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Andrzej Dyczewski
STÓŁ
I nie braknie w tym roku niczego,
ani białego opłatka, ani sianka pod stołem,
ani karpia w galarecie i ryby smażonej.
I nie braknie w tym roku niczego
choinka – zielona pani będzie stała pośrodku,

Wesołych i ciepłych świąt!
Niech Nowonarodzony oświeca drogi
codziennego życia, obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Przed nami także Nowy 2020 Rok –
kolejny czas nieznany. Z obawą i nadzieją
czekamy na ten zbliżający się okres.
Żywimy przekonanie, że nadchodzące dni
otworzą przed nami lepsze perspektywy.
Życzymy Państwu, by pogoda ducha
towarzyszyła nam w trudzie każdego dnia.
Aby nie opuszczała nas wzajemna miłość
i życzliwość; życzymy również
prawdziwych ludzkich przyjaźni.
Niech kolejny rok będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń;
niech przyniesie spokój, zdrowie i wszelką
pomyślność, niech będzie lepszy od mijającego.
Życzymy gorąco, aby Nowy Rok był szczęśliwy
w osobiste doznania, by spełnił nasze
oczekiwania: rodzinne, zawodowe i społeczne,
a także przyniósł wiele satysfakcji
z własnych dokonań.
Redakcja Echa Kunic

a pod nią żłóbek – jak u Świętego Franciszka.
I nie braknie w tym roku niczego,
świeca rozświetli naszą izbę całą,
ktoś przeczyta Ewangelię według Świętego Jana.
I nie braknie w tym roku niczego,
wszystko niby tak samo, te same symbole,
jednak Chrystus na nowo zasiadł z nami
przy białym wigilijnym stole.

Jubileusz Echa Kunic
Jerzy Węgier - prezes KSIP

Na czas Bożego Narodzenia 2019 roku prezentujemy naszym Czytelnikom 50. numer tej
lokalnej gazety „Echo Kunic”. Minęło już ponad 13
lat od momentu ukazania się pierwszego wydania.
Okres ten niby nie tak odległy, ale ileż problemów
musieliśmy pokonać, aby znaleźć chętnych do pisania
artykułów, a także tematykę, która zainteresowałaby
kunickie społeczeństwo. Trzeba było zmierzyć się również z różnymi problemami technicznymi, które przecież
w wielu przypadkach były dla nas zupełnie czymś nowym. Nie byliśmy przecież fachowcami w tej dziedzinie.
Do poziomu obecnego dochodziliśmy z upływem miesięcy i lat. Zapewne niewielu pamięta, że pierwsze wy-

dawnictwa bazowały na wydarzeniach szkolnych, a ich
autorami byli uczniowie kunickiego gimnazjum. Pod
kierunkiem polonistki pani Barbary Kozarek-Hoppe,
młodzi „adepci dziennikarstwa” szlifowali swoje umiejętności pisarskie. Myślę, że wielu z nich naprawdę miało
niezłe „przysłowiowe pióro”. Pomysł redagowania tej
gazety zrodził się właśnie w szkole, kiedy miałem okazję
zapoznania się z przygotowanymi uczniowskimi materiałami z okazji jakiejś szkolnej uroczystości. W miarę
upływu czasu rozszerzała się tematyka pisanych artykułów, jak również powiększało grono piszących.
Ważnym wydarzeniem w dziejach naszej gazety
była data 13 czerwca 2010 roku. W tym dniu przyjechał
do nas były mieszkaniec Kunic pan Werner Guttmann.
Jego spotkanie ze mną zaowocowało cyklem artykułów
o tematyce historycznej prezentującej zarówno okres
przedwojenny, jak i czas wojny, a także losy Niemcówmieszkańców Kunic po roku 1945. W tym miejscu, poza
wspomnianym Wernerem Gutmannem, chciałbym wymienić wszystkich autorów, którzy wielokrotnie prezentowali się na łamach naszej gazety i w dużej mierze
zawdzięczamy im charakter Echa Kunic, jego poziom
merytoryczny, jak również sam fakt „przeżycia” tych
13. lat. Do tego grona wpisują się następujące osoby:
Bożena Blimel, Krystyna Filip, Grzegorz Dawczyk,
Barbara Kozarek-Hoppe, Bogdan Klockowski, Jerzy
Węgier, Eugeniusz Zagórski. Efektem starań tego
zespołu była szeroka i różnorodna w treści tematyka
prezentowanych tekstów.
Obiektywnie należy ocenić, że w minionym okresie udało nam się zgromadzić i zaprezentować naszym
Czytelnikom szeroki wachlarz materiałów z różnych
okresów i w zróżnicowanej tematyce. Pisaliśmy o sprawach dotyczących zarówno historii naszej miejscowości
jak i problemów bieżących. Poruszaliśmy sprawy ogólne, jak i ciekawostki z życia naszych mieszkańców, o
których zapewne, poza wąskim gronem rodziny i
przyjaciół, nikt by nie wiedział. Na łamach naszej gazety
rejestrowane były ważne wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne, a także z życia religijnego kunickiej
parafii. Publikowaliśmy poezję wielu kunickich poetów,
zarówno uczniów jak i mieszkańców będących w
„kwiecie wieku emerytalnego”. Corocznie były także
zamieszczane sprawozdania z działalności Kunickiego
Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych, informujące
naszych mieszkańców o wszystkich sprawach, którymi
zajmowaliśmy się w poszczególnych latach. Staraliśmy
się nie pomijać żadnych istotnych problemów z życia
naszej lokalnej społeczności. „Echo Kunic” znalazło
także swoje miejsce na stronie internetowej, dzięki
czemu, gazeta może być czytana w różnych miejscach
naszego kraju, a także poza jego granicami, bo kuniczanie mają rodziny i znajomych w różnych miejscach
naszego globu.

Nad stroną techniczną naszego czasopisma
czuwała od początku Anna Dziemiańska (Kubiak), która
formowała stronę graficzną. Naszą współpracę z panią
Anią rozpoczęliśmy już w 2005 r. przy wydawnictwie
monografii pt. „Kościół rzymsko-katolicki pw. Matki
Bożej Szkaplerznej w Żarach-Kunicach”. Była ona
autorem tekstów, zdjęć oraz projektu okładki. Od początku naszej działalności publikatorskiej współpracujemy z kunicką drukarnią „Kobi-Druk” przy dużym
zaangażowaniu panów Eliasza Korkusia i Zdzisława
Biernata. Należy także zaznaczyć, że dzięki współpracy
z wymienionymi osobami koszty finansowe, które
ponosi Stowarzyszenie na wydawnictwa są praktycznie
symboliczne.
Przed redakcją gazety staje poważny problem
przyszłości tego czasopisma. Równolegle z nową tematyką będziemy zapewne wracać do wielu problemów
opisywanych na łamach Echa Kunic już wcześniej.
Mamy świadomość, że przy prężnej rozbudowie mieszkaniowej naszej dzielnicy przybywają nowi czytelnicy,
którym historia Kunic jest nieznana. Także wzrastające
młode pokolenia będzie zapewne chłonne wiadomości
o swoich przodkach. Publikowane przed laty, przez Kunickie Stowarzyszenie, wydawnictwa poszły już dawno
w zapomnienie i wymagają odświeżenia. Niejednokrotnie spotykając się w różnych kręgach społecznych
słyszymy zdziwienia w stylu „to działo się w Kunicach”?
Na takie i inne zapotrzebowania społeczne będziemy
chcieli odpowiadać i udostępniać łamy naszej gazety
każdemu, kto zechce z nami współpracować.

Każdy z nas wie, że „nic samo się nie robi”. Dlatego
pozwoliłam sobie na końcu tego jubileuszowego podsumowania dodać parę słów od siebie, przysłowiowe
„trzy grosze”. Warto podkreślić, że nie byłoby ani
jednego numeru tej lokalnej gazetki, gdyby nie zaangażowanie, wytrwałość, kreatywność, systematyczność, upór oraz dyscyplina w zespole „mózgu” tego
przedsięwzięcia – Pana Jerzego Węgra. Szczególnie
pragnę tu podkreślić słowo „dyscyplina”. Na każdym
etapie powstawania kolejnych numerów „Echa Kunic”
pilnował tej dyscyliny właśnie Jerzy Węgier. Autorzy
tekstów, ja (autorka opracowania graficznego gazetki)
oraz przesympatyczni Panowie drukarze wiemy i pamiętamy jakie metody telefonicznego i mailowego
„terroru” stosuje Pan Jerzy Węgier, by wszystko było
na czas i by „Echo Kunic” w odpowiednim czasie trafiło
do rąk czytelników.
Drodzy Czytelnicy to nie jest zwykła, prosta gazetka.
Proces jej powstawania to „krew, trud, łzy i pot” całego
sztabu ludzi. Dziękuję, że od tylu lat jesteście z
nami :).

Anna Dziemiańska (Kubiak)
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„SIGLA KUNICE”
MIEJSCOWOŚCI RASZKOVICE
LATACH 1941–1942
ZAKŁADU

Jiří Palát

Pomimo to, że Europa będzie w 2020 r. świętować
swoje 75. zwycięstwo nad faszyzmem niemieckim, nadal istnieje wiele tajemnic i niejasności, które czekają
na dalsze wyjaśnienia na podstawie badań archiwalnych
i współpracy międzynarodowej. Zagadką przy opracowywaniu historii miejscowości Raszkovice jest kwestia
istnienia fabryki zajmującej się produkcją szkła nietłukącego (kuloodpornego) w latach 1941–1942. Historia
przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych w Raszkovicach (powiat Frydek-Místek) należących do województwa Morawsko-Śląskiego z siedzibą w Ostrawie
jest bardzo bogata. Poczynając od rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX w. powstało tu wiele
budynków handlowych i przemysłowych. W tym czasie
działały w tej miejscowości dwie fabryki tekstylne (500
osób), wiele tartaków, zakłady bielenia płótna itp.
Największą firmą w XX w. stała się w 1911 r. „Raszkovicka tkalnia mechaniczna, Sp. z o.o.”. Jej główna hala,
w której pracowały krosna mechaniczne miała powierzchnię 4000 m2 i była wypełniona nowoczesnymi maszynami tkackimi, zasilanymi z własnej elektrowni.
Właścicielami zakładu stali się wiedeńscy, żydowscy
bankierzy i przedsiębiorcy tekstylni. Aż do 1934 r.
zatrudniano tu 250–400 tkaczek i pomocniczego personelu. Podczas kryzysu w latach 30. XX w. liczba pracowników stopniowo zmniejszała się, a po dojściu Hitlera do
władzy w Niemczech właściciele postanowili przerwać
produkcję we wspomnianej miejscowości i przenieść
fabrykę do sudeckiego miasta Tanvald, gdzie miały
pracować niemieckie tkaczki i pracownicy techniczni.
Ten krok miał na celu wesprzeć władzę Adolfa Hitlera,
z którym sympatyzowały całe czeskie Sudety. W przyszłości jednak ten krok nie ochronił fabryki przed
aryzacją ani nie uratował życia właścicieli, którzy
później zginęli w obozach koncentracyjnych. Po 1934 r.,
kiedy 350 osób straciło pracę we wspomnianej fabryce
włókienniczej, jej gmach był całkowicie nieużywany aż
do 1939 r. Po utworzeniu „Protektoratu Czech i Moraw”
15 marca 1939 r. pojawił się na scenie Franz Kirchhof,
właściciel miejscowego zakładu włókienniczego i zawzięty nazista. To on zaoferował niemieckim siłom
zbrojnym dostępny opuszczony kompleks. Decyzją
Urzędu Miejskiego w Raszkovicach z dnia 24 czerwca
1939 r. firma została skonfiskowana na rzecz administracji armii niemieckiej do celów wojskowych. W
miejscowym archiwum zachował się na ten temat tylko
jeden dokument – z 17 grudnia 1941 r., w którym
dyrekcja zakładu SIGLA Kunzendorf N.L., prosi miej-

scowość Raszkovice o przygotowanie dwóch biur dla
techników, którzy przyjadą, aby przekształcić fabrykę
włókienniczą w fabrykę szkła. Więcej szczegółów na
temat fabryki można znaleźć w Archiwum Ziemskim w
Opawie w zespole Sąd Okręgowy Morawska Ostrawa,
wydział akt do spraw spółek. Fabryka bezpiecznego
szkła, numer akt 3193/B IV/165 z lat 1941–1951. Firma
została prawnie założona 3 grudnia 1941 r. w Pradze
w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej LUGLAS
Velvary i poprzez jej przyłączenie do firmy SIGLA,
GmbH, Kunzendorf (dziś Żary-Kunice). Do walnego
zgromadzenia nowej spółki zostali przyjęci i zatwierdzeni następujący niemieccy eksperci: dr Helmut
Martens, inż. Paul Hermann Schiedt i Guenter Pusch –
wszyscy ówcześni dyrektorzy zakładów SIGLA i DETAG
Kunzendorf. Przekształcanie fabryki włókienniczej w
fabrykę nietłukącego szkła trwało do 17 kwietnia 1942r.,
gdy doszło do jej uruchomienia. Równocześnie z rekonstrukcją fabryki włókienniczej kilkadziesiąt pracowników i byłych tkaczek wyjechało na praktykę bezpośrednio do głównej siedziby fabryki SIGLA., czyli do
obecnych Kunic. Według zachowanych zeznań świadków zostali oni zakwaterowani wraz z innymi przymusowymi pracownikami w barakach znajdujących się
bezpośrednio na terenie zakładu. Już wtedy pracowali
tam ludzie różnych narodowości. Po kilku tygodniach
przekwalifikowania wrócili do nowej fabryki w Raszkovicach, aby objąć stanowiska wiodących pracowników
lub mistrzów. Według zachowanych dokumentów
archiwalnych z końca II wojny światowej, oddział w
Raszkovicach specjalizował się głównie w produkcji
nietłukącego szkła do pojazdów wszystkich typów,
wizjerów w czołgach i dział samobieżnych. W trakcie
1943 r. rozszerzono produkcję o szkła laminowane do
kokpitów i wieżyczek strzeleckich różnych typów samolotów. W tym samym roku rozpoczęto produkcję szyb
klejonych ogrzewanych elektrycznie, z wmontowanymi
drutami miedzianymi, zapobiegających zamarzaniu lub
zamgleniu szkła. Największe wymiary szkła laminowanego stanowiły szklane płyty o wymiarach 1,9 x 1,8
m. Ciekawostką jest fakt, że po skończeniu wojny
znaleziono na listach niewykorzystanych dostaw wiele
tysięcy półproduktów szklanych do produkcji okularów
ochronnych dla wojsk zmotoryzowanych i pieszych.
W fabryce SIGLA przez cały czas pracowało od 250 do
400 lokalnych robotników na stanowiskach: szlifierz,
zaklejacz, obcinacz, palacz w piecu termicznym do
klejenia szkła laminowanego, stolarz do produkcji ram
do szkła czy też konserwator maszyn. Czas pracy był
rozdzielony na dwie zmiany po dwanaście godzin w
ciągu całego tygodnia, włącznie z niedzielą. Praca była
traktowana za obowiązkową i dlatego miejscowi pracd. str. 4

cd. ze str. 3

cownicy nie zostali wezwani do pracy przymusowej
w Niemczech lub w innych krajach. To było jedyną zaletą
tej produkcji wojennej. Najbardziej strzeżonymi miejscami pracy fabryki był podziemny magazyn i mieszalnia
substancji do klejenia szkła. Skład mieszanki o nazwie
„Plexigum” był znany tylko kilku sprawdzonym niemieckim ekspertom, którzy mieszankę również wydawali.
Wspomniane podziemie znajdowało się w głównej hali
z osobnym wejściem, chronionym na powierzchni również grubą betonową płytą. Chociaż magazyn był
eksploatowany zgodnie z najostrzejszymi przepisami
przeciwpożarowymi, świadkowie wspominali, że w
magazynie i mieszalni był tak silny zapach oparów, że
zawsze istniało niebezpieczeństwo, iż „cały zakład w
każdej chwili wyleci w powietrze”. Niewiarygodne jest,
że nawet w tym środowisku można było sabotować
produkcję wojenną. Fakt ten wyszedł na jaw dopiero po
wojnie w okresie pokoju. Grupie sabotażystów przewodził sudecki antyfaszysta, który przyniósł do fabryki
najskuteczniejszy sposób na niszczenie szkła lotniczego
w formie zwykłej ludzkiej śliny naplutej na warstwę kleju
i przykrytej nową warstwą klejonego szkła. Efekt był
zauważalny wysoko ponad chmurami lub bezpośrednio
w walce. Ludzka ślina działała jako materiał wybuchowy.
Aby uzyskać przynajmniej podstawowe informacje, szukaliśmy źródeł pozwalających stwierdzić, czy
zachowały się obecnie na terytorium Polski jakieś
informacje na temat produkcji szkła laminowanego.
Dlatego w dniu 15.12.2013 r. postanowiłem wysłać do
Urzędu Miasta Żary zapytanie o nazwisko osoby lub
nazwę instytucji chętnych do współpracy przy rozwiązywaniu tajemnic i niejasności wokół zakładu SIGLA
Kunzendorf. Po dwóch miesiącach zacząłem już tracić
nadzieję na sukces swojej prośby. W tym momencie
dobry duch badaczy zadziałał. Dnia 7 lutego 2014 r.
otrzymałem odpowiedź i ofertę współpracy od dr. inż.
Jerzego Węgra. Odrazu przesłał mi książkę zatytułowaną: Tradycje szklarstwa w Żarach-Kunicach, którą
napisał w 2006 r. wraz z Anną Kubiak. Książka ta stała
się następnie ważną pomocą w rozwoju tego tematu w
Czechach. Podczas współpracy dr Węgier dostarczył
nam szereg notatek i komentarzy, które zyskał w czasie
swojej pracy badawczej. Chciałbym mu w ten sposób
podziękować nie tylko we własnym imieniu, ale także
w imieniu przedstawicieli miejscowości Raszkovice.
Lata 1943–1944 zmieniły sytuację na polach
bitew II wojny światowej. Oddziały alianckie rozpoczęły
powietrzne niszczenie niemieckiego przemysłu i
zaplecza dla ludności. W tej sytuacji od maja 1944 r. z
zakładów SIGLA w Kunzendorf, część produkcji szkła
kuloodpornego przeniesiono dalej od frontu, np. do

bawarskiej filii w Wernberg czy do Raszkovic w Beskidach. Konieczność zwiększenia produkcji wkrótce
stała się widoczna także na terenie czeskiego Śląska
i Moraw. W Raszkovicach zostały wprowadzone trzy
zmiany, co oznaczało wzrost liczby pracowników o jedną
trzecią. Jeżeli w 1943 r. obrót firmy w Raszkovicach
wyniósł 34,2 mln koron czechosłowackich (w przeliczeniu z marek Rzeszy), to w 1944 r. stanowił już 48,34
mln koron, co oznaczało wzrost o 42,2%. Przy maksymalnej wydajności działała filia w Raszkovicach do
lutego 1945 r. Następnie nakazano przyspieszoną ewakuację zakładu na zachód do strefy przebywania jednostek amerykańskich. W marcu wyjechało 12 wagonów z maszynowym wyposażeniem, gotowymi produktami i majątkiem osobistym kierowników. Wagony te
zostały jednak zatrzymane przez wojska alianckie w
Domażlicach i później zwrócone. Raszkovice wyzwolono
5 maja 1945 r., ale produkcji wojskowej już później nie
kontynuowano. Mimo to w magazynach po skończeniu
wojny znaleziono: 12.617 m2 szkła do produkcji szkła
laminowanego, 1890 m2 szkła hartowanego, 5750 m2
szkła lustrzanego oraz także 193.130 sztuk szkła
laminowanego do okularów ochronnych o łącznej
wartości 2,488 mln koron. Wartość towarów w stanie
gotowym lub półproduktów została oszacowana na
kwotę 267.288 koron. Z pozostałego szkła oddano na
złom w latach 1945–47 w sumie 53 tony, a wartość
sprzedanych chemikaliów wyniosła 122.175 koron.
Próby kontynuowania tego typu działań w czasach
pokoju tu w Raszkovicach nie zakończyły się sukcesem.
Duże odległości od producentów szkła płaskiego i małe
zainteresowanie klientów doprowadziły w 1948 r.
przedstawicieli szklarskiego przemysłu do rozpoczęcia
produkcji tekstyliów, a w 1953 r. podczas zimnej wojny
fabryka została przekształcona na produkcję akumulatorów alkalicznych dla wojska, zwłaszcza do samolotów,
czołgów i radiostacji naziemnych. Dopiero po 1989 r.
ponownie odnowiono w fabryce produkcję nowoczesnych tekstyliów.
Okres produkcji kuloodpornego szkła do samolotów i wojsk lądowych stał się również, dzięki
współpracy z polskimi ekspertami, także przedmiotem
zainteresowań Wojskowego Instytutu Historycznego w
Pradze jako dotychczas nieznanego obszaru produkcji
wojennej w czasach II wojny światowej.
Od redakcji:
W 2018 roku w Czechach wydane zostało opracowanie
książkowe pt. „Raszkowice Beskidska Ostrawa”. Jest to
praca zbiorowa, której jednym z autorów jest piszący
artykuł pan Jiri Palat. Ta obszerna publikacja poświęcona jest historii rolniczego rzemiosła i przemysłu na wsi
w latach 1849-2000. Jeden z rozdziałów tego opracowania poświęcony jest zakładom Sigla. W znacznym

Z kart historii... „Ostatni taki rozejm”
„W czasie I wojny światowej propagandziści
walczących stron zrobili wiele, by zohydzić wroga w
oczach własnych żołnierzy. Kiedy jednak rozpoczęło się
Boże Narodzenie, ludzie zamiast strzelać do siebie,
wyszli z okopów i zaczęli się obdarowywać prezentami.”
Jeden z żołnierzy angielskich w grudniu 1914 roku pisze
list do swojej siostry, z którego możemy dowiedzieć się
o atmosferze panującej w okresie Świąt na linii starcia
wojsk niemieckich i angielskich. Tak opisuje scenerię
tamtej chwili. „W dzień rozlegały się jakieś strzały, ale
z nastaniem zmroku nad okopami zapanowała cisza,
jakiej nie było od miesięcy. Chwilę później można było
dostrzec coś zdumiewającego. Jak okiem sięgnąć, niemieckie pozycje mieniły się setkami światełek. Ustawili
na linii okopów małe choinki, na których wisiały lampiony ze świeczkami. W czystym, mroźnym powietrzu
świeciły naprawdę jasno. Chwilę później usłyszeliśmy,
jak śpiewają „Stille Nacht”. Kiedy skończyli, chłopaki z
naszego okopu zaczęli bić brawo i zaintonowali „The
First Noel”. Wtedy Niemcy nagrodzili nas brawami. Nie
byłem w stanie wyobrazić sobie niczego bardziej nieprawdopodobnego”. Następnego dnia, w Boże Narodzenie 1914 r., na większości odcinków frontu nikt nie
wystrzelił, za to wielu niemieckich i brytyjskich żołnierzy
postanowiło wspólnie poszukać swoich zabitych kolegów. Od Niemców przyszedł posłaniec z petycją rozejmu
i powiedział, że jeśli nie będziemy strzelać to oni również
nie. Wyszliśmy więc z okopów i znaleźliśmy 69 poległych, których pochowaliśmy we wspólnej mogile. Na
pasie „ziemi niczyjej” odprawiona została msza święta.
Kapelan angielski czytał modlitwy po angielsku, a później po niemiecku żołnierz angielski, który studiował ten
język. To był nadzwyczajny widok. Niemcy stali po jednej stronie, Anglicy po drugiej, oficerowie w środku,
wszyscy z odkrytymi głowami. Spotkanie sprzyjało wy-
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stopniu wykorzystane są tam także materiały i ilustracje z naszego opracowania „Tradycje szklarstwa w
Żarach – Kunicach”. Kunickie Stowarzyszenie jest w
posiadaniu 2 egzemplarzy tej czeskiej publikacji.
Uważamy także, że współpraca z panem inż. Palatem
okazała się korzystna dla obu stron. Dowiedzieliśmy
się o wielu ciekawych wydarzeniach, które były
nieznane dla autorów piszących publikację o kunickim
szklarstwie.

mianie upominków: papierosy za cygara, herbata za
kawę, konserwy za kiełbasę. Odznaki i guziki zmieniały
właścicieli. Także gazety wędrowały z rąk do rąk. Niemcy, którzy lepiej znali angielski niż my niemiecki, pisał
jeden z żołnierzy angielskich, wprost tarzali się ze
śmiechu czytając nasza prasę. Kiedy 30 grudnia 1914 r.
w londyńskiej gazecie „Daily News” ukazał się artykuł
„Bratanie się między okopami”, w sztabach armii i
gabinetach walczących państw zapanował popłoch. Nie
wiadomo dokładnie, kto pierwszy wyciągnął rękę do
wroga, jednak w ciągu zaledwie kilku godzin „bożonarodzeniowy rozejm” objął 100 tys. żołnierzy po obu
stronach frontu. Szczególnie wiele przypadków bratania
miało miejsce tam, gdzie niemieckie pozycje sąsiadowały z angielskimi. A oto inna relacja oficera angielskiego na temat żołnierzy niemieckich. „Wielu naszych
spotkało się z Niemcami między liniami okopów. Ja też
wyszedłem po południu. Niemcy z naprzeciwka to przyzwoici kolesie – Saksończycy, inteligentni budzący
szacunek. Miałem całkiem fajną rozmowę z trzema lub
czterema i zapisałem ich nazwiska oraz adresy w
notesie”. Niemcy bardzo chcieli się przekonać, czy
Anglicy naprawdę są takimi dobrymi piłkarzami, za
jakich ich się uważa, zachęcali ich okrzykami do rozegrania meczu. Długo nie musieli czekać – w pierwszy
i drugi dzień świąt 1914 r. wzdłuż linii frontu miała
miejsce seria spotkań, w czasie których za piłką lub jej
namiastką uganiały się drużyny liczące nawet po 200
zawodników. Opublikowane przez brytyjską prasę
zdjęcia świętujących żołnierzy wywołały w Londynie i
Berlinie konsternację. Oficerowie, którzy się na nich
znaleźli zostali zwolnieni ze służby. „Każdy kto pozwolił
na nawiązanie kontaktów z Niemcami zostanie pociągnięty do odpowiedzialności” - groził dowodzący brytyjską armią marszałek John Denton French, przypominając żołnierzom, że przyjechali na wojnę by zabijać
wrogów, a nie by grać z nimi w piłkę lub wymieniać
prezenty. Dowodzący zdawali sobie sprawę, że żołnierze
nie będą chcieli strzelać do ludzi, z którymi razem spędzili święta. Gdy nadchodziło kolejne wojenne Boże
Narodzenie mogło się wydawać, że do powtórki rozejmu
nie dojdzie. Tym bardziej, że 22 kwietnia 1915 r. w czasie
bitwy pod Ypres niemiecka armia po raz pierwszy w
historii użyła broni masowego rażenia – gazów bojowych. A jednak pod koniec 1915 r. żołnierze wrogich
armii znów śpiewali kolędy, składali sobie życzenia,
wymieniali się prezentami, rozegrano też kilka meczów.
Wojna się skończyła, ale nie propaganda. „Bożonarodzeniowe rozejmy nigdy już się nie powtórzyły.
Opracował Jerzy Węgier,
w oparciu o artykuł ,,Ostatni taki rozejm” publikowany w
grudniowym numerze tygodniku „Polityka” z 2018 r.

AUGUSTIANIE
W KUNICACH ...

REFLEKSJE PODRÓŻNIKA,
TURYSTY, PIELGRZYMA

Z HISTORII KUNIC

Stanisława Palus

Zakonnicy reguły św. Augustyna przybyli na teren
księstwa żagańskiego w roku 1217. Zakon został sprowadzony za sprawą Henryka Brodatego na prośbę jego
żony Jadwigi do Nowogrodu Bobrzańskiego. Zakonnicy
przebywali w Nowogrodzie do 1284 r., kiedy to przeniesiono ich do Żagania. Bracia augustianie otrzymali
od księcia Przemka I kościół parafialny. Pierwsze prace
budowlane rozpoczęto za czasów opata Jana I (13111316). Powstały wtedy dwa pomieszczenia: kaplica klasztorna i dormitorium. W późniejszym etapie powstały
inne budynki gospodarcze klasztoru: dom opata, kuchnia, jadalnia letnia i zimowa. Za rządów opata Jana II
powstała latryna usytuowana nad fosą i pracownia
krawiecka. Klasztor żagańskich augustianów odegrał
ważną rolę w zagospodarowaniu terenu północnej
części Śląska w XIII – XV wieku. Na terenach, które
zakon otrzymywał od książąt żagańskich, powstał
jednolity i zwarty teren osadniczy. Przez sześć wieków
klasztor żagański był wielokrotnie plądrowany i niszczony pożarami. Mimo utraty wielu dóbr w okresie reformacji i kontrreformacji, pod koniec XVIII w. nadal
należał do liczących się właścicieli posiadłości latyfundialnych na Śląsku. W tamtym czasie w posiadaniu
klasztoru było 18 wsi w całości, 2 częściowo oraz 10
folwarków. Przez pięć wieków działalność żagańskich
Augustianów była pożytkiem dla całego regionu, utrzymując dobry stan gospodarki regionalnej, przede
wszystkim rozwijało się rzemiosło i gospodarka rolna.
W 1810 r. w wyniku edyktu króla Prus Fryderyka
Wilhelma III nastąpiła kasata zakonu. Pruska administracja przeprowadziła podział zbiorów bibliotecznych
i dokumentów archiwalnych zabierając najcenniejsze
z nich do Wrocławia. Budynek szkoły nowicjatu zajęty
został przez sąd ziemski. W 1883 r. Zamontowano nowy
zegar na wieży kościoła. Pierwszym polskim proboszczem był Alojzy Grucel (1908- 1958) ze Zgromadzenia
Księży Misjonarzy. Obecnie użytkownikiem kościoła jak
i klasztoru jest parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Te encyklopedyczne
informacje przekazuje czytelnikom Echa Kunic w związku z faktem, iż od roku 1463 Kunice stały się wsią
klasztoru Augustianów. W tym samym czasie zakupione
zostały także majętności Jaszkowic i Siodła. Taki stan
własnościowy trwał do 1810. Najprawdopodobniej na
terenie Kunic jeden z opatów /według przypuszczeń
autora mógł to być Zacharius Ursinus sprawujący swoją
władzę w latach 1604 - 1605/ posiadał letnią rezydencję. Były to obiekty przy ulicy Pułaskiego; do dziś zacho-

Nie wyjechaliśmy w tym roku na kolejną trasęstąd moje przemyślenia z przeżytych chwil. Co zobaczyłam to moje, ale zawsze rodzi się taka potrzeba
podzielenia się wrażeniami z bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi. Chcemy, aby jak najwięcej osób „zobaczyło” to
co my na własne oczy ujrzeliśmy. Tylko pytanie - czy
oni na pewno chcą nas wysłuchiwać? Czy potrafimy opowiadać i relacjonować to, co było naszym, osobistym
przeżyciem? W pamięci zostają krajobrazy widziane o
różnych porach dnia. Wiele utrwaliliśmy na fotografiach
i filmach. Czasami zatrzymujemy się na chwilę, gdy
w TV zobaczymy znane nam miejsca widziane na „własne oczy” w czasie naszych podróży. Wzruszamy się,
cieszymy, że tam byliśmy… Ważne jest, abyśmy mogli
podróżować tam gdzie „nas chcą” jako turystów z Polski.
Są przecież kraje - miejsca z wyraźnym przesytem
obecności odwiedzających z różnych stron świata. Gdzie
„watahy” podróżników są już uciążliwe dla tubylców.
Stąd, jeśli analizujemy nasze ostatnie wyjazdy
„strzałem w dziesiątkę” była Białoruś, Rumunia, a
wcześniej Ukraina. Pobyt na Węgrzech był wspaniały,
ale bardzo bliski kulturowo nam i turystycznie „gęsty”.
Białoruś była oczarowaniem i głębokim wzruszeniem.
Dla mnie szczególnie… Stąd pochodzi mój ojciec. Polesie
- przed wojną polskie - to uderzenie w serce, pamięć i
wiele, wiele wspomnień o konkretnych ludziach, miejscach ważnych w naszej historii. Ci współcześni Biało-

wany jest jedynie budynek wraz z pomieszczeniami
gospodarczymi od lat zwany majątkiem. Od czasów
powojennych zamieszkuje tu między innymi najstarsza
kuniczanka pani Maria Jasińska. Pałac został zniszczony
w czasie wojny i jak wiele obiektów rozebrany przez
istniejące, w okresie powojennym, przedsiębiorstwo
rozbiórkowe, którego kierownikiem był mieszkaniec
Kunic Leon Koniecpolski. Szczegółowy artykuł autorstwa Wernera Guttmanna, byłego mieszkańca Kunic,
opisujący sytuację kunickich chłopów w okresie ich
podległości pod żagańskich opatów ukaże się w następnym numerze naszej gazety.
Opracował Jerzy Węgier, w oparciu o opracowanie
monograficzne „Klasztor Augustianów w Żaganiu –
zarys dziejów”.

rusini są bardzo bliscy nam, a mimo to, wydaje się, że są
bardziej „ludzcy”, cieplejsi w kontaktach, mniej zawistni.
Rozwalają uczuciowo - to pierwsze kontakty we wsi
Wasiliszki z mieszkankami, które osobiście pamiętały
Czesława Niemena, które zostały tam, nie wyjechały z
falą repatriantów do Polski. Które (bo głównie to kobiety) żyją nader skromnie, a przecież cieszą się z tego,
co mają. Na pewno życie codzienne przynosi im wiele
trosk i zmartwień, głównie o żyjące w miastach dzieci.
Ubogie zagrody, warzywniki, obejścia i otwarte serca,
łamana polszczyzna i… chciałoby się oddać wszystko …
Wieś biedna, tradycyjnie wyglądająca jako żywo z
czasów ZSRR-byłam tam dwukrotnie - w 1962 i w 1981
roku. W miastach czysto, piękne parki z niezwykle przemysłowymi rzeźbami z metalu. Zadbane drogi i pobocza,
obsadzone żywopłotami i iglakami. Monumentalne
pomniki i miejsca pamięci poświęcone II wojny światowej - wciska „w ziemię”. Twierdza Brzeska - żal, że
deszcz nie pozwalał na obejrzenie całości. W Mińskupoświęcona opłakującym matkom zaginionych w Afganistanie żołnierzy - Wyspa Łez. Nowoczesny Mińsk,
przeurocze i ładne dziewczęta - pracownice hotelu.
Kontrast niesamowity między wsią a miastem. Tu się
czuje „atmosferę batkiwszczyzny”. Pytanie - jak długo
jeszcze? Ale zawsze jest coś za coś. Wieczorem można
spokojnie pójść do parku, spacerować bezpiecznie po
mieście. W pamięci i w sercu zostało wiele dobrych
wspomnień... Rumunia tajemnicza i przepiękna krajobrazowo, tyle przecudnych widoków, tyle niebezpiecznych górskich dróg, tyle ubogich górskich wiosek.
Zupełnie inny świat! Cerkiewki malowane w przeróżnych miejscach. Szalone budownictwo cygańskich
(romskich) bonzów - tego nigdzie nie widziałam. Mnóstwo opuszczonych domostw, zrujnowanych i pozostawionych obiektów poprzemysłowych z minionej epoki.
No i kultowa budowla Bukaresztu- parlament! Co mnie
zdziwiło-przewodnik, oprowadzający po tym obiekcie,
był najwyraźniej dumny z „czegoś takiego”, co powstało
wówczas kosztem, jakich wyrzeczeń dla kraju. Z ogromną ciekawością oglądam wiele rumuńskich filmów
fabularnych - niektóre są bardzo przejmujące, z resztą
często nawiązują do czasów twardej dyktatury.
Każdy wyjazd to ogrom wrażeń i zapisywanych na
naszej „karcie pamięci” przeżyć. Ile nam jeszcze zostało
z życia? Nie wiemy! I choć zdrowie nie zawsze pozwala
na uciążliwości podróżowania, to jednak po roku znowu
się chce - wsiąść do autokaru i jechać… Zwiedzać Europę
we wrześniu, gdy sezon turystyczny ma się ku końcowi,
gdzie na plażach (Mamaja i Morze Czarne) wygrzewają
się przeważnie emeryci. To jakby symbol naszego
upływającego życia…

FESTYN I ĆWICZENIA OSP KUNICE
Zrelacjonował Bogdan Klockowski

Będzie czy nie będzie. To pytanie nurtowało organizatorów kolejnego festynu - strażacy dzieciom. Zagadką była stosowna pogoda na tego typu imprezę.
Jednak natura nad nami się ulitowała i widok słońca
przeplatał się z przemijającymi chmurami. Na stadion
UNII KUNICE przybyło kilkanaście organizacji służb
mundurowych, którzy na stoiskach przedstawili owoce
swojej pracy. Cała impreza rozpoczęła się jak zawsze od
szkolenia sztabu kryzysowego miasta Żary oraz prezentacji planów na przyszłość. W szkoleniu i naradzie wzięli
udział przedstawiciele wszystkich służb podległych
sztabowi zarządzania kryzysowego. To była ta poważna
część imprezy. Od godziny 12.00 nad murawą kunickiego stadionu zaczął unosić się zapach grilla oraz
przepysznej grochówki. Tak jest już kolejny raz, tuż po
rozpoczęciu roku szkolnego - nasze dzieci mogły się
jednak jeszcze poczuć jak na wakacjach. To właśnie ma
na celu organizowanie na stadionie UNII KUNICE
festynów strażackich. Wata cukrowa, popcorn, dmuchane zamki - to wszystko ufundowane przez MOSiR Żary.
Przejażdżki wojskowymi quadami to typowe wakacyjne
atrakcje. Można było również wejść do wozu strażackiego, spróbować trafić wodą z sikawki do celu,a także
obejrzeć pokaz ratownictwa drogowego i możliwości
sprzętowe, jakimi obecnie dysponują strażacy i inne
służby. Oprócz strażaków i żołnierzy na festynie byli
także policjanci, straż miejska i leśnicy z Lipinek. Oprócz
zabawy, każdy młody uczestnik miał okazję zapoznać
się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, lub dla
odmiany wziąć udział w różnych konkursach i skorzystać
z wielu jeszcze przygotowanych na ten dzień atrakcji.
Bardzo atrakcyjnie zaprezentowało się stoisko leśników
z Lipinek. Aby otrzymać pamiątkę trzeba było udzielać
odpowiedzi na pytania z zakresu ekologii leśnej, w czym
dzieci chętnie brały udział. Niezawodna Pani Jagoda
przyprowadziła grupę najmłodszych przedszkolaków,
którzy wyróżniali się ubiorem i śpiewem. Bardzo pięknie
zaprezentowali się młodzi strażacy z Dębinki, którzy tym
razem pokazali jak usuwa się wściekły rój szerszeni; to
naprawdę trzeba było zobaczyć bo słowami tego po
prostu nie da się opisać. Myślę, że impreza się udała.
Pozostał jednak mały niedosyt - to frekwencja. Publiczne ogłoszenie daty festynu 3 dni wcześniej nie zdało
egzaminu, ktoś tu zaspał i zawinił. Bo jak w życiu bywa
„reklama dźwignią handlu”, a tego tu właśnie zabrakło.
Było jednak wspaniale i to się liczy. Dla porządku wycd. str. 8

CZY WARTO BYŁO?
Bożena Blimel

Ten rok był dla nas inny niż zwykle… Nie odbyła
się planowana pielgrzymko - wycieczka do Węgier. W
związku z czym nadszedł czas podsumowania dotychczas spędzonego razem czasu. A działo się wiele. Oj,
działo! Wiernymi towarzyszami w naszych podróżach
byli: nasz proboszcz ks. Ryszard Gas, ks. Artur Adamczak, ks. Tomasz Matyjaszczyk oraz zaprzyjaźnieni pielgrzymi z różnych parafii i piloci, których traktowaliśmy
jak „swoich”. Zwiedziliśmy Polskę wzdłuż i wszerz,
byliśmy poza granicami naszego państwa. Nie możemy
dokładnie określić, który to kraj był najbliższy naszemu
sercu. Każdy wyjazd miał w sobie coś niesamowitego.
Niektórzy uczestnicy mieli okazję spotkać się ze swoimi
rodzinami. Wszędzie gdzie byliśmy razem czuliśmy się
jak w domu. Zawsze byliśmy serdecznie witani przez
rodaków, którzy chętnie podchodzili do nas, aby zamienić z nami parę słów. Powitania były bardzo przyjazne, szczere i często ze łzami w oczach. Z biegiem czasu
staliśmy się jedną wielką rodziną. Za każdym razem
jednak żegnaliśmy na zawsze z wielkim bólem w sercu
członków naszej familii.
Tradycją wszystkich naszych pielgrzymek były
intencje przedstawiane podczas ostatniej mszy św. za
zmarłych, chorych, duszpasterzy, parafian i naszych pozostawionych w domu rodzin. Pielgrzymka to głębokie
przeżycia duchowe, to czas przeznaczony na refleksje,
nad własnym życiem. Połączyło nas wspólne czytanie
Pisma św., odmawianie modlitw, różańca i codzienne
uczestnictwo we mszach św. Zapewne każdy z uśmiechem na ustach wspomina wspólne posiłki na parkingach; ogórki kiszone z butelki, chleb ze smalcem, ciepła
zupka i smaczny serniczek. Dalszy ciąg życia towarzyskiego toczył się w autokarze. W pamięci pozostaną nam
zwiedzane zabytki, katedry, muzea, cerkwie, meczety i
cd. ze str. 7

mienić należy organizatorów i jednocześnie uczestników tej imprezy: BURMISTRZ miasta ŻARY, PSP ŻARY
i OSP KUNICE, STRAŻ GRANICZNA w TUPLICACH,
KOMENDA POWIATOWA POLICJI, STRAŻ MIEJSKA,
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ – ŻAGAŃ,
NADLEŚNICTWO LIPINKI, ŻOŁNIERZE AMERYKAŃSCY,
MOSiR ŻARY, MAXNET – INTERNET KUNICE. Niech
żałuje ten kto nie przybył, chociażby dla pachnącej
grochówki.

monastyry często zaliczane do cudów świata wpisanych
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Odwiedziliśmy miejsca niezwykłe i ważne szczególnie
dla nas Polaków związanych z historią Rzeczpospolitej
i wiarą chrześcijańską. Byliśmy w sanktuariach, które
łączyły na Kresach wiernych różnych obrządków i pozwoliły im przetrwać nawet w obliczu największych
zagrożeń.
Nasze wyjazdy organizowane były przez Biuro
Turystyczne TRAMP na czele z panią Ewą Langiewicz
Ostojską - bardzo dziękujemy. Słowa uznania należą się
również:
> księżom, którzy nam towarzyszyli w codziennej
posłudze mszy św.,a słowem docierali głęboko do
naszych serc,
> organizatorom i wszystkim pilotom za profesjonalne
przygotowanie programów i ich realizację,
> kierowcom za bezpieczną jazdę i oferowaną pomoc,
> wszystkim uczestnikom za atmosferę, dobry humor
i mile spędzony czas.
A dla przypomnienia dołączam program odbytych
pielgrzymko - wycieczek:
1. 22-24.08.2008 r., Licheń - Niepokalanów Warszawa - Kalisz,45 osób,
2. 25-27.09.2009 r., Częstochowa - Oświęcim Kraków, 37 osób,
3. 23-04.-01.05.2010 r., Francja (Dom Rekolekcyjny),
30 osób
4. 09-11.09.2010 r., Gniezno- Toruń- TrójmiastoMalbork - Pniewy - Rokitno, 48 osób,
5. 24.06-03.07.2011 r., Francja (Dom Rekolekcyjny),
25 osób,
6. 04-08.09.2011 r., warmińsko - mazurska + Wilno,
41 osób,
7. 06-15.09.2012 r., Kresy Wschodnie (Ukraina),
41 osób,
8. 07-11.09.2013 r., kielecko - sandomierska,
30 osób,
9. 01-10.09.2014 r., Północna Chorwacja +
Medjugorie, 28 osób,
10. 16-22.09.2015 r., Łańcut - Lublin - Radecznica Kodeń - Św. Góra, Grabarka - Sokółka, 37 osób,
11. 12-20.09.2016 ., Węgry, 43 osoby,
12. 11-18.09.2017 r., Białoruś, 31 osób,
13. 10-20.09.2018 r., Rumunia, 35 osób.
Szczegółowe relacje z każdego naszego wyjazdu
przedstawiane były w gazetce „Echo Kunic”. A ja
dziękuję za to, że Was mam!!! Wszystko co dobre musi
się kiedyś skończyć po to, by można było zacząć coś
nowego. Życie emeryta wbrew pozorom wcale nie jest
nudne. I jak mawiał o. Konrad na Górze św. Anny
„ALLELUJA I DO PRZODU.”

TRUSKAWIEC
– UZDROWISKO KRESOWE
Wiesława Mróz

XIX wiek to czas, gdy w Europie masowo powstają
uzdrowiska, z języka niemieckiego zwane kurortami. Na
ziemiach polskich zasłynęły wówczas trzy uzdrowiska:
Krynica, Ciechocinek i Truskawiec (obecnie należący do
Ukrainy). Truskawiec w latach międzywojennych imponował elegancją i bogactwem, było to zasługą położenia. Leżał bowiem na obrzeżach wielkiego centrum
naftowego - Zagłębia Drohobycko-Borysławskiego, po
Gdyni, Stalowej Woli, jednego z największych ośrodków
przemysłowych II Rzeczpospolitej. Walory Truskawca
to przede wszystkim wody mineralne, takie jak „Naftusia”, „Maria”, „Józia” i inne oraz kryształowo czyste
powietrze i ciepły umiarkowany klimat. Łagodne zimy i
wiosny, ciepłe lata oraz długa złocista jesień. Sława
uzdrowiska rosła w szybkim tempie nie tylko w kraju,
ale poza granicami. Wille i pensjonaty powstawały jak
grzyby po deszczu. Kuracjusze zjeżdżali z różnych stron
i środowisk. Bywalcami Truskawca byli: artyści, przemysłowcy, pisarze, politycy, sportowcy. Bywał tam Jan Kiepura, który zakupił plac na budowę pensjonatu zanim
powstała willa „PATRIA” w Krynicy. Po parku zdrojowym
przechadzali się Hanka Ordonówna, Aleksander Żabczyński czy Eugeniusz Bodo. Bruno Schulz urodzony w
Drohobyczu czytał Zofii Nałkowskiej swoje teksty na
tarasie pensjonatu w którym zatrzymała się pisarka.
Wydarzeniem w uzdrowisku był przyjazd Stanisławy
Walasiewiczówny złotej medalistki olimpijskiej z Los
Angeles w 1932 roku, czy Janusza Kusocińskiego wspaniałego lekkoatlety (zamordowanego w Palmirach w
czasie II wojny światowej). Z polityków bywali Marszałek Józef Piłsudski, premier Wincenty Witos , Prezydent
Stanisław Wojciechowski. Dzięki tak wspaniałym gościom Truskawiec stawał się prawdziwą perłą uzdrowisk,
opisywaną w różnych gazetach, książkach. Po wojnie
Truskawiec znany był Polakom z literatury, czy z opowiadań rodziców lub dziadków, którzy mieszkali na
kresach wschodnich.
Dzięki Pani Ewie, która prowadzi biuro turystyczne i która zorganizowała wyjazd do Truskawca, mogliśmy dotknąć historii uzdrowiska. Pospacerować alejkami parku zdrojowego, którymi przechadzali się wielcy
Polacy. Grupa złożona z 15 osób wyjechała z Zielonej
Góry o godzinie 17:00 autobusem do Lwowa dnia 30
marca 2019, we Lwowie byliśmy następnego dnia około
godziny 12.00. Do Truskawca dojechaliśmy na godzinę
14:00, przywitano nas w hotelu „365” chlebem i solą
oraz lampką szampana. Po odświeżeniu się trafiliśmy do

gabinetu lekarskiego po karty zabiegowe i terminy
zabiegów (pomimo niedzieli mieliśmy już pierwsze zabiegi). Przez dwa tygodnie zajmowali się nami wspaniali
rehabilitanci oraz personel medyczny. Tak samo jak o
zdrowie również dbano o nasze żołądki. Kuchnia wydawała mnóstwo wspaniałych i obfitych posiłków. Hotel
„365” położony jest w samym centrum Truskawca;
wszędzie blisko, do parku zdrojowego 5-10 minut,
kościół rzymsko - katolicki pw. Wniebowzięcia NMP
5 min. Centrum Kultury (sala widowiskowa) 5 min. bazar
i sklepy 5 min. Na terenie hotelu „365” organizowano
wiele wspaniałych imprez i wycieczek. W jedną z sobót
pojechaliśmy do Lwowa, gdzie najważniejszym punktem był cmentarz na Łyczakowie, na którym spoczywa
wielu wielkich Polaków; zwiedzaliśmy także wspaniałą
starówkę. Po zwiedzeniu miasta obowiązkowa kawa i
smaczne babeczki w jednej z kawiarni. W drodze
powrotnej, już z okien autokaru mogliśmy podziwiać
wspaniały park stryjski znany przede wszystkim z
filmów i piosenek przedwojennych. Kolejną imprezą
była inscenizacja wesela góralskiego „Bojkowskiego”;
na terenie Ukrainy zamieszkują trzy grupy górali:
Huculi, Łemkowie i Bojki. Wspaniałe przyśpiewki oraz
tańce jak również swojska wódka (bimber).
W Truskawca można spotkać wielu Polaków kuracjuszy oraz Polaków mieszkających od pokoleń.
Mieliśmy okazję spotkać młodą Polkę (mieszkankę
Truskawca), która z dziećmi i mężem 2 kwietnia 2019 r.
(rocznica śmierci papieża) przyszła pod pomnik Jana
Pawła II, aby zapalić znicz. Pomnik papieża stoi przed
kościołem rzymsko - katolickim. Synowie tej Pani są
ministrantami, a ona uczy polskiego w jednej ze szkół w
Truskawcu. Koleżanka Jasia nie kryła łez wzruszenia i
ofiarowała jednemu chłopcu różaniec przywieziony z
Medjugorie. Wspólnie na koniec modlitwy odśpiewaliśmy ukochaną pieśń papieża „Barkę”. 13 kwietnia dobiegł końca nasz pobyt w hotelu „365” w Truskawcu.
Dziękując personelowi hotelu za opiekę medyczną i nie tylko, wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej. Po
godz.16 autokarem sanatoryjnym odjechaliśmy do
Lwowa, skąd mieliśmy autobus do Polski. Do Zielonej
Góry dotarliśmy około godziny 11.00 w niedzielę 14
marca 2019 r. Pełni wrażeń, wypoczęci i zdrowi wróciliśmy do naszych domów.

Hasła Krzyżówkowe
Poziomo:

Pionowo:

1. nóż kuchenny, do obróbki mięsa i warzyw.

1. Olga - (urodzona w Sulechowie) – polska pisarka,

5. klątwa kościelna; ekskomunika.

eseistka, poetka i autorka scenariuszy. Laureatka

8. podhalańska nazwa stada owiec na wypasie

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018

w górach.

2. Henryk – polski nowelista, powieściopisarz

9. potocznie przemyślny sposób, działanie.

i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie

11. dolna część kończyny górnej składająca się

literatury (1905) za całokształt twórczości, jeden

z nadgarstka, śródręcza i palców.

z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu

12. Czesław – polski poeta, prozaik, eseista, historyk

XIX i XX w.

literatury, tłumacz, dyplomata; laureat Nagrody Nobla

3. pierwiastek chemiczny, l.a.48, symbol Cd, metal

w dziedzinie literatury (1980).

z pod- grupy cynkowców,

13. nazwa niektórych gatunków wielorybów.
14. miska przy ścianie połączona rurą ściekową
z siecią kanalizacyjną.
15. kursuje na trasie Świnoujście - Ystad.
17. atmosfera panująca w jakimś środowisku.
18. pora roku poprzedzająca jesień.
20. niedopałek papierosa.
21. przyrząd gimnastyczny używany do ćwiczeń
w skokach; samiec kozy.
22. jamnik; pies z rasy psów myśliwskich;
także pokojowy.
23. setna część hektara.
24. Władysław - polski pisarz, prozaik i nowelista.

4. ryba - dostawca kawioru.
6. da Silva Santos Júnior – brazylijski piłkarz
występujący na pozycji pomocnika lub napastnika
we francuskim klubie Paris Saint-Germain oraz
w reprezentacji Brazylii. Najdroższy piłkarz w historii
futbolu.
7. ogólna nazwa jednowartościowych rodników
węglowodorów alifatycznych np.etyl, winyl, allil,
propenyl, butyl (z liter wyrazu LILAK).
10. Wisława – polska poetka, eseistka, krytyczka,
tłumaczka, felietonistka; Laureatka Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1996), członek założyciel
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989),
dama Orderu Orła Białego.

Nagroda Nobla ( 1924) za czterotomową „epopeję

15. podstawa do składania przedmiotów,

chłopską” Chłopi. Jeden z najwybitniejszych

umożliwiająca ich transport wózkami widłowymi

i najważniejszych pisarzy w dziejach literatury

bez potrzeby przeładowania.

polskiej.

16. Państwo w Afryce północnej ze stolicą w Rabacie.
19. ozdobny szeroki pas naszywany na tałes;
liturgiczną szatę żydowską.
21. cyrk lodowcowy.

INFORMACJA OD REDAKCJI:
Z przyczyn technicznych w bieżącym numerze Echa Kunic nie jest drukowana
trzecia część artykułu pana Dariusza Jąkalskiego - Wyprawa na całkowite zaćmienie
słońca do Rosji. Dalszy opis wyprawy będzie
drukowany w kolejnym wydaniu gazety.
Autora i Czytelników przepraszamy.
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu,
czytane kolejno od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.
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Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać w terminie
do 15 stycznia 2020 r. na adres:
Jerzy Węgier, ul. Szklarska 33/4, 68-200 Żary
Wśród zwycięzców zostanie rozlosowanych
5 nagród niespodzianek.
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PRZESZŁOŚĆ

- JEST TO DZIŚ, TYLKO COKOLWIEK DALEJ
Eugeniusz Zagórski

Nie Bóg stworzył p r z e s z ł o ś ć, i śmierć, i cierpienia,
Lecz ów, co prawa rwie;
Więc - nieznośne mu dnie;
Więc, czując złe, chciał odepchnąć w s p o m n i e n i a !
Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej ...
Cyprian Kamil Norwid

Artykuł dedykowany pani Marii Jasińskiej
z okazji 99-tej rocznicy urodzin.
Żyjemy w ciekawych czasach, pełnych okazji do
zwracania się ku przeszłości z racji przypadających
okrągłych rocznic istotnych dla nas wydarzeń. Starsi
pamiętają milenijne obchody chrztu Polski w 1966,
potem 200-tną rocznicę Konstytucji 3 maja, wreszcie
wejście w nowe tysiąclecie. Obecnie pochylamy się nad
wydarzeniami związanymi z najważniejszym dla naszych współczesnych dziejów momentem odzyskania
niepodległości, dokładnie 100 lat temu. Przeszłość zdaje się być wcale nie tak odległą, jak by to sugerowały
majestatycznie wyglądające liczby z wieloma zerami
na końcu. Przeszłość staje się dla nas jeszcze bardziej
bliska, gdy w naszym otoczeniu pojawi się osoba, żywy
świadek tamtych czasów. Przeszłość zdaje się być tuż za
jego plecami. Taką osobą jest niechybnie Pani Maria
Jasińska, mieszkanka naszej dzielnicy. 15-tego sierpnia
br. w kościele parafialnym w Kunicach ks. Proboszcz
odprawił uroczystą mszę św. w intencji pani Marii w 99
rocznicę jej urodzin. Wiele ciepłych słów i pozytywnych
myśli kierowaliśmy w stronę dostojnej Jubilatki życząc
jej dużo zdrowia, radości i szczęścia na dalsze lata. Ten
szczególny jubileusz był okazją do wspomnień, do próby
powrotu do chwil, które tworzyły historię jej życia.
99 lat temu decydowały się losy dopiero co odrodzonej
niepodległej Polski. Europa i cały świat z niepokojem
przyglądały się toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej, która wchodziła w decydującą fazę. Ważyły się losy
naszej stolicy i 15-tego sierpnia rozegrała się bitwa,
która była punktem zwrotnym wojennej batalii. Tego
dnia wiadomość o zwycięstwie obiegła całą Polskę, ale
nie była jedyną radosną wieścią dla mieszkańców
pewnej wioski nieopodal Tarnopola. W rodzinie państwa
Weroniki i Wincentego Maj przyszło na świat kolejne,
piąte dziecko. Była to dziewczynka, nadano jej imię
Maria. Trudno wraca się po latach do wspomnień za-

tartych biegiem zdarzeń, które niosło życie. Nie szczędziło ono pani Marii chwil trudnych, a nieraz nawet
tragicznych. Z otchłani wspomnień wyłania się Tarnopol, piękne polskie kresowe miasto położone nad
graniczną rzeką Zbrucz. Nie było to miejsce bezpieczne.
W czasie I-szej wojny światowej rozdzierane i szarpane
przez ukraińskich nacjonalistów, armię carską, potem
czerwoną, doczekało się niepodległej Polski. Spokój nie
zagościł jednak tu na długo. Polsko-bolszewicka wojna
przetoczyła się przez Tarnopol i okolice , i znowu, choć
na krótko (lipiec-wrzesień 1920 r.) Tarnopol znalazł się
pod sowiecką okupacją. W takich to warunkach pani
Maria przyszła na świat. Po zakończeniu wojny spokój
wrócił do kresowego świata lecz nie trwał długo. Wybuchła II wojna światowa, która przyniosła miastu
i jego otoczeniu kolejne ciosy. Po wejściu Armii
Czerwonej do Tarnopola 17-tego września 1939 r.
sowiecki czołg przewrócił pomnik Józefa Piłsudskiego.
Był to największy w tym czasie w Polsce pomnik marszałka na koniu. Zaczęły się masowe aresztowania. Do
Katynia wywieziono prezydenta miasta, a do Tweru wojewódzkiego komendanta policji. W piwnicach więzień zakatowano 700 polskich patriotów. U schyłku
wojny, gdy inicjatywę przejęła Armia Czerwona, broniący swych pozycji Niemcy ustanowili Tarnopol twierdzą, która miała zadanie bronić się jak najdłużej. Przez
wiele tygodni niemieckie formacje broniły się zaciekle.
Rosjanie szturmowali i nieustannie bombardowali miasto, co doprowadziło do prawie całkowitej zagłady jego
starówki i zabytkowych budowli. Miasto przechodziło
6 razy z rąk do rąk i praktycznie zrównano je z ziemią.
W takich okolicznościach pani Maria straciła swego
pierwszego męża. Zginął podczas ostrzału artyleryjskiego na progu swego domu. Pani Maria została wdową
z trzyletnim synem. Ostateczne wyparcie Niemców nie
oznaczało powrotu spokoju. Do głosu doszli nacjonaliści
ukraińscy. Z województwa tarnopolskiego wypędzono
po wojnie ok. 400 tys. Polaków. Wielu z nich osiadło na
ziemi opolskiej, wielu szukało gdzie indziej swego
nowego domu. Rodzina Pani Marii ostatecznie osiedliła
się w Mirostowicach Dolnych, a ona sama z mężem
Mateuszem w 1948 roku zamieszkała w Kunicach, w
obiektach poaugustiańskiego majątku, gdzie mieszka
do dzisiaj. W 1959 roku ponownie została wdową i
samotnie wychowywała siedmioro dzieci: dwóch synów
i pięć córek. Pani Maria jest osobą niezwykle sympatyczną, spokojną i pogodną. Nie widać na niej brzemienia
przeżytych lat, co jest oznaką dobrze przeżytego życia,
w harmonii z Bogiem, sobą i najbliższymi. Życzymy Pani
dalszych spokojnych, szczęśliwych lat życia w dobrym
zdrowiu, które niech sprzyja szczęściu zgodnie ze znaną
maksymą Ernesta Hemingway'a, że „Szczęście to po
prostu dobre zdrowie i słaba pamięć”.

