” robotników.
Na jej liœcie w roku 1924 numerem jeden by³ Richard
Borisch i zosta³ wybrany burmistrzem. Richard Borisch,
jak wielu pracowników kunickich hut szk³a, nie pochodzi³ z Kunic. Urodzi³ siê 1-go paŸdziernika 1885 roku w
Haidernuhl w powiecie Spremberg. W roku 1900 przyby³
z rodzin¹ do Kunic, gdzie znalaz³ pracê, tak jak jego
ojciec, w przemyœle ceglanym i szklarskim. Wczeœnie
zainteresowa³ siê ruchem robotniczym i w 1905 roku

wst¹pi³ do partii socjaldemokratycznej, w 1906 zosta³
cz³onkiem zwi¹zku œpiewaj¹cych pracowników w
„Chórze ludowym Kunic” ("Volkschor Kunzendorf"), w
1910 zosta³ cz³onkiem zwi¹zków zawodowych.
Urz¹d burmistrza wykonywa³ Borisch z du¿ym
zapa³em, zyskiwa³ zaufanie i szacunek dziêki swojemu
zrównowa¿onemu sposobowi bycia i humorowi, nawet
wœród swoich przeciwników politycznych. Do jego zas³ug zalicza siê budowê czterech nale¿¹cych do gminy
domów wielorodzinnych na Friedrich-Ebert-Straße
(dziœ ul. Joachima Lelewela). Mieszka³y tam 32 rodziny,
które nie mog³y mieszkaæ w domach budowanych przez
hutê szk³a. Tak¿e administracja gminy posiada³a tam
swoje biura. Ulepszenie zaopatrzenia w wodê pitn¹ i
budowa basenu na Sorauer Straße (dziœ al. Wojska
Polskiego) nale¿¹ do okresu jego urzêdowania. Tak¿e
rozwój przemys³u szk³a by³ dla niego wa¿nym celem.
Jego córka Irmgard Borisch opowiedzia³a mi, ¿e on
razem z w³aœcicielem huty Friedrichem Schiedtem
pojecha³ do Berlina, aby uzyskaæ wsparcie dla technicznego rozwoju w Pañstwowym lub Pruskim Ministerstwie. Prawdopodobnie chodzi³o o przejœcie produkcji
szk³a okiennego na maszynowy proces Fourcaulta w
„Zwi¹zku Kunickich Fabryk”. Zwi¹zek ten by³ po³¹czeniem huty szk³a Hildebranda i Najorka oraz £az
Friedricha Schiedta w drugiej po³owie lat dwudziestych.
Jak du¿ym wsparciem cieszy³ siê Richard Borisch w
spo³ecznoœci kunickiej mo¿na stwierdziæ po tym, ¿e w
wielu wyborach potwierdza³ swoj¹ pozycjê. Jeszcze
12-go marca 1933 r. partia socjaldemokratyczna by³a

najsilniejsz¹ parti¹. Wed³ug jego córki tak¿e partie
przeciwne (oprócz nazistów) nie mia³yby nic przeciwko
kontynuowaniu jego funkcji jako burmistrza Kunic. Ale
nacjonalistyczny szef partii prowincji Brandenburgia
zdecydowa³ o jego usuniêciu z urzêdu. Jego nacjonalistycznym nastêpc¹ zosta³ Artur Kulke - w³aœciciel
gospody „Nowy œwiat” (dziœ ul. Szklarska 37). W tej
restauracji ju¿ w latach dwudziestych mieli swoje
spotkania naziœci. Richard Borisch zosta³ kierownikiem
cegielni w Olbrachtowie, a podczas wojny by³
zobowi¹zany do pracy w fabryce w Mirostowicach
Dolnych.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej 21-go lutego 1945 r.
zosta³ Borisch znowu wybrany na burmistrza przez
oko³o 400 pozosta³ych niemieckich mieszkañców i
zosta³o to potwierdzone przez sowieck¹ komendanturê
w ¯arach. Stara³ siê zorganizowaæ minimalne zaopatrzenie w artyku³y spo¿ywcze i kierowa³ na zlecenie
Armii Czerwonej pracami nad powtórnym otwarciem
niektórych kopalñ wêgla i elektrowni. Gdy wiosn¹ roku
1946 wyje¿d¿a³o coraz wiêcej poci¹gów z niemieckimi
wysiedleñcami ze Œl¹ska, z ¯ar do Wêgliñca i kr¹¿y³y
pog³oski, ¿e nie wiadomo, dok¹d tak naprawdê te
poci¹gi jad¹, Richard Borisch pojecha³ na w³asn¹ rêkê
do Wêgliñca i zosta³ w³¹czony przez brytyjsk¹ misjê
do grupy wysiedleñców. Ta grupa wyl¹dowa³a po kilku
tygodniach w Hohenlimburg w Westfalii. Kiedy zapozna³ siê z procedurami, wróci³ nielegalnie przez Berlin
i Forst, przez Nysê do Kunic i opowiedzia³ o swoich
doœwiadczeniach. Nastêpnie wyjecha³ pierwszym
transportem wyje¿d¿aj¹cym z powiatu ¯ary. 21-go
czerwca 1946 roku dotar³ z wieloma niemieckimi
mieszkañcami Kunic przez Wêgliniec do brytyjskiej
strefy do Ahlen w Westfalii. Tam bardzo szybko zaanga¿owa³ siê politycznie, zosta³ cz³onkiem „parlamentu” swojej miejscowoœci i cz³onkiem „parlamentu”
powiatu Beckum. Pozosta³ po wojnie nieformalnym
burmistrzem wysiedlonych Kuniczan, prowadzi³ rozleg³¹
korespondencjê z rozproszonymi Kuniczanami, a tak¿e
wspó³inicjowa³ coroczne spotkania powiatu ¯ary w
Hamm. Niestrudzenie wstawia³ siê za t¹ grup¹ ludzi przy
wnioskach o czêœciowe odszkodowanie za pozostawione w Polsce wartoœciowe mienie. W tym kontekœcie
zosta³ przygotowany przez jego syna Gerharda Borischa
plan miejscowoœci Kunic, który zosta³ wydrukowany
tak¿e w polskich publikacjach (np. w broszurze Marii
Bogumi³y Bajerskiej).
Do koñca lat 40-stych Borisch ¿y³ nadziej¹ na powrót
do Kunic. Mia³ te¿ przez kilka lat listowny kontakt z
polskim mieszkañcem jego wczeœniejszego domu na
Glashüttenstraße (dziœ ul. Szklarska), w pobli¿u zak³adu SIGLA. Obaj prowadzili prawdopodobnie o¿ywion¹
korespondencjê, przy czym du¿ym plusem by³o to, ¿e
Stanis³aw Czymbor opanowa³ prawie perfekcyjnie jêzyk

Poznawali swoje
Barbara Kozarek

„Kunice nieznane” - pod takim has³em odby³ siê
rajd rowerowy 19 listopada 2011 r. Organizatorami
imprezy byli: Szkolne Ko³o Turystyczno-Krajoznawcze „Trampek”, Gimnazjum nr 4 im. Zjednoczonej
Europy w ¯arach, Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarz¹dowych oraz Klub Turystyki Aktywnej
„Ryœ” PTTK ¯ary. O godz. 11.00 uczestnicy wyprawy
spotkali siê na placu przed szko³¹. Pani El¿bieta
£obacz - B¹cal powiedzia³a kilka zdañ o zaletach
turystyki rowerowej. Natomiast prezes KSIP Pan
Jerzy Wêgier przekaza³ uczestnikom informatory o
Kunicach i kilkanaœcie egzemplarzy ksi¹¿ki Bogumi³y Bajerskiej „Kunice piórem i obiektywem”.
Nastêpnie gimnazjaliœci przedstawili najwa¿niejsze informacje z historii Kunic. Ca³a wycieczka pod
przewodnictwem nauczyciela wychowania fizycznego Pana Rafa³a Ciesielskiego pojecha³a ulic¹
Pu³askiego w kierunku koœcio³a i pobliskiego
cmentarza. Tam równie¿ czekali uczniowie, którzy
przekazali znacz¹ce wiadomoœci z historii obiektu
sakralnego i nekropolii.
Wœród uczestników przewa¿ali uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 10 oraz Gimnazjum nr 4, ale byli
tak¿e doroœli opiekunowie z obu szkó³ i goœcie z ¯ar.
Mimo zaproszeñ i zapowiedzi o planowanej imprezie
w lokalnej telewizji nie dopisali uczniowie z innych
¿arskich szkó³. Szkoda, bo uczestnicy mogli jeszcze
w czasie wycieczki poznaæ historiê pozosta³ych
znacz¹cych obiektów, np. willi, które pierwotnie
by³y w posiadaniu przedwojennych za³o¿ycieli huty
szk³a i w³aœcicieli kopalñ. Po dwugodzinnej przeja¿d¿ce rowerzyœci wrócili do szko³y i spotkali siê na
s³odkim poczêstunku. Chêtni mogli wzi¹æ udzia³ w
quizie z wiedzy o Kunicach. Najwiêcej wiadomoœci
zapamiêta³ uczeñ SP nr 10 B³a¿ej Kwiatkowski,
który uzyska³ najwy¿sz¹ iloœæ punktów i otrzyma³
g³ówn¹ nagrodê licznik rowerowy. Wszyscy uczestnicy umawiali siê ju¿ na kolejne wycieczki.
niemiecki. Jako spuœciznê Borischa znalaz³em wiele
listów z Kunic pisanych w latach 1961 - 1963 przez
kuniczanina Czymbora. Richard Borisch zmar³ 15-go
kwietnia 1973 roku w wieku 87 lat. Nale¿a³ on bez
¿adnych w¹tpliwoœci do kunickiej elity.
Artyku³ napisany zosta³ przez Wernera Guttmanna,
urodzonego w Kunicach i mieszkaj¹cego tu do 1946 r.
Redakcja gazety nie dokonywa³a ¿adnych zmian w jego
treœci, z wyj¹tkiem drobnych literówek.

Z przedszkolem
za pan brat
Jadwiga Zdrankowska

Jestem nauczycielk¹ wychowania przedszkolnego w
Miejskim Przedszkolu nr 4 w Kunicach. Pragn¹c rozszerzyæ wyobra¿enia dziecka o zdrowiu i wzbogaciæ je
o nowe treœci napisa³am Innowacjê pedagogiczn¹
„Ze zdrowiem za pan brat”, któr¹ zrealizowa³am w
minionym roku szkolnym. W jej realizacji uczestniczy³y
dzieci 4 letnie z grupy II, ich rodzice i cala spo³ecznoœæ
przedszkolna. G³ównym za³o¿eniem Innowacji by³o
propagowanie zdrowego stylu ¿ycia i wprowadzanie
dodatkowych treœci dotycz¹cych profilaktyki zdrowotnej. Z racji tego, ¿e zaplanowane dzia³ania prozdrowotne dotyczy³y dzieci m³odszych, to realizacja zadañ
odbywa³a siê najczêœciej w formie „dobrej zabawy”.
W paŸdzierniku i listopadzie pod has³em „Rumiane
jab³uszka” wprowadzi³am treœci dotycz¹ce g³ównie
zdrowego od¿ywiania, znaczenia warzyw i owoców w
naszym jad³ospisie. Dzieci podczas wycieczek pozna³y
ró¿ne œrodowiska przyrodnicze takie jak sad, ogród
warzywny czy las. Spotyka³y siê z pracownikami kuchni
przedszkolnej i wziê³y udzia³ w warsztatach z rodzicami
nt: „Surówkowy dzieñ w przedszkolu” i „Warzywny
teatrzyk”. Chêtnie uczestniczy³y w grupowej akcji
„Miss - Mister Witaminek” i za zjadanie obiadowych
surówek dumnie nosi³y wrêczone medale zdrowia, które
same projektowa³y podczas zajêæ plastycznych.
W k¹ciku przyrody hodowa³y szczypiorek, pietruszkê
i rze¿uchê, któr¹ zjada³y razem z kanapkami. Dzieci z
ca³ego przedszkola wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym „Kosz pe³en witamin”. Nagrody dla wszystkich
uczestników wrêczono na ogólno przedszkolnym „Balu
Witaminek”, równie¿ przygotowanym przez dzieci
z gr. II, gdzie pe³ni³y role gospodarzy balu.
Kolejny cykl zabaw jesienno-zimowy „Uœmiechniête Misie Pysie” zrealizowa³am na prze³omie grudnia
i stycznia. G³ównym celem zaplanowanych zajêæ i zabaw
by³o kszta³towanie odpornoœci emocjonalnej dziecka,
przeciwdzia³anie agresji i aktywne w³¹czenie rodziców
w proces edukacji zdrowotnej. Rodzice chêtnie uczestniczyli w popo³udniowych warsztatach pt: „Czwartki z
Weronik¹ Sherborne” bawi¹c siê ze swoim dzieckiem
metod¹ Ruchu Rozwijaj¹cego. Zakres tych dzia³añ zosta³
poszerzony i zabawy t¹ metod¹ poprowadzi³am równie¿
w grupie III z dzieæmi 5 letnimi. Podczas zimowych dni
dzieci s³ucha³y bajek terapeutycznych czytanych przez
rodziców, dziadków i personel przedszkola. W zabawach
plastycznych wprowadzi³am mandalê w ró¿nych
aspektach. Dzieci kolorowa³y, lepi³y, uk³ada³y z klocków
geometrycznych symetryczne wzory ko³owe i kwadra-

towe. Zabawy te rozwija³y spostrzegawczoœæ, logiczne
myœlenie i s³u¿y³y relaksacji. Podczas odpoczynku wprowadzi³am masa¿yki relaksacyjne wg Boles³awa Ko³odziejskiego. Wielk¹ popularnoœæ mia³o stworzone w sali
miejsce do odpoczynku, tzw. „Poduszkolandia”. Dzieci
uwielbia³y tam wypoczywaæ, ogl¹daæ ksi¹¿eczki i
s³uchaæ muzyki. Z du¿ym zainteresowaniem wszystkich
dzieci i rodziców z ca³ego przedszkola spotka³a siê akcja
„Podzielmy siê ksi¹¿kami z których wyroœliœmy”. Zebraliœmy ogromne pud³o cudownych ksi¹¿eczek, które
przekazaliœmy jako DAR Z SERCA do Szpitala na Oddzia³
Dzieciêcy w ¯arach, o czym napisano w gazecie
Regionalnej.
U progu wiosny dalsz¹ realizacjê Innowacji rozpoczê³am cyklem „Czyœcioszki to my”. Jego g³ównym
celem by³o kszta³towanie pozytywnych nawyków dbania o higienê osobist¹. Dzieci chêtnie podjê³y wprowadzony w grupie zwyczaj mycia zêbów po posi³kach
wg ustalonych zasad, dba³y te¿ o czystoœæ w³asnej
szczoteczki i kubeczka. Podczas spotkania z mam¹ Ani,
która jest pielêgniark¹ prowadzi³y dyskusjê na temat
„Jak byæ czyœcioszkiem”? W sali zosta³ utworzony k¹cik
czystoœci i k¹cik lekarski do zabaw tematycznych. Dzieci
chêtnie bra³y udzia³ w ró¿norodnych dzia³aniach takich
jak pantomima, drama, techniki zmiany ról, opowieœci
ruchowej, wykorzystuj¹c literaturê dzieciêc¹ takich
autorów jak: J. Kulmowa, J. Czechowicz, J. Ratajczyk,
J. Ficowski, D. Wawi³ow, J. Tuwim, J. Brzechwa,
W. Chotomska.
W okresie wiosennym jako „Brykaj¹ce tygryski”
bawiliœmy siê czêsto w terenie i na placu zabaw, w celu
rozwijania sprawnoœci ruchowej. Ca³a grupa II wziê³a
udzia³ w wycieczce, do sali zabaw „Arek” w Zielonej
Górze. Wspólnie z rodzicami zorganizowa³am te¿
popo³udniowe zabawy w terenie dla dzieci i rodziców, na
dzia³ce pañstwa Mariaszów. Niezale¿nie od pogody,
dzieci bra³y udzia³ w licznych spacerach i wycieczkach po
okolicy. Podczas zabaw ruchowych zosta³y wprowadzone elementy metod aktywnoœci ruchowej J.C.
Thulina i R. Labana. Du¿ym zainteresowaniem dzieci
cieszy³a siê wprowadzona do rytua³u zabaw „¯ywa gra
planszowa” oraz chusta animacyjna z pedagogiki
zabawy KLANZA.
W ramach konkursu plastycznego nt: „Nasze weso³e
przedszkole” dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
wykona³y prace plastyczne do wspólnego albumu, który
by³ przedmiotem na aukcji prac dzieciêcych podczas
V Festynu Rodzinnego w naszym przedszkolu. Rok
szkolny zakoñczyliœmy Rodzinnym ogniskiem i wspólnymi zabawami na ³onie przyrody.
Praca z dzieæmi to du¿a odpowiedzialnoœæ ale i wielka
przyjemnoœæ. Tym wiêksza je¿eli wokó³ s¹ ¿yczliwi i
pomocni ludzie. Dziêkujê Rodzicom, Kole¿ankom i Pani
Dyrektor za pomoc w realizacji moich pomys³ów.

Pro memoria
W dniu 2 marca 2011 r. zmar³ nagle w wieku 71 lat
profesor Jerzy Piotr Majchrzak; od wielu lat znana
postaæ w województwie lubuskim. Osobê Profesora
prezentowano ju¿ w ró¿nych czasopismach podnosz¹c
jego zas³ugi dla województwa lubuskiego, jako ¿e
zmar³y dzia³a³ na ró¿nych p³aszczyznach nauki i kultury.
Niewielu jednak mieszkañców naszej miejscowoœci ma
œwiadomoœæ kunickich korzeni Profesora i tym artyku³em ten w¹tek pragnê w sposób szczególny uwypukliæ.
Zna³em osobiœcie Piotra Majchrzaka, a znajomoœæ ta
siêga roku 1948 kiedy to obaj rozpoczynaliœmy edukacjê w miejscowej szkole podstawowej, która wówczas
mieœci³a siê przy obecnej ul. Lelewela 18. Przygotowuj¹c
materia³ do tej publikacji siêgn¹³em do drzewa genealogicznego rodziny Profesora, gdy¿ jego pochodzenie
mia³o istotny wp³yw na póŸniejsze losy w doros³ym
¿yciu. Informacje te uzyska³em jakiœ czas temu uczestnicz¹c w jego wyk³adzie poœwiêconym polskim rodom
z Wielkopolski. Dziadkiem po linii matki Piotra by³
Piotr Szyd³owski, wywodz¹cy siê z rodu Szyd³owskich,
których korzeni szukaæ nale¿y w okolicach Leszna
/Wielkopolska/. W okresie miêdzywojennym wyemigrowa³ on do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Poniewa¿ z
zawodu by³ górnikiem osiedli³ siê w miejscowoœci
Senftenberg /Z³y Komarow/ zlokalizowanej w dolno³u¿yckim zag³êbiu odkrywkowych kopalni wêgla brunatnego. Ciekawy jest rodowód ojca: by³ on synem
Edmunda pochodz¹cego z ubogiego rodu Majchrzaków zamieszka³ego, podobnie jak Szyd³owscy, okolice
Leszna. Ten¿e Majchrzak zakocha³ siê w pannie
Su³kowskiej maj¹cej korzenie znamienitego rodu Su³kowskich z Leszna. Maria¿ okaza³ siê byæ mezaliansem,
konsekwencj¹ czego babcia Piotra zosta³a ukarana
ca³kowitym wydziedziczeniem z maj¹tku rodzinnego.
Ciekawostk¹ jest tak¿e fakt, i¿ ojciec Piotra urodzi³ siê
po œmierci swojego ojca. Nieznane s¹ okolicznoœci jego
œmierci; wiadomo jedynie, ¿e zgin¹³ w czasie wojny.
W 1948 roku dziadek Szyd³owski wraz ze swoj¹
¿on¹, córk¹ i wnukiem Piotrem powracaj¹ do Polski i
zamieszkuj¹ w ówczesnych Kunicach ¯arskich. Piotr
Szyd³owski kontynuuje swoj¹ górnicz¹ pracê zawodow¹ w kopalni wêgla brunatnego w Mirostowicach.
Umiera pod koniec lat 60. i pochowany jest na kunickim
cmentarzu. Tutaj te¿ spoczywa babcia i matka Piotra.
W tym miejscu pragnê uwypukliæ fakt, ¿e Piotr od
urodzenia wychowywany by³ przez swojego dziadka.
Jak podkreœla ¿ona Piotra Maria, dziadek Szyd³owski
by³ cz³owiekiem spokojnym i cichym, to on wpaja³
polskoœæ swojemu wnuczkowi od najm³odszych lat
jego ¿ycia. Piotr zawsze darzy³ swojego dziadka du¿¹

estym¹, a patrz¹c z perspektywy minionych kilkudziesiêciu lat, na pewno zas³u¿on¹. Po przybyciu do
Kunic 8. letni Piotr rozpocz¹³ naukê w miejscowej szkole
podstawowej, w klasie znalaz³ siê tak¿e trochê starszy
od nas kolega Zygmunt Buga³a, który równie¿ przyby³
zza Nysy z Lipska. Jak widaæ ró¿ne s¹ losy ¿yciowe ludzi
z terenów pogranicza. Piotr wprawdzie nie najlepiej
wyra¿a³ siê w jêzyku polskim, kalecz¹c wieloma nalecia³oœciami niemieckimi, ale imponowa³ nam wiedz¹
ogóln¹. Ju¿ wtedy widoczna by³a u niego ³atwoœæ
barwnego opowiadania nawet prostych zdarzeñ.
Zazdroœciliœmy mu tej elastycznoœci jêzykowej i
krasomówstwa. Szczególnie ¿eñska czêœæ klasy z wielkim upodobaniem s³ucha³a jego licznych i ciekawych
opowieœci. Wiedzê swoj¹ czerpa³ z niemieckich wydawnictw dzieciêcych, które przywióz³ jego dziadek z
przeznaczeniem dla edukacji swojego jedynego i
ukochanego wnuka. Gra³ tak¿e œwietnie na akordeonie,
a w zwi¹zku z tym „etatowo” obs³ugiwa³ wszystkie szkolne akademie.
Po 4 latach wspólnej edukacji drogi nasze siê rozesz³y, gdy¿ ka¿dy z nas obra³ inn¹ drogê dalszego
kontynuowania nauki. Piotr w 1959 r. zda³ maturê i rozpocz¹³ studia germanistyczne na Uniwersytecie w Poznaniu, które ukoñczy³ w 1964 r. Jeszcze jako student
rozpoczyna wraz z ¿on¹ Mari¹ kolejny epizod kunicki;
oboje nauczaj¹ przez niespe³na 2 lata w miejscowej
Szkole Podstawowej. Piotr by³ równie¿ nauczycielem w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w ¯arach, a tak¿e przez
kilka lat w Lubsku, by od 1974 r. na sta³e osiedliæ siê w
Zielonej Górze. Tam pe³ni³ rolê nauczyciela akademickiego na Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. W latach 19831999 pracowa³ w Pañstwowym Archiwum w Nowym
Kisielinie na stanowisku dyrektora. Na pocz¹tku pracy w
Kisielinie przyjecha³ w sprawach zakupu szk³a do kunickiej huty, któr¹ w tym okresie kierowa³em. Po wielu
latach spotka³o siê wiêc dwóch kolegów z ³awy szkolnej:
obydwaj byliœmy po doktoratach, a Piotr przygotowywa³
ju¿ swoj¹ habilitacje. Przyznam dziœ, ¿e mia³em trochê
obawy co do tego spotkania, a przede wszystkim do
tego czy up³yw czasu wp³yn¹³ na nasze relacje. Okaza³o
siê jednak, i¿ przy kawie wróci³y dawne sentymenty
kunickie i od tego czasu nasza przyjaŸñ trwa³a a¿ do
koñca Jego ziemskiego ¿ywota. Po³¹czy³y nas ponownie
Kunice.
On historyk, etnograf, regionalista, autor wielu
ksi¹¿ek o Ziemi Lubuskiej, a przede wszystkim o
tematyce poœwiêconej ¯arom. Mnie zaœ interesowa³a
historia samych Kunic, a problem szklarstwa na tych
ziemiach w szczególnoœci, dlatego wielokrotnie korzysta³em z Jego rad i interpretacji ró¿nych dokumentów. Dla dope³nienia informacji o naukowej dzia³alnoœci
Profesora Majchrzaka zaznaczyæ nale¿y, i¿ w latach
2000-2009 pracowa³ w Sulechowie w Pañstwowej

Wy¿szej Szkole Zawodowej na stanowisku dyrektora
Instytutu Prawa i Administracji oraz Instytutu Turystyki
i Rekreacji. Pracê na tej uczelni kontynuowa³ tak¿e po
przejœciu na emeryturê, ale ju¿ tylko jako wyk³adowca
oraz opiekun magistrantów.
Profesor Majchrzak pozostawi³ po sobie bogaty dorobek pisarski. Jako etnograf i regionalista bada³ dzieje
Ziemi Lubuskiej; jest autorem ponad 20. ksi¹¿ek i wielu
publikacji odnosz¹cych siê g³ównie do miast, z którymi
zwi¹zany by³ w sposób szczególny. Do tej grupy nale¿¹:
Zielona Góra, Lubsko, Szprotawa, Œwiebodzin, Sulechów i oczywiœcie ¯ary. Dziêki jego ksi¹¿kom wielu
Lubuszan mia³o mo¿liwoœæ poznania historii swojego
regionu. Wprawdzie mieszka³ poza ¯arami, ale bardzo
czêsto przyje¿d¿a³ w³aœnie do naszego miasta, aby tu
w swojej naukowej pracowni tworzyæ kolejne dzie³a historyczne. W tym artykule ograniczam siê jedynie do
wyliczenia publikacji ksi¹¿kowych dotycz¹cych miasta
¯ary. Oto one:
"Terra Sarove Ziemia ¯arska czas i ludzie" /2004/
"Encyklopedia Ziemi ¯arskiej" /2002/
"Sarove ab urbe conditia...Jubileusz siedemset
piêædziesiêciolecia lokacji miasta" /2010/.
O sprawach ¯ar napisa³ równie¿ bardzo wiele
artyku³ów, które publikowane by³y w Kronice ¯arskiej.
Profesor Majchrzak przewodniczy³ tak¿e Radzie Konsultacyjnej tego kwartalnika od momentu jego powstania
tj. od pocz¹tku 1997 roku. By³ równie¿ czêstym goœciem
¯arskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a jego wyk³ady cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem s³uchaczy.
Ma³¿eñstwo Marii i Piotra Majchrzaków by³o symbioz¹
wschodu i zachodu. On urodzony w Niemczech, ona w
Tarnopolu, a wiêc w granicach dawnej wschodniej
Polski. Ten „geograficzny” maria¿ mia³ du¿y wp³yw na
jego zainteresowania etnograficzne. Wprawdzie w
swoich pracach bardzo czêsto porusza³ wielow¹tkowo
problematykê £u¿yczan, ale interesowa³ siê równie¿
sprawami Polaków pochodz¹cych z tzw. kresów.
W tym kontekœcie nie dziwi fakt, i¿ by³ jednym z za³o¿ycieli i aktywnym dzia³aczem Kresowego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego im. Orl¹t Lwowskich.
11 listopada 2010 roku likwiduj¹c swoj¹ ¿arsk¹
pracowniê przekaza³ wiêkszoœæ swoich materia³ów do
wykorzystania w ¯arskim Domu Kultury Kresowej. S¹
wœród nich ró¿ne maszynopisy i materia³y robocze wielu
niedokoñczonych artyku³ów, literatura niemiecka i
serbo³u¿ycka, starodruki etc. Ca³a przekazana naukowa
spuœcizna Profesora Majchrzaka stanowi znacz¹c¹ czêœæ
eksponatów Gabinetu £u¿yckiego, który aktualnie nosi
nazwê jego imienia. Profesor Majchrzak od roku 1999
posiada tytu³ Honorowego Obywatela Miasta ¯ary.
Mia³em du¿¹ przyjemnoœæ wrêczania symboli tej
godnoœci w imieniu Rady Miasta, której w tych latach
przewodniczy³em.
Jerzy Wêgier

Zachwycona swiatem...
Beata Chudy i Krystyna Filip
¯arski Dom Kultury Filia Kunice

Pe³na energii i wewnêtrznego œwiat³a, w kolorowej
sukience, z bukietem kwiatów-wchodzi… zaczyna swoje
opowieœci ju¿ od drzwi. Pachnie ciastem, które wyk³ada
na stó³. Nie przestaje mówiæ. Nic nie umknie jej
nadzwyczajnej spostrzegawczoœci i wra¿liwoœci; œlimaki
na chodniku , rozmawiaj¹ce ze sob¹ kawki, krople rosy
na pajêczynie…Wszystko rejestruje, uwiecznia w
rysunkach, wierszach, komiksach. Zaklina prze¿ywane
chwile równie¿ w obiektywie aparatu.
Gabriela - kobieta w wieku dojrza³ych jab³oni, nie
chce byæ „niewidzialna”, jak wiêkszoœæ kobiet w tym
piêknym, jesiennym okresie ¿ycia. Pani Gabriela nie jest
„niewidzialna”, ma pasje, marzenia. Od kilku lat bierze
udzia³ w konkursach i wystawach obok artystów profesjonalnych - nie bez sukcesów. Jak zwyk³a mawiaæ;
„Dope³nieniem przyjemnoœci tworzenia jest dzielenie siê
ni¹ z innymi - to dla mnie istota przygody ze sztuk¹”.
Jest niezwykle pracowita: „nie pró¿nowa³am …”- mawia
po wejœciu do pracowni, po czym zarzuca stó³ pracami
wyjmowanymi z wielkim pietyzmem z tajemniczej
teczki.
Efektem tegorocznej pracy twórczej Pani
Gabrieli £astowskiej jest wystawa rysunku pt:
„Odnowa”, w galerii „Zaœcianek” ¯DK filia
„Kunice”. Autorka ³¹czy w niej tematykê religijn¹,
fascynacje wszechœwiatem i inspiracje odkryciami
naukowymi w niezwykle spójny sposób pod wzglêdem
formalnym. „Inspiruje mnie œwiat³o, czego wyrazem s¹
moje rysunki. Ono dominuje w opowieœciach o Anio³ach, emanuje z pracy pt: „Monstrancja”. Rysunki, które
odbiorcy mog¹ wydaæ siê abstrakcyjne, przedstawiaj¹
zjawiska, rzeczy, które s¹ najczêœciej na marginesie
odbioru otaczaj¹cego nas œwiata.
Obserwacja tworu polodowcowego w Kunicach
zaowocowa³a cyklem rysunków, enigmatycznych struktur na pograniczu abstrakcji pt; „Ozy”. Wizualizacj¹
tajemniczych cz¹steczek, którymi zainteresowa³a siê
artystka, jest praca pt: „Wortony”. Intryguj¹cym
obiektem, zawieszonym w przestrzeni galerii, jest
instalacja z siatki metalowej z u¿yciem elementów
naturalnych jakimi s¹ orzechy. Forma przestrzenna jest
wyrazem fascynacji wszechœwiatem. Wspomniana instalacja nosz¹ca tytu³ „Atlantica” zosta³a wyró¿niona w
XXVIII Wojewódzkim Konkursie Tkaniny Artystycznej.
Wernisa¿ wystawy, który mia³ miejsce 6 paŸdziernika 2011r. by³ okazj¹ równie¿ do nagrodzenia prac pani Gabrieli £astowskiej w konkursie
og³oszonym przez Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw
Pozarz¹dowych „Nasze Kunice”. Nagrody w postaci
albumów wyró¿nionym uczestniczkom w osobach:
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Szaradziarstwo
Co to jest „szaradziarstwo” i kto to jest „szaradzista”?
Chyba ka¿dy z nas jako dziecko, m³odzieniec czy doros³a osoba chocia¿by przypadkowo zetkn¹³ siê z
jakimiœ zadaniem szaradziarskim w formie krzy¿ówki,
rebusu itp. W S³owniku Jêzyka Polskiego mo¿na znaleŸæ
jedynie krótkie okreœlenia s³owa "szarada":
1. zagadka rymowana, w której nale¿y odgadn¹æ wyraz
wielosylabowy, wyra¿enie lub zdanie zaszyfrowane w
ró¿ny sposób w tekœcie, zwykle za pomoc¹ liczb;
2. dawniej gra towarzyska polegaj¹ca na odgadywaniu
znaczeñ poszczególnych ¿ywych obrazów.
„SZARADZISTA” to „cz³owiek rozwi¹zuj¹cy lub
uk³adaj¹cy ³amig³ówki, zagadki, krzy¿ówki”. Pod
pojêciem „szaradziarstwo” kryje siê wiêc wszystko
zwi¹zane z uk³adaniem i rozwi¹zywaniem wszelkiego
rodzaju zadañ umys³owych. I w³aœnie mi³oœnicy szaradziarstwa: Jerzy Adamski, Franciszek Bors, Czes³aw
Piwko, Eugeniusz Rutkowski, Andrzej Stachów, Janina
Wilga oraz œp. Józef Krzyœków i Karol Mazepa w maju
1998 r. za³o¿yli przy ¯arskim Domu Kultury Klub
Szaradzistów „ABAK”. Na Prezesa Klubu wybrany
zosta³ Czes³aw Piwko, który pe³ni tê funkcjê do chwili
obecnej. Ju¿ w 1999 roku Klub „ABAK” zosta³ przyjêty
do Federacji Klubów Szaradzistów w Polsce i JAKO
OFICJALNI cz³onkowie klubu zadebiutowali na arenie
ogólnopolskiej w II Biesiadzie Szaradziarskiej z
„ROZRYWK¥” w Rowach k/Ustki. Przez te lata
dzia³alnoœci, z ró¿nych powodów zmienia³ siê sk³ad
osobowy cz³onków klubu i z grupy za³o¿ycielskiej
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Gabriela £astowska, Renata Kizielewicz, Anna Borowska
i Jagoda Szymañska wrêczy³ prezes Stowarzyszenia
p. Jerzy Wêgier.
Pani Gabriela jest uczestniczk¹ sekcji plastycznej
„Goya” ¯DK. Wyró¿niona w XXXIII oraz XXXIV Otwartym
Wojewódzkim Konkursie Plastyki „Salon Jesienny”.
Swoje prace prezentowa³a równie¿ na wystawie pt:
„Poszukiwania” w galerii „Zaœcianek” oraz wystawie
zbiorowej w Ma³ej Galerii ¯DK Luna pt: „Odkrycia”.
Bra³a udzia³ w plenerze malarskim „Impresje kresowe”.
Ostatnie nagrody, to wyró¿nienie w kategorii grafiki
i rysunku za dyptyk „Grota snu” w Otwartym Wojewódzkim Konkursie Plastyki ¯ary 2010 i nagroda za
rysunek „W mroku” na Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w Lubskim Domu Kultury.
Niezwykle twórcza Gabriela jest jesiennym ptakiem,
który nigdy nie sk³ada skrzyde³. ¯yczmy sobie takiej
energii, aury i pasji drogie panie rówieœnice, a Pani
Gabrieli sukcesów i wielu mo¿liwoœci dzielenia siê z
innymi zachwytem nad piêknem otaczaj¹cego nas
œwiata.

pozostali ju¿ tylko: Franciszek Bors, Czes³aw Piwko i
Andrzej Stachów. W ostatnich latach do klubu naszego
systematycznie do³¹czaj¹ mieszkañcy Zielonej Góry,
kolejno: Marek Drewnowski, Czes³aw Krasiñski, Bogdan
Tropak oraz Marek Koz³owski. W województwie
lubuskim oprócz naszego „ABAKA” pe³noprawnym
klubem jest tylko „ATENA” z Gorzowa Wielkopolskiego.
Spotykamy siê raz w miesi¹cu (wy³¹czaj¹c miesi¹ce
wakacyjne) w trzeci czwartek miesi¹ca w siedzibie ¯DK
przy ul.Wroc³awskiej 7 w ¯arach. Na spotkaniach klubowych zajmujemy siê wspólnym przygotowaniem,
testowaniem oraz rozwi¹zywaniem zadañ szaradziarskich. Dodatkowo od 2009 roku wraz z cz³onkami klubu
„¯AK” z £êknicy (nie jest jeszcze zrzeszony w Federacji)
na spotkaniach klubowych rywalizujemy w cyklu
turniejów o puchar Dyrektora ¯DK. W ramach obchodów Dni ¯ar organizujemy Otwarte Szaradziarskie
Mistrzostwa naszego miasta (w tym roku by³y to
jubileuszowe X mistrzostwa), w których uczestniczy od
20 do 30 kilku szaradzistów z ca³ej Polski. W naszych
mistrzostwach uczestniczy³o wielu zawodników z czo³ówki krajowej w tym mistrzowie Polski: Leszek Rydz
z G³ogowa, Norbert Stawik z Poznania czy Marcin
Zieliñski z Warszawy. Goœciliœmy równie¿ Prezesa
Federacji Klubów Szaradzistów w Polsce Stanis³awa
Bruszkowskiego. Dziêki ¿yczliwoœci (oprócz ¯DK i
Urzêdu Miasta) kilku lokalnych firm takich jak:
MAGOREX, WÊGIERGLASS, SAINT GOBAIN SEKURIT
HANGLAS, KUNICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW
POZARZ¥DOWYCH oraz Redakcja „ROZRYWKA” z
Warszawy (w poprzednich latach równie¿ PKS ¯ary)
mo¿emy godnie przyj¹æ szaradzistów i nagrodziæ ich
wysi³ek cennymi nagrodami. Byliœmy równie¿ kilkakrotnie jednym z gospodarzy eliminacji strefowych
Szaradziarskich Mistrzostw Polski. Nasi szaradziœci
regularnie startuj¹ w mistrzostwach: G³ogowa,
Poznania, Wroc³awia, £êknicy (Andrzej Stachów by³
nawet zwyciêzc¹) czy Gorzowa Wielkopolskiego (w
silnej obsadzie w 2009 r. zwyciê¿y³ Bogdan Tropak).
Andrzej Stachów oraz Bogdan Tropak kilkakrotnie
kwalifikowali siê do fina³ów Mistrzostw Polski Szaradzistów, gdzie mieli przyjemnoœæ poznaæ takie znane
osoby jak np. komentator sportowy Jacek Laskowski,
autor tekstów piosenek Czerwonych Gitar i wierszy
g³ównie dla dzieci Bogdan Malach, czy krytyk muzyczny
Andrzej Chylewski. Cz³onkiem naszego klubu mo¿e byæ
ka¿dy mi³oœnik krzy¿ówek, który zg³osi siê na spotkanie
klubowe i aktywnie bêdzie uczestniczy³ w „¿yciu” klubu.
Szaradziarstwo jest wiêc nie tylko sposobem na nudê czy
chwilow¹ rozrywk¹, lecz tak¿e pasj¹. Jest równie¿
okazj¹ do spotkania wielu ciekawych ludzi i mi³ego
spêdzenia z nimi czasu. Zapraszamy!
Prezes Klubu Szaradzistów „ABAK” ¯DK
Czes³aw Piwko

I znowu bylo
fantastycznie
W ¯arach - Kunicach przy koœciele parafialnym
tradycj¹ ju¿ sta³o siê pielgrzymowanie po sanktuariach maryjnych. W tym roku w dniach 4 - 8
wrzeœnia 40 osobowa grupa pielgrzymów wraz z
ksiêdzem Arturem uda³a siê do Wilna, po drodze zwiedzaj¹c sanktuaria warmiñsko-mazurskie. Aby nasza
podró¿ by³a przyjemna i po¿yteczna musieliœmy siê
trochê lepiej poznaæ. Na pierwszym przystanku, staropolskim zwyczajem czêstowaliœmy siê pajd¹ chleba ze
smalcem i kiszonym ogórkiem. Popijaliœmy to jad³o wod¹ mineraln¹. Humory dopisywa³y. Po takim sytym
posi³ku mogliœmy udaæ siê ju¿ w dalsz¹ drogê. I tak
dotarliœmy do sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej
Mi³oœci i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach. W tym
sanktuarium u ojców oblatów znajduje siê gotycka
figura Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. S³ynie ona z
cudownych uzdrowieñ. Tu te¿ odby³a siê msza œw.
polowa celebrowana przez ks. Artura. Nasz opiekun
duchowy zamówi³ za pielgrzymuj¹cych mszê œw. na
25 paŸdziernika br. Wszystkich nas bardzo mile
zaskoczy³.
Po mszy ruszyliœmy dalej. Po drodze minêliœmy
Inowroc³aw zwany miastem soli z najwiêksz¹tê¿ni¹
solankow¹ w Europie. Dotarliœmy do Torunia, który ma
bogat¹ i ciekaw¹ historiê z magicznymi miejscami.
Najbardziej znanym torunianinem jest oczywiœcie
Miko³aj Kopernik - wszechstronny cz³owiek renesansu,
który „wstrzyma³ S³oñce i ruszy³ Ziemiê”. Z najwspanialszych budowli w Europie s³ynie ratusz staromiejski,
w którym odbywa³y siê rokowania i spotkania polityczne z udzia³em koronowanych g³ów. Obecnie w ratuszu
mieœci siê muzeum. Do dzisiaj zachowa³ siê oko³o
kilometrowej d³ugoœci mur obronny, 9 baszt i 3 bramy.
Bramy miasta usytuowane by³y u wylotu najwa¿niejszych ulic. Zachowa³a siê brama klasztorna, brama
¿eglarska i brama mostowa - obecnie znajduje siê tu
biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ciekawe s¹
gotyckie domy mieszczañskie, kamienice kupieckie takie
jak Dom Kopernika i skromniejsze kamienice rzemieœlnicze. Toruñ szczyci siê swoj¹ krzyw¹ wie¿¹, piêknymi
koœcio³ami. Nie tylko zabytki i Kopernik rozs³awi³y to
piêkne miasto, ale s³ynne pierniki s¹ te¿ jego wizytówk¹.
Zachêcam do zwiedzania tego starego i piêknego
miasta.
Po wyczerpuj¹cym dniu pe³ni wra¿eñ udaliœmy siê na
noclegu do Gietrzwa³du. Po zakwaterowaniu spotkaliœ-

my siê w kaplicy z m³odym wikarym, który w niezwykle
ciekawy sposób przedstawi³ nam historiê tego œwiêtego
miejsca, które s³ynie z najwiêkszej liczby objawieñ
Matki Boskiej. W miejscu, w którym Matka Boska ukazywa³a siê dziewczynkom zbudowana zosta³a kaplica z
figur¹ Marii Panny. Przy alei Ró¿añcowej prowadz¹cej do
cudownego Ÿróde³ka postawiono 15 kapliczek - tyle, ile
jest tajemnic ró¿añcowych. Pielgrzymi od ponad 100 lat
czerpi¹ wodê ze Ÿróde³ka pob³ogos³awionego przez
Matkê Bo¿¹, która przynosi ulgê cierpi¹cym i licznie ich
uzdrawia. Akt b³ogos³awieñstwa zosta³ uwieczniony
figur¹ Niepokalanej Dziewicy. Ciê¿ko by³o wyje¿d¿aæ z
tego piêknego sanktuarium.
Byliœmy w Olsztynie, stolicy woj. warmiñskomazurskiego. Olsztyn le¿y nad rzek¹ £yn¹ i ma a¿ 15
jezior o ró¿nej powierzchni. Do najwa¿niejszych zabytków miasta nale¿y zaliczyæ gotycki zamek kapitu³y
warmiñskiej, wysok¹ bramê z fragmentami murów,
bazylikê katedraln¹ œw. Jakuba oraz stary ratusz. W
katedrze utrzymanej w stylu gotyckim organist¹ by³
m.in. Feliks Nowowiejski, twórca „Roty”, a biskupem
Józef Glemp, póŸniejszy prymas Polski. W koœciele
zachowa³y siê zabytki z okresu gotyku, renesansu i
baroku.
Do ciekawych sanktuariów nale¿y równie¿ sanktuarium w Studzienicznej. Znajduje siê tu drewniany
koœció³ ze zdobieniami z poro¿a dzikich zwierz¹t, a tak¿e
murowana kaplica Najœwiêtszej Marii Panny stoj¹ca
na dêbowych pniach. Obok jest studzienka na Ÿróde³ku,
którego woda ma moc lecznicz¹. Wystrój wnêtrza koœció³ka jest dzie³em ludowych artystów. Mieœci siê tu
cudowny obraz Matki Bo¿ej Studzieniczañskiej. Tutaj
modli³ siê papie¿ Jan Pawe³ II w 1999r. Na wyspie obok
kaplicy wzniesiono pomnik papie¿a. Na skraju Puszczy
Augustowskiej nad brzegiem jeziora znajduje siê malowniczy kompleks wypoczynkowy w Kuklach. Tutaj
nocowaliœmy i próbowaliœmy specja³ów kuchni regionalnej i litewskiej - takich jak kakory czy soczewiaki.
Du¿ymi krokami zbli¿amy siê do dawnej stolicy Litwy,
do Trok, gdzie na wyspie le¿y zamek krzy¿acki, podobny
do naszego zamku w Malborku. Ciekawym miejscem w
Trokach jest ulica Karaimska. Karaimowie to lud pochodzenia tureckiego sprowadzony na Litwê przez
Witolda. Przy ulicy pobudowane zosta³y tradycyjne
domy Karaimów z trzema oknami wychodz¹cymi na ulicê
- jednym dla Boga, drugim dla Witolda i trzecim dla
domowników. Po zwiedzeniu Trok nareszcie dotarliœmy
do Wilna, przepiêknego miasta wielu kultur i religii.
Obecnie to centrum turystyczne pañstw nadba³tyckich.
Stolica Litwy wyda³a na œwiat wielu polskich bohaterów
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i geniuszy. Do nich nale¿y zaliczyæ m.in. A. Mickiewicza,
J. S³owackiego, J. Pi³sudskiego, czy te¿ J. Lelewela.
Miasto ma wiele zabytków wpisanych na listê
œwiatowego dziedzictwa kulturalnego. Najwa¿niejsze
symbole miasta to przede wszystkim zamek Giedymina,
archikatedra i góra Trzech Krzy¿y. Wilno znane jest ze
swoich starych zabytkowych koœcio³ów. W œwiadomoœci
religijnej Polaków z kultem maryjnym zwi¹zana jest
Ostra Brama. Jej osobliwoœci¹ jest kaplica z cudownym
obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. W kaplicy mszê
œw. odprawi³ ks. Artur; niezapomnianych prze¿yæ dostarczy³ nam widok starszych i m³odych, ¿arliwie
modl¹cych siê, ze ³zami w oczach. Zreszt¹ ja, czytaj¹c
w czasie mszy Pismo œw. mia³am ogromn¹ tremê, ciarki
przechodzi³y po ciele, a g³os dr¿a³... Jednym z g³ównych
miejsc odwiedzanych przez Polaków jest nekropolia
na Rossie. W maju 1936 r. w urnie pochowano tu serce
J. Pi³sudskiego w grobie matki. Na tym cmentarzu
spoczywaj¹ polscy ¿o³nierze polegli w latach pierwszej i
drugiej wojny œwiatowej. Znajduje siê tu wiele grobów
znanych nam z historii i literatury osób. W Wilnie zakwaterowani byliœmy w Domu Polskim „Pan Tadeusz”.
Po takich emocjonalnych prze¿yciach czas wracaæ do
domu. Zatrzymaliœmy siê jeszcze w klasztorze kamedu³ów w Wigrach na mszy œw. nastêpnie w sanktuarium
Œwiêtej Lipki, gdzie atrakcj¹ s¹ barokowe organy z
ruchomymi figurkami. W sanktuarium Matki Bo¿ej
Pokoju w Stoczku Klasztornym jest izba pamiêci
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Kardyna³ by³ tu
wiêziony w wydzielonej czêœci pomieszczeñ pierwszego
piêtra nieu¿ywanego wówczas klasztoru, którym opiekuj¹ siê ksiê¿a marianie. Po sytym obiedzie w Ostródzie
ju¿ bez ks. Artura wracamy na dobre do domu. Dziêki
duchowemu przewodnictwu ks. Artura i opowieœciom
pilotki p. Ewy wspaniale prze¿yliœmy ten czas. Jesteœmy
Im za to bardzo wdziêczni i prosimy o jeszcze.
Chcia³abym zachêciæ wiêcej osób do uczestniczenia
w naszych ciekawych wêdrówkach.
Bo¿ena Blimel

Wizytacja kanoniczna
parafii Matki Bo¿ej Szkaplerznej
Eugeniusz Zagórski

W dniach 29 i 30 paŸdziernika 2011 r. oraz 3 listopada
2011 r. odby³a siê w naszej parafii wizytacja kanoniczna, któr¹ przeprowadzi³ biskup pomocniczy diecezji
zielonogórsko - gorzowskiej ks. Biskup Pawe³ Socha.
Poprzednia tego typu wizyta mia³a miejsce 4 maja
2005 r. Wizytacja rozpoczê³a siê w sobotê 29 paŸdziernika; po uroczystym powitaniu przez ks. proboszcza Ryszarda Gasa, ks. Biskup odprawi³ mszê œw. i
udzieli³ sakramentu bierzmowania 23 osobowej grupie
m³odzie¿y. Nastêpnego dnia tj. w niedzielê po mszy œw.
ks. Biskup poœwiêci³ nowy krzy¿ na cmentarzu przykoœcielnym, gdzie tak¿e modli³ siê za wszystkich
zmar³ych z naszej parafii. W godzinach popo³udniowych, po nabo¿eñstwie ró¿añcowym dostojny goœæ
wys³ucha³ sprawozdañ dzia³aj¹cych w parafii grup.
- Rady parafialnej
- Parafialnego Zespo³u CARITAS i Grona
Wspieraj¹cych Ubogich
- Szkolnego Ko³a Caritas
- Ró¿ ¯ywego Ró¿añca
- Margaretek
- Rodziny Radia Maryja
- Scholi
- Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych
Przedstawiciele wszystkich grup zostali zaproszeni
przez ks. Proboszcza na plebaniê, gdzie w kameralnej
atmosferze, przy cieœcie, kawie i herbacie, odby³o siê
spotkanie z ks. Biskupem. Ksi¹dz Proboszcz przedstawia³ indywidualnie przyby³ych liderów informuj¹c jednoczeœnie o ich zas³ugach dla naszej parafii. Spotkanie
by³o tak¿e okazj¹ do wymiany spostrze¿eñ i osobistej
rozmowy z dostojnym goœciem. 3 listopada ks. Biskup
spotka³ siê z dyrekcjami i nauczycielami, przedstawicielami rodziców i personelem Szko³y Podstawowej oraz
Gimnazjum w Kunicach. Ostatnim etapem pobytu ks.
Biskupa w naszej parafii by³a wizyta w Szkole Podstawowej w Szczepanowie, gdzie dostojnego goœcia
przyjêto spontanicznie i szczególnie serdecznie.
KoBi-Druk ¯ary, 068/ 479 33 22
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