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Wśród nocnej ciszy......

My Polacy przywykliśmy do obchodzenia 
Świąt Bożego Narodzenia w sposób bardzo 

uroczysty i niezapomniany. Są to Święta 
szczególnie rodzinne i takimi pozostawały od 

wieków. To jeden z nielicznych dni w roku, kiedy 
planujemy być wszyscy przy wspólnym stole. 

Niestety szalejąca na świecie pandemia 
koronawirusa COVID – 19 wywróciła wszystkie 
nasze plany, dotychczasowy styl życia w każdej 
dziedzinie i w każdym przedziale wiekowym. 
Wobec zaistniałej sytuacji jesteśmy bezradni, 

ale powinniśmy pamiętać, 
że „po burzy zawsze wychodzi słońce”. 

W tych wyjątkowych momentach ludzkiej 
historii pragnienie posiadania obok siebie 

bliskich nam osób jest szczególnie wzmożone. 
Miejmy jednak nadzieję, że w większości domów 
będzie możliwe spotkanie przy wigilijnym stole 

jak największego grona rodzinnego i bliskich 
przyjaciół. Łamiąc się opłatkiem uświadomimy 

sobie, szczególnie w tym czasie, jak bardzo 
potrzebna jest nam wzajemna miłość, 
więzy rodzinne i bezpośredni kontakt 

z drugim człowiekiem.
W przededniu Bożego Narodzenia życzę 

wszystkim naszym Czytelnikom i ich szerokiemu 
gronu przyjaciół przeżycia tych świątecznych 

chwil z pozytywnym nastawieniem 
do czekającej nas przyszłości. 

Z tej okazji przyjmijcie Kochani od naszej 
redakcji najszczersze i najgorętsze życzenia: 

Zdrowia, bo zdrowie to jest wartość najwyższa. 

Miłości, bo miłość jest sensem naszego istnienia. 

Wiary i nadziei, bo wiara i nadzieja dają nam 

siłę do tego, by z optymizmem patrzeć 

w przyszłość. 

    

Wiersz wigilijny

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda,

Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.

Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,

Jakby tego wieczoru też świętować chciały.

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,

Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,

By krucha biel opłatka skłóconych godziła,

A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.

Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,

I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,

Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości,

Przemieniając oblicze człowieka i świata.

Jerzy Węgier – prezes KSIP

o. Franciszek Czarnowski



Od redakcji:

W maju odszedł od nas nasz wspaniały kolega i 

przyjaciel Eliasz Korkuś. Jego zainteresowanie dru-

karstwem w znaczącym stopniu przyczyniło się do 

rozwiązania ważnego dla kunickiego Stowarzyszenia 

problemu publikatorskiego. To właśnie Jemu i stwo-

rzonej przez niego drukarni „KoBi-Druk” zawdzięczamy 

wydawnictwo gazetki „Echo Kunic” od jej początku 

istnienia tj. od 2006 roku, aż po 50. jubileuszowe 

wydanie. Z siedmiu wydanych książek, cztery druko-

wane były właśnie w kunickiej drukarni. Należą do nich: 

„Kościół rzymsko – katolicki pw. Matki Bożej Szkaplerz-

nej w Żarach Kunicach” /2005/, „Kunickie strofy” 

/2008/, „Kunice piórem i obiektywem” /2009/ oraz 

„Przejść życie” /2012/. Krótkie informacje nt. wymienio-

nych publikacji Czytelnicy znajdą na stronie interneto-

wej naszego stowarzyszenia. Poniżej publikujemy

artykuł pani Bożeny Blimel poświęcony Zmarłemu.

Każdy z nas na swojej drodze życia spotyka ludzi 

o różnych charakterach, ciekawych upodobaniach i za-

interesowaniach. Taką nietuzinkową osobowością był 

śp. Eliasz Korkuś. Eliasz kochał każdego bez wyjątku, a 

jego serce i dom stały dla wszystkich otworem. Zawsze 

uśmiechnięty szybko nawiązywał relacje międzyludz-

kie. Potrafił słuchać i rozmawiać z każdym, a trzeba 

przyznać, że jego grono znajomych było bardzo zróż-

nicowane. Miał czas dla każdego i z każdym potrafił się 

porozumieć i zaprzyjaźnić. Kolegów miał w różnym 

wieku. Niecierpliwy, trochę roztrzepany i nerwowy, miał 

złote serce i żonę anioła, która pilnowała spraw przy-

ziemnych, gdy on bujał w obłokach. Miał odwagę być 

sobą w 100%. Nigdy nie wstydził się swoich poglądów. 

Bezinteresownie pomagał każdemu kto potrzebował 

jego pomocy. Np. potrafił wysyłać paczki do zakładu 

karnego lub do ludzi, których praktycznie na co dzień 

dobrze nie znał. Od młodości był niespokojnym duchem, 

ciągle poszukiwał swojej własnej ścieżki. Wierzył w ludzi 

i czekał na to lepsze jutro, którym miało być życie w 

spokoju, miłości i blisko natury. Uwielbiał zbierać w lesie 

zioła, by później robić z nich mieszanki na różne 

dolegliwości. Owymi miksturami obdarowywał chęt-

nych. Sprawiało mu to ogromną radość. Często jeździł 

na spotkania i szkolenia z zakresu ziołolecznictwa. 

Wśród przyjaciół i profesorów oraz dzięki swojej 

dociekliwości poznawał tajniki oddziaływania ziół na 

zdrowie człowieka. Na temat jego wiedzy niech świad-

czą słowa kolegi Eliasza, Czesława Białczyńskiego, 

polskiego pisarza, scenarzysty i współtwórcy awangar-

dowej grupy literackiej „Warkod”. Pisze do niego tak: 

„Dostałem od Ciebie paczkę i wpadłem w osłupienie, to 

istne zielarskie cudowności. Cały czas uważam, że 

powinieneś przekazać tę swoją wiedzę uczniom. Mistrz 

i praktykanci. Powiem Ci, że Internet roi się od różnych 

''mędrców'' ziołolecznictwa, ale jestem przekonany, że 

nie sięgają Ci do pięt”. Eliasz przez pewien czas 

współpracował i pisał artykuły do kwartalnika „Słowia-

nić”, gdzie miał swoją rubrykę pt. „Ogród Eliasza”. 

Kochał wiedzę, czytał mnóstwo naukowych i filozo-

ficznych książek. Za życia pogłębiał wiedzę w bardzo 

wielu dziedzinach. Marzeniem jego było stworzyć 

„Ogrody Edenu” - miejsce, w którym można żyć w 

zgodzie z naturą i być samym sobą. Zawsze powtarzał, 

żeby niczego się nie bać, pracować sercem, żyć w 

radości i być szczęśliwym. Był także zdania, że życie jest 

doświadczeniem i lekcją, z której należy wyciągać jak 

najwięcej pozytywów. Jak wiele miał zainteresowań, 

tak też wiele wykonywał zawodów. Był zatem tech-

nikiem włókiennikiem, górnikiem, ratownikiem wod-

nym, zaopatrzeniowcem, konserwatorem, ogrodni-

kiem, itd. Ponad 20 lat zajmował się poligrafią. Z jego 

drukarni wychodziła gazetka Echo Kunic, którą przez 

lata wysyłał do byłych mieszkańców Kunic. Był bardzo 

pracowity, udzielał się charytatywnie, żył w zgodzie z 

naturą. Kochał przyrodę, sadził dużo drzew, a jednak 

zioła były jego pasją. Oprócz nich kochał morze, rzeki i 

jeziora. Podobną miłością darzył także góry. W styczniu 

obiecał sobie, że jeszcze w tym roku pojedzie z żoną do 

Zakopanego i spróbuje zdobyć Rysy. Tak się jednak nie 

stało, gdyż odszedł przedwcześnie. Mimo śmierci 

Eliasza marzenia jego spełniła kochająca żona Krystyna. 

We wrześniu pojechała z przyjaciółką i jej synem do 

Zakopanego, by uczcić pamięć męża. Zdobyła nie tylko 

Rysy, ale też Czerwone Wierchy, Kopę Kondracką i 

Ciemniak. 

Chociaż Eliasz bardzo cenił sobie życie zawodowe 

i pasje, najbardziej liczyła się dla niego rodzina, którą 

kochał bezgranicznie. Szczególne miejsce w jego sercu 

zajęła ukochana żona Krystyna i wspaniałe córki Ola 

i Bożenka. Eliasz odszedł za wcześnie, zmarł 4 maja br. 

Całe życie poświęcił rodzinie, spełniał swoje najważniej-

sze marzenia. Po prostu był człowiekiem życzliwym dla 

każdego. Pozostanie w naszych sercach i wspomnie-

niach na zawsze. Na cmentarzu pożegnała go najbliższa 

rodzina, rzesza przyjaciół i znajomych. Wzruszający, 

pożegnalny list w imieniu córek odczytała Ola. Odpoczy-

waj w spokoju, kiedyś znowu się spotkamy. Cześć jego 

pamięci. 

Pro memoria

„TAM MNIE ZNAJDZIESZ”



Słowa pożegnania Eliasza od rodziny i przyjaciół:

 Najukochańszy. Wyjątkowy. 

Dziękuję, że byłeś i będziesz Wujku 

- do zobaczenia. 

Marta

Nie znałem innego takiego Człowieka 

jak Eliasz, będzie mi go bardzo brakować. 

Robert

Jakie to Wielkie Szczęście, 

gdy spotykasz Eliasza na swojej drodze... 

Pachnie wtedy ziołami i tym spokojem. 

Jakie szczęście, gdy na tej ziemi właśnie w tym 

czasie nasze drogi na moment skrzyżowały się. 

DZIĘKUJĘ ELIASZ ZA TWOJĄ OBECNOŚĆ. 

Mirosław 

A tak wspomina Eliasza moja wnuczka:

Mój kochany wujek Eliasz był wspaniałym 

człowiekiem, niepowtarzalnym i jedynym w swoim 

rodzaju. Nie dało się go nie kochać. Takich ludzi jak 

on już chyba nie ma na świecie. Zawsze oddany, 

pomocny, potrafił wysłuchać i doradzić jak nikt inny. 

Zawsze we mnie wierzył i mówił bym cieszyła się 

życiem i jak najwięcej z niego czerpała, powtarzał, że 

rodzina jest siłą. Dla mnie był nie tylko autorytetem, 

ale i wzorem idealnego męża i ojca. Moja ciocia 

Krysia jest wielką szczęściarą, że właśnie u boku 

takiego mężczyzny przeżyła jedne z najpiękniejszych 

lat. Miłością jego życia były również córki 

- Ola i Bożenka. 

Mimo tego, że odszedł - dla mnie cały czas tu jest. 

Dla mnie ON jest, a nie był. 

Wujku, dziękuję Ci za wszystko, 

bardzo mocno Cię kocham, 

a jeszcze bardziej tęsknię.

Do zobaczenia. 

Twoja Juleczka 

„Któregoś dnia poproszę gwiazdy, 

bym obudził się tam, 

gdzie chmury będą już daleko za mną. 

Tam, gdzie problemy rozpływają się 

jak cytrynowe cukierki, wysoko ponad kominami. 

Tam mnie znajdziesz.”

Po długiej i ciężkiej chorobie 8 października br. 

Odeszła od nas na zawsze śp. Maria Ostrowska.  Na 

pewno byłaby ogromnie zdziwiona, że to o Niej się 

mówi i pisze. A właśnie taką zostanie w naszej pamięci 

- niepozorną, skromną, uśmiechniętą, pogodną, ale 

wielką w swojej życiowej postawie. Każdy inaczej Ją 

postrzegał, inaczej rodzina - mąż, dzieci, wnukowie, 

inaczej sąsiedzi, a jeszcze inaczej my koleżanki, koledzy 

i przyjaciele - pielgrzymi. Nikt nie powie jednak, że 

miała różne oblicza. Może tylko z biegiem lat, już na 

emeryturze, miała więcej czasu na pielgrzymowanie. 

Dla nas przyjaciół była wyjątkowo aktywną, ciepłą i ko-

chaną osobą. Niezłomna w stosowaniu w swoim życiu 

zasad moralnych. Śp. Marysia, to MATKA POLKA - wy-

chowała czworo dzieci i doczekała się dziesięciorga 

wnucząt. Ksiądz proboszcz Ryszard Gas „nadał” Jej 

tytuł nadzwyczajnego profesora wiary i wychowania. 

Ale Ona była ciekawa świata. Brała udział we wszyst-

kich pielgrzymko - wycieczkach od 2008 r. do 2016 r. 

W 2017 r. zachorowała i nie mogła być z nami na 

Białorusi. Tylko stan Jej zdrowia uległ poprawie już w 

następnym roku zwiedzała Rumunię. Potem dwukrotnie 

korzystała z rehabilitacji w uzdrowisku w Truskawcu 

na Ukrainie. W styczniu br. była we Lwowie na operze 

„Straszny dwór”. Nic nie wskazywało, że w październiku 

pożegnamy Ją na zawsze. Pozostał nam - pielgrzymom 

teraz czas na refleksję, zatrzymanie się i zadumę – 

dlaczego tak się stało? Czy tak musiało być? My czujemy 

Jej obecność wokół nas, nie możemy i nie chcemy za-

pomnieć tak skromnego i dobrego człowieka. „Można 

odejść na zawsze, by stale być blisko”. Dziękujemy Ci za 

to, że pielgrzymowałaś z nami tyle lat, wierzyłaś w nas 

i całą kunicką społeczność. Rozpacz nic tu już nic nie 

pomoże „rozpacz jest upadkiem, z którego trzeba 

powstać”.

Wyrazy szczerego współczucia dla męża i całej

rodziny składają wierni PIELGRZYMI.

OSTATNIE POZEGNANIE



Przyjęty uchwałą plan pracy obejmował następujące 

zagadnienia.

Ü Wydawnictwo gazety „Echo Kunic”.

Ü Promocja lokalnych tradycji.

Ü Wspieranie inicjatyw lokalnych różnych grup

społecznych

Ü Współpraca ze wszystkimi podmiotami i osobami 

fizycznymi 

w zakresie niżej wyszczególnionej tematyki: 

ü ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,

ü upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i 

sportu,

ü ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

ü porządkowanie starej nekropolii.

Zarząd na swoich posiedzeniach cyklicznie oma-

wiał w sposób szczególny takie sprawy jak: propozycje 

problematyki artykułów publikowanych w Echo Kunic, 

kontynuacja remontu muru zabytkowej nekropolii, bie-

żąca konserwacja zabytkowych płyt epitafijnych, współ-

praca z kunicką jednostką OSP, z ŻDK filia Kunice oraz 

wspólnotą mieszkaniową przy ul. Szklarskiej, problemy 

finansowe, a także przygotowywanie Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia.

W sprawach wymaganych w statucie kolegialnej 

akceptacji, Zarząd podjął pięć uchwały. Dotyczyły one

następujących zagadnień: 

u przyjęcie rocznego planu pracy i preliminarza,

u dofinansowania wycieczki uczniów trzeciej klasy 

gimnazjalnej do Kudowy Zdroju – 600 złotych,

u dofinansowanie kunickiej parafii kwotą 250 

złotych, co stanowi 50 procent należnej robocizny 

przy kolejnym etapie renowacji muru zabytkowej 

nekropolii,

u dofinansowanie kunickiej filii ŻDK kwotą 100 

złotych przeznaczonych na organizację imprezy 

mikołajkowej,

Podsumowując miniony rok chcemy przedstawić 

ważniejsze sprawy jakie zostały zrealizowane w tym 

okresie w kilku istotnych dla kunickiej społeczności 

dziedzinach.

Echo Kunic

Ciągłość wydawnictwa naszej lokalnej gazety 

była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu całego 

zespołu redakcyjnego oraz kunickiej drukarni. Pozytyw-

nie należy ocenić cykliczność trzech numerów o łącznej

objętości 36 stron. 

Nadal staramy się zaskakiwać naszych czytel-

ników ciekawymi informacjami. Poza tradycyjnymi arty-

kułami dotyczącymi corocznych sprawozdań OSP czy 

KSIP, obchodzonych świąt oraz relacji z wyjazdów 

wycieczkowo – pielgrzymkowych, wiele publikacji miało 

charakter historyczny. Dla przypomnienia wymienić 

należy takie artykuły jak: ostatni taki rozejm, Augustia-

nie w Kunicach, wielka ucieczka, tułacze dzieci, marze-

Ostatnie Walne Zebrane, które odbyło się 14. 

października i przebiegało w zupełnie odmiennych 

warunkach, aniżeli miało to miejsce w latach poprzed-

nich. Panująca w świecie pandemia koronawirusa zmu-

siła także nasze stowarzyszenie do dostosowania się do 

obowiązujących przepisów sanitarnych. Stąd odbywa-

nie posiedzeń zarządu w formie on line oraz przesunięty 

w czasie termin naszego corocznego spotkania. Począt-

kowo był to wybór sali widowiskowej w Kunickim Domu 

Kultury; zresztą nie przypadkowy - miał być gwarantem 

spełnienia wszystkich obowiązujących w naszym kraju 

zasad przy organizowaniu imprez masowych. Niestety 

życie pisze nam różne scenariusze. Dynamicznie postę-

pujący wzrost zachorowań, znaczący także w Żarach, 

zmusił nas „w ostatniej chwili” do nowatorskiego prze-

prowadzenia Walnego Zebrania w formie on line. W tej 

formie uczestniczyło 22 osoby, co na takie warunki jest 

bardzo dobrą frekwencją. Wszyscy członkowie naszej 

organizacji otrzymali niezbędne dokumenty: sprawo-

zdanie zarządu, komisji rewizyjnej oraz uchwały do

głosowania.  

Zarząd Stowarzyszenia w swoim sprawozdaniu, 

jak bywało w latach poprzednich, dokonał podsumowa-

nia i oceny wszystkich spraw, które były przedmiotem 

działania w minionym 2019 roku. Zostały zobrazowane 

wszystkie problemy zarówno organizacyjne jak i mery-

toryczne oraz sytuacja finansowa. W okresie sprawo-

zdawczym wszystkie organa wykonawcze tzn. Zarząd i 

Komisja Rewizyjna pracowały w niezmienionym skła-

dzie. Podobnie jak w latach poprzednich, tak również w 

minionym okresie praktykowano zasadę wspólnych 

posiedzeń. Taki model pracy okazał się bardzo prakty-

czny; powoduje on, że członkowie Komisji Rewizyjnej 

na bieżąco zapoznawani są ze wszystkimi problemami 

nad którymi proceduje Zarząd. Służą oni także radą przy 

podejmowaniu merytorycznych decyzji, co przy nie-

licznym składzie Zarządu jest bardzo cenne i praktyczne. 

W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia, a więc 

wypełniony został statutowy obowiązek zebrań. W 

zdecydowanej większości przypadków w posiedzeniach 

brali aktywny udział wszyscy członkowie Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej. Absencje były sporadyczne, podyk-

towane przyczynami obiektywnymi. Realizując misję 

Stowarzyszenia, wynikającą z zapisów statutu, w 

minionym roku podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd 

skupiał się przede wszystkim na problemach do-

tyczących dzielnicy Kunice. 

Sprawozdanie z działalności 

Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych  

za  2019 rok
Prezes Stowarzyszenia Jerzy Węgier



rozdziałów poświęcony jest zakładom „Sigla”. W zna-

czącym stopniu wykorzystane są tam materiały i ilustra-

cje z naszego opracowania „Tradycje szklarstwa w 

Żarach – Kunicach. W trakcie naszych kontaktów z 

panem Palatem dowiedzieliśmy się, że w czasie wojny 

w Raszkowicach Niemcy otworzyli zakład produkcji 

szkła klejonego na potrzeby przemysłu lotniczego. 

Kilkudziesięciu pracowników czeskich przebywało na 

praktykach w kunickim Siglu, gdzie takie szkło, w tym

czasie, było już produkowane.

Sprawy inne

1. Staraniem Anny Dziemiańskiej, podobnie jak w latach 

ubiegłych, wydany został kalendarz na 2020 rok z 

przedwojennymi pocztówkami różnych zabytkowych 

miejsc żarskich i kunickich. Zakupiliśmy 30 kalendarzy z 

przeznaczeniem dla wszystkich członków stowarzy-

szenia. Zakup kalendarzy sfinansowany został w całości 

przez firmę „Węgier Glass”. Dodatkowo stowarzyszenie 

otrzymało 5 egz. gratis, które przeznaczone zostały na 

nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamie-

szczonej w grudniowym numerze Echa Kunic oraz dla

naszych sponsorów.

2. W październiku z inicjatywy pani Bożeny Blimel w 

naszym kościele, odbyło się spotkania z uczestnikami 

Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach 

obchodzonego Tygodnia Seniora. Rolę przewodnika po 

kościelnych zabytkach pełnił prezes Stowarzyszenia 

Jerzy Węgier. Około 30. osobowa grupa słuchaczy z 

dużym zaciekawieniem słuchało opowieści o ołtarzu i 

ambonie przywiezionych w 1710 roku z żarskiego pała-

cu Promnitzów, a także o wielu innych zabytkowych 

obiektach. Podsumowaniem tego spotkanie było stwier-

dzenie jego uczestników, iż nie mieli pojęcia, że takie

„perełki” znajdują się w Kunicach. 

Finanse Stowarzyszenia

Saldo z roku 2018 

Lokata 18 442,64 zł; Konto podstawowe 211,48 zł

Razem 18 654,12 zł

Rok 2019

Przychody:

Stolarnia Chaber 150,00 zł

Tandem 500,00 zł

Magorex Górka 1 000,00 zł

Odsetki 106,13 zł

Koszty:

Gazetka 1 943,40 zł

Domena 194,34 zł

Opłata + spirytus 64,29 zł

Parafia 250,00 zł

SP Nr 10 600,00 zł

Mikołajki (ŻDK ) 100,00 zł

Opłata bankowa 3,00 zl

nia i rzeczywistość, 100 lat odzyskania niepodległości z 

lubuskiej perspektywy oraz filia zakładu „Sigla Kunice” 

w czeskich Raszkowicach w latach 1941 – 1942. Uważa-

my, że tak szerokie spektrum tematyczne powoduje, iż 

nasza gazeta cieszy się nadal dużym zainteresowaniem 

– rozprowadzamy ok. 420 szt. i nie obserwujemy 

niewykorzystanych egzemplarzy w naszych punktach 

dystrybucji. 

Grudniowe wydanie było 50. numerem od po-

czątku istnienia naszej gazety i było takim małym 

jubileuszem. Podkreślić należy, iż upłynęło 13 lat od 

momentu ukazania się pierwszego numeru. Obiektyw-

nie należy stwierdzić, że w tym okrasie udało nam się 

zgromadzić i zaprezentować naszym czytelnikom 

szeroki wachlarz materiałów z różnych okresów i o 

zróżnicowanej tematyce. Pisaliśmy o sprawach doty-

czących zarówno historii naszej miejscowości jak i 

problemów bieżących. Poruszaliśmy sprawy ogólne, a 

także ciekawostki z życia naszych mieszkańców, o 

których zapewne, nikt by nie wiedział poza wąskim 

gronem rodziny i przyjaciół. Na łamach naszej gazety 

rejestrowane były ważne wydarzenia kulturalne, spor-

towe, edukacyjne, a także z życia religijnego naszej 

parafii. Publikowaliśmy poezję wielu kunickich poetów, 

zarówno uczniów jak i mieszkańców będących w 

„kwiecie wieku dojrzałego”. Staraliśmy się nie pominąć 

żadnych istotnych problemów z życia naszej lokalnej 

społeczności.

Ochrona zabytków

Podobnie jak w latach ubiegłych w okresie letnim 

w oparciu o instrukcję opracowaną przez konserwatora 

zabytków, który przeprowadzał renowację zabytkowych 

płyt epitafijnych, dokonano zabiegu dezynfekcji bio-

bójczej. Dzięki prowadzonym systematycznie tym pra-

com nie zaobserwowano powstawania na powierzchni 

kamienia żadnych nalotów o charakterze organicznym.

Kontynuowane były prace przy naprawach muru 

zabytkowej nekropolii; po wielu staraniach znaleziono 

wykonawcę. Wstępnie uzgodniony został zakres prac, 

za który robocizna wynosić będzie 1000 zł. Z komitetem 

parafialnym ustalono, że KSIP przekaże na konto parafii 

50 procent należnej kwoty. W minionym roku zrealizo-

wana została połowa planowanego zakresu. Niezbędną 

do kontynuowania naprawy muru cegłę rozbiórko-

wą pozyskano od kunickiej firmy budowlanej pana 

Dubowskiego.

Współpraca z czeską gminą Raszkowice

W 2018 roku w Czechach wydane zostało książ-

kowe opracowanie „Raszkowice Beskidska Ostrawa”. 

Jest to praca zbiorowa, której jednym z autorów jest pan 

Jiri Palat, który nawiązał kontakt z naszym stowarzy-

szeniem już w 2014 roku. Ta obszerna publikacja 

poświęcona jest historii rolniczego rzemiosła i prze-

mysłu na wsi w latach 1849 – 2000, a jeden z jej 

Razem

1 756,13 zł

Razem

3 155,03 zł

Strata

1 398,90 zł
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Strata bilansowa pokryta została w kwocie 462,50 

złotych z lokaty bankowej. Koszty grudniowej gazetki 

Echa Kunic w kwocie 836,40 oraz zapłata za fakturę 

„mikołajkową” w wysokości 100,00 nastąpiły w styczniu 

2020 r. W tej sytuacji stan środków pieniężnych na 

koniec 2019 wyniósł 18191,62 zł (konto podstawowe

– 199,35 zł oraz lokata – 17992,27zł).

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim 

tym, którzy swoją aktywnością przyczynili się do zreali-

zowania zaplanowanych zadań na 2019 rok. Słowa te 

także kieruję do licznej grupy sympatyków, którzy 

formalnie rzecz ujmując nie są członkami stowarzy-

szenia, lecz czynnie wspierają działalność naszej 

organizacji. Dziękuję wszystkim członkom zarządu i 

komisji rewizyjnej za ich dotychczasowe społeczne 

zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia i problemów 

kunickiego środowiska. Szczególne słowa podzięko-

wania kieruję do pani Wiesławy Mróz, która nieprzer-

wanie od początków naszej działalności prowadzi 

sprawy księgowe, panu Wiesławowi Leńczukowi za jego 

bezinteresowne prowadzenie naszej strony interne-

towej, a nade wszystko panu Eliaszowi Korkusiowi i jego 

rodzinie za duże zaangażowanie w wydawnictwo Echa

Kunic od początku jego istnienia.

 8 czerwca w dawnym budynku pofolwarcznym 

podsumowany został powiatowy etap Ojcowizny. Bur-

mistrz Danuta Madej i Olaf Napiórkowski oprowadzili 

opiekunów uczestników konkursu po pięknym o tej 

porze roku zrewitalizowanym parku. Wszyscy podziwiali 

również budynek pofolwarczny, w którym mogą odby-

wać się właśnie takie spotkania, jak dzisiejsze. Ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 10 w Żarach również wzięli 

udział w tym konkursie i zajęli wysokie miejsca. Bardzo 

ciekawą okazała się praca Oliwii Wądołowskiej i Wiktorii 

Miszewskiej „Kunice - spacer przyjaźni” o miejscach 

łączących dziewczęcą przyjaźń i o rozważaniach na 

temat istoty bycia kuniczanką. Dziewczyny zostały 

finalistkami etapu wojewódzkiego. Laureatem etapu 

wojewódzkiego został Piotr Capar za pracę „Trójwieś”. 

III m-ce w powiecie otrzymały siostry Aleksandra i 

Katarzyna Gardoń za pracę „Losy mojej prababci 

Jadwigi” oraz Aleksandra Penksa za „Mirostowice jakich 

nie znacie”. Opiekunem była Edyta Stężycka. Sponso-

rem nagród dla uczniów naszej szkoły było Kunickie

Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych.

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO 

MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO 

PTTK „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” - ETAP POWIATOWY

Edyta Stężycka

cd. ze str. 5

24 września br. Miejska Biblioteka Publiczna z 

żarskim oddziałem PTTK zorganizowały prelekcję, którą 

zakończyła dyskusja pt. „W kulturowym tyglu żarskich 

Kunic”. Jednym z elementów wystąpienia było opisanie i 

wspomnienie wycieczek do Kunic, organizowanych 

przez panią Elżbietę Łobacz Bącal, oraz nagrodzenie 

prac uczniów SP10 w konkursie „Moja mała Ojczyzna”. 

Prace Aleksandry i Katarzyny Gardoń „Losy mojej 

prababci Jadwigi”, Oliwii Wędołowskiej i Wiktorii 

Miszewskiej „Kunice. Spacer przyjaźni” napisane pod 

kierunkiem pani Edyty Stężyckiej zyskały uznanie na 

szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Opisane przed 

chwilą prace, wycieczki i rozmowy z mieszkańcami po-

służyły do audiowizualnej prezentacji naszego osiedla 

przez panią Edytę Stężycką. Zatytułowanie artykułu 

sugeruje, że Kunice to mieszanka Polaków, pochodzą-

cych z różnych rejonów. Na owe tereny po wojnie trafili 

mieszkańcy z  trzech grup. Byli to przybysze z kresów 

wschodnich, z Polski centralnej oraz powracający z

obozów pracy. 

Z lokalnej historii wiemy, że Kunzendorf, czyli w 

języku niemieckim Kunice, powstały po wycięciu pusz-

czy, jako tzw. okolnica. Jest to rodzaj wsi, w której za-

grody są ustawione w krąg wokół środkowego placu. 

Jednym z właścicieli był opat żagański, który miał swój 

pałac zlokalizowany najprawdopodobniej w sąsiedztwie 

tzw. majątku – ostatniego kunickiego domostwa przy  

drodze do Siodła. Przed wojną Kunice były urokliwą i 

bogatą wsią, z dobrze rozwiniętą linią kolejową, no-

woczesną technologią rolniczą, ciągami kanalizacyjnymi 

i narzędziami usprawniającymi pracę w gospodarstwie. 

Po zakończeniu wojny nastąpił ogromny napływ 

ludności, która zastała murowane domy wyposażone w 

niezbędny sprzęt gospodarczy. Przybysze nie zawsze 

wiedzieli do czego on służy i jak się z nim obchodzić. Nie 

przywiązywali również wagi do nowej ziemi, ponieważ 

wierzyli w szybki powrót do swoich terenów rodzinnych - 

małej ojczyzny. W dodatku wieś prężnie rozwijała się 

dzięki działalności huty szkła i wydobyciu węgla 

brunatnego w Kopalni Henryk. Z tego powodu na ziemie 

zachodnie zaczęła napływać ludność z różnych stron. 

Jedną z grup mieszkańców, stanowili ludzie powra-

cający z przymusowych robót w Niemczech. Tak też 

było w przypadku Pani Jadwigi, czyli prababci sióstr Oli i 

Kasi Gardoń. O jej historii możemy dowiedzieć się z 

pracy, którą dziewczynki stworzyły na podstawie zdjęć, 

opowieści i wspomnień najbliższej rodziny. Takich osób, 

jak ich prababcia było wiele. Kolejną zbiorowością 

przybyszów, byli ludzie zza wschodniej granicy, którzy 

W KULTUROWYM TYGLU 

ZARSKICH KUNIC
Bożena Blimel



zostali zmuszeni do osiedlenia się na ziemiach Odzyska-

nych. Repatrianci, pod przymusem zaistniałej sytuacji, 

musieli zostawiać swoje ziemie, domy i cały dobytek, 

aby zamieszkać w całkowicie obcym miejscu. Los tych 

ludzi był dramatyczny. Wielu z nich przeżyło ponadto 

rzeź wołyńską. Przewożeni byli na tereny Ziem Odzys-

kanych w bydlęcych wagonach, mając możliwość zabra-

nia ze sobą tylko tobołków podręcznych. Co słabsi 

umierali po drodze. Pan Antoni Filończuk na prośbę 

tamtejszego proboszcza zabrał ze sobą chrzcielnicę i 

krzyż, które do dzisiaj znajdują się w kościele pw. Matki 

Bożej Szkaplerznej. W latach 50-tych nastąpiła rozbu-

dowa i modernizacja huty, przemysłu bawełnianego i 

cegielni co spowodowało, że do Kunic zaczęli przyjeż-

dżać za chlebem ludzie z całej Polski. Tu było niegdyś 

wszystko, nawet porodówka ze wspaniałą akuszerką

Jadwigą Olszowiec. 

1 stycznia 1969 roku Kunice otrzymały prawa 

miejskie. Po 4 latach samodzielnego funkcjonowania w 

1972 r. Kunice Żarskie przyłączono do Żar i od tego 

momentu są one dzielnicą miasta. Dzięki inicjatywie 

dawnego dyrektora Huty Szkła Okiennego - dr Jerzego 

Węgra mamy tutaj klub, stadion, szkołę z boiskiem i salą 

gimnastyczną, przedszkole i cztery bloki mieszkalne dla 

pracowników, które zostały wybudowane bez jakiego-

kolwiek uszczerbku miejskiego budżetu. Kunice stały się 

świadomością - jesteśmy kuniczanami. Te właśnie 

uzasadnienia znajdują się w pracy „Kunice. Spacer 

przyjaźni” Oliwii Wądołowskiej i Wiktorii Miszewskiej. 

Nowe pokolenie ma świadomość przynależności 

do kunickiej społeczności. Ich rodzice i dziadkowie 

pochodzą z Kunic. Tu się urodzili, tu chodzą do przed-

szkola i szkoły. Kunice stały się atrakcyjne nie tylko dla 

rodowitych mieszkańców. Ludzie z Żar i nie tylko chętnie 

się tu budują. Kiedyś również ich dzieci i wnuki będą 

zapewne dumne z tego gdzie mieszkają. Kunice były i są 

bardzo różnorodne w aspekcie mieszkańców. Swoje 

miejsce znaleźli tutaj ludzie z Kresów Wschodnich, z 

obozów pracy, przybywający za chlebem oraz nowe

pokolenia osadników. 

Każdy człowiek ma swoje miejsce na Ziemi. Jedni 

mieszkają we Wrocławiu, inni w Warszawie, a jeszcze 

ktoś w małej wiosce na obrzeżach miasta. Jednak nasze 

miejsce jest tutaj - w Kunicach. Tymi słowami rozpocz-

niemy krótką historię naszego życia w tym miejscu. 

Piaskownica.

Gdy miałyśmy około 5 lat, dowiedziałyśmy się, że 

mieszkamy naprzeciwko siebie. Do tego czasu nie 

SPACER PRZYJAZNI
zdawałyśmy sobie sprawy z naszego istnienia. Kunice 

może nie są aż takie duże, jednak dla małych dzieci jest 

to wielki obszar. Do naszego spotkania doszło na placu 

zabaw przed blokiem. Znajdowały się tam dwie huśtaw-

ki oraz mała piaskownica z wieloma zabawkami. Tak 

właśnie podczas wspólnej zabawy rozpoczęła się nasza 

przyjaźń, która trwa już prawie 10 lat! Dla jednych jest

to czas, który nie jest w stanie sprawdzić naszej 

przyjaźni. Dla nas jest to większość życia. Lubimy wspól-

nie spędzać czas na odkrywaniu ciekawych miejsc,  

bierzemy udział w wycieczkach po okolicy  i odkrywamy 

nowe obiekty. Kunice to dzielnica Żar. Przynależy do 

miasta, ale mieszkańcy czują ich odrębność. My też 

czujemy się bardziej kuniczankami niż żarankami. 

Mówimy, że mieszkamy w Kunicach, a nie w Żarach. Nie 

jedziemy na zakupy do centrum, tylko do Żar. Na 

pytanie, do której szkoły chodzimy, odpowiadamy, że do 

„Dziesiątki”. Niewielu wie, która to. Bardzo nurtowało 

nas to zagadnienie. Gdzie w końcu mieszkamy? Kim 

jesteśmy? Rodzice podali nam kilka faktów, o inne 

zapytałyśmy regionalistę dr Rafała Szymczaka, a resztę 

starałyśmy się doczytać same i sprawdzić na własne 

oczy. Trafiłyśmy na publikację Marii Bogumiły Bajerskiej 

"Kunice piórem i obiektywem". To była nasza dyrektorka 

szkoły. Z ciekawością zajrzałyśmy do środka, by do-

wiedzieć się czegoś o naszej miejscowości. No właśnie, 

książeczka jest o "Kunicach", a nie o Żarach! Dlaczego 

kuniczanie tak bardzo czują swoją odrębność? Jak to 

jest więc z tymi Kunicami? Historia Kunic sięga VI w., 

kiedy to teren ten zamieszkany był przez ludność serbo-

łużycką. Świadczy o tym nazwa miejscowości – Kunicz, 

Kunitzdorf czy najbardziej znana nazwa Kunzendorf. 

Natomiast pierwsza wzmianka, wg Jerzego Piotra 

Majchrzaka, dotycząca Kunic, pochodzi z 1326 r. w tzw. 

matrykułach miśnieńskich. Podczas wycieczki z dr 

Rafałem Szymczakiem dowiedziałyśmy się, że KUNICE 

powstały po wycięciu puszczy, jako tzw. okolnica, czyli 

rodzaj wsi, w której zagrody są ustawione w krąg wokół 

środkowego placu (majdanu). Najważniejszym punk-

tem naszej miejscowości najpierw był owalny plac przy 

ul. Grunwaldzkiej, ale później, w wieku XIX i XX, wraz z 

rozwojem osadnictwa, kolei i górnictwa, centrum miasta 

przesunęło się właśnie w stronę dworca PKP. Ruch w 

okolicy dworca był tak duży, że zbudowano nawet 

przejście podziemne. Dziś już zabudowane, ale obecnie 

trudno wyobrazić sobie tak wielki ruch na dworcu. 

Dawniej pociągiem dojeżdżało się do pracy, szkoły, 

domu. Rowery zostawiano przy dworcu, a dalszą drogę 

pokonywano koleją. Szkoda, że dziś dworzec nie działa 

tak prężnie jak kiedyś. Kolejną ciekawostką kolejową 

jest fakt, że w Kunicach była wiele linii kolejek wąsko-

torowych, których pozostałości do dziś można spotkać 

w okolicy miasta. Po II wojnie światowej Kunice zostały 

włączone do państwa polskiego. To część tzw. Ziem 

Oliwia Wądołowska i Wiktoria Miszewska



Odzyskanych, a często po wojnie nazywanych Dzikim 

Zachodem. Tak naprawdę Kunice dzikie nie były, wręcz 

przeciwnie, dzięki rozwojowi górnictwa, było to prężnie 

rozwijająca się miejscowość. Po 1945 r. nazwa miejsco-

wa to Kunice Żarskie. Dla nas ciekawostką okazał się 

fakt, że Kunice od 1 stycznia 1969 r. otrzymały prawa 

miejskie. Wprawdzie tylko na cztery lata, ale zawsze to 

coś. Miałyśmy nadzieję, że to właśnie argument prze-

mawiający za odrębnością tej dzielnicy. Pewnie ludzie 

czuli się mieszkańcami miasta, a nie dzielnicy? Ale przez 

4 lata nie zmieni się świadomości człowieka… Szukamy

zatem dalej. 

Poza piaskownicą.

Dorastając, odkrywałyśmy coraz dalsze tereny - 

miejsca, w którym mieszkamy. Na początku nie od-

dalałyśmy się daleko od swoich domów, jednak im 

starsze byłyśmy, tym więcej chciałyśmy zobaczyć. 

Pierwsze wyjście za płot naszego „osiedla” było jak 

podróż w nieznane; początkowo jeszcze wspólnie z 

rodzicami, ale już na miejscu miałyśmy niebywałą 

swobodę działania! To cotygodniowy spacer na stadion 

klubu piłkarskiego Unia-Kunice. Przychodziłyśmy tam co 

sobotę wraz ze swoimi rodzicami, gdy tutejsi piłkarze 

grali mecze. Stadion ten mieści się przy al. Wojska Pol-

skiego. Z tym miejscem wiąże się bardzo dużo naszych 

wspomnień. Bawiłyśmy się tam, wymyślając przeróżne 

zabawy, nie zawsze zwracając uwagę na mecz. To 

miejsce, które silnie łączy kuniczan. Ich własny klub 

sportowy buduje poczucie odrębności. Całe rodziny 

spotykają się na stadionie Unii, by kibicować miejscowej 

drużynie. Młodsze dzieci grają na trawie w piłkę, starsze 

wiernie kibicują klubowi, do którego sami należą. 

Rodzice wspierają piłkarzy. To ważne wydarzenie 

rodzinne! Obok stadionu znajduje się zbiornik wodny - 

basen, który w latach 70-tych tętnił życiem. Aż żal, że 

dziś jedynie można tam łowić ryby i spotykać się ze 

znajomymi. Dawniej były tam nawet korty tenisowe, 

kajaki, bar, a wieczorami potańcówki. W ostatnim czasie 

władze miasta zdecydowały się odrobinę odrestaurować 

to miejsce. Powstaje plac zabaw, na którym dzieci będą z 

pewnością spędzać wiele czasu. Wiata, pod którą będzie 

można robić ogniska, a co za tym idzie spędzać miło czas 

z rodziną i przyjaciółmi. Wcześniej również można było 

robić wiele ciekawych rzeczy, jak np. spać pod namiotem 

i wiele więcej. We wspomnieniach starszych to miejsce 

było jednym z najciekawszych w Kunicach, gdzie można 

było spędzać letni czas.  Kolejnym obiektem, do którego 

często zaglądałyśmy, był Żarski Dom Kultury filia 

„Kunice”. Znajduje się on przy ul. Grunwaldzkiej. To 

ośrodek kultury naszej miejscowości. Dzieci mogą 

korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, działa 

filia Miejskiej Biblioteki Publicznej z bogatym księgo-

zbiorem. Tam też chodzimy na szkolne spektakle. Jesz-

cze lepiej poznałyśmy to miejsce, gdy zapisałyśmy się na 

zajęcia tańca jazzowego, prowadzone przez panią 

Dorotę Ciechanowicz. Uwielbiałyśmy spędzać tam czas. 

W Klubie (bo tak filia ŻDK nazywana jest przez kuniczan) 

panuje przyjazna atmosfera. Z racji tego, że zaintere-

sowań miałyśmy mnóstwo i zawsze chciałyśmy korzys-

tać z pełnego wachlarza propozycji, chodziłyśmy też na 

zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone 

przez Panią Beatę Chudy, taniec hip-hop oraz dance hall 

realizowane przez Panią Alicję Saleniuk, i dużo więcej 

bardzo ciekawych zajęć, które inspirują, rozwijają 

wyobraźnię oraz umiejętności. Swoje miejsce ma tam 

też bogato wyposażona pracownia multimedialna, 

której opiekunem jest pan J. Andrukiewicz. Jakiś czas 

temu odnowiona została scena, na której odbywają się 

różne wydarzenia kulturalne. Wszyscy znajdą tu coś dla 

siebie. To kolejne miejsce, które łączy mieszkańców. 

A może jednak łączyło? Z relacji babć wynika, że Klub 

kiedyś tętnił życiem. Liczne bale, imprezy odbywały się 

właśnie tam. Ludzie spotykali się, bawili, utożsamiali się 

z miejscem zamieszkania. Bo to były imprezy dla 

kuniczan. Wiemy, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania 

zagadki, dlaczego Kunice, a nie Żary. Ale badamy dalej. 

Odkrywamy dzielnicę na nowo. Na przykład kościół 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej, który mieści się przy 

ul. Wyzwolenia. Dawniej był to kościół ewangelicki, 

aktualnie rzymskokatolicki. Wzniesiony został w 1896 

roku, w miejscu, gdzie kiedyś była średniowieczna 

świątynia. Tu zostałyśmy ochrzczone i przyjęłyśmy 

I Komunię Św. Tu spotykają się mieszkańcy, świętując 

liczne wydarzenia kościelne. Już podczas spaceru 

z dr Szymczakiem dowiedziałyśmy się, że wyposażenie 

wnętrza świątyni w postaci ambony i ołtarza, zostało 

przeniesione z kaplicy zamkowej Erdmanna II von 

Promnitza. Jest tu również kamienna chrzcielnica, która 

dotarła wraz z pierwszymi osadnikami w 1945 roku z 

Wołynia. Ten dom Boży wybudowany jest w stylu 

neogotyckim. Ze środka zauważyć można piękne, 

bogato zdobione witraże, które mienią się tysiącami 

kolorów w blasku słońca. U góry znajduje się chór, na 

którym od lat schola umila nam coniedzielne msze. Ma-

my więc w Kunicach swój klub sportowy, ośrodek kultury 

i kościół. Czego brakuje, by poczuć swoistą odrębność? 

Szkoła.

Mimo że dzieli nas różnica wieku, chodzimy do 

różnych klas, to tego zupełnie nie odczuwamy. Szkoła w 

Kunicach jest jedna. Mała, kameralna, wszyscy się 

znają. Nie sposób przejść niezauważonym przed 

bacznym okiem nauczyciela. Obecnie mieści się przy 

ul. Pułaskiego 4a i ma ponad 80 letnią tradycję. 

Początkowo znajdowała się w budynku Domu Reko-

lekcyjnego przy ul. Wyzwolenia i nosiła nazwę Szkoła 

Podstawowa w Kunicach Żarskich. Istniała też Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, przy ul. Hanki 

Sawickiej (obecnie Kazimierza Pułaskiego) tzw. stara 



szkoła. We wspomnieniach starszych ludzi to izby, w 

których było zimno, toaleta znajdowała się na zewnątrz, 

a wyposażenie było bardzo ubogie. Potem, za sprawą 

Jerzego Węgra, została wybudowana obecna placówka. 

Nowa szkoła jawiła się jako przepiękny, nowoczesny 

budynek, ogromny, przestrzenny i bogato wyposażony. 

Kunicka szkoła (dawna i obecna) to miejsce, w którym 

edukację pobierały nasze babcie, nasi rodzice i my sami. 

Dawniej, gdy nie było szkół prywatnych, do tej szkoły 

chodzili wszyscy kuniczanie. Wszystkie dzieci znały się 

ze szkoły, spotykały się po lekcjach na podwórku, miały 

tych samych nauczycieli, uczęszczały na te same zajęcia 

sportowe (szkoła słynęła z piłki ręcznej), teatralne z 

ogólnopolskimi osiągnięciami Pani Marioli Sznaikart czy 

muzyczne, z międzynarodowymi osiągnięciami Pana 

Mieczysława Świdkiewicza. To kolejna instytucja, która 

wzmaga odrębność mieszkańców. Skoro mamy wszy-

stkie najważniejsze instytucje, to jesteśmy miejscowoś-

cią samą dla siebie. Nie czujemy przynależności do 

miasta. W Kunicach działa prężnie OSP, która w 

ubiegłym roku jako jedyna wspierała imprezę Jerzego 

Owsiaka na „Przystanku Woodstock”. Mieliśmy też 

własną przychodnię, o czym dowiedziałyśmy się i z 

publikacji p. Bajerskiej i w trakcie spaceru po Kunicach. 

W poszukiwaniu kunickich perełek.

Po naszych pierwszych odkryciach, chciałyśmy 

zwiedzać i wiedzieć coraz więcej. Wtedy właśnie w ręce 

wpadła nam książka Marii Bogumiły Bajerskiej pt. 

"Kunice piórem i obiektywem" wydana w 2009 roku. Z 

pozoru niewielka broszurka z paroma informacjami, 

dostarczyła nam sporo pomysłów na spędzanie wspól-

nie czasu poprzez dalsze odkrywanie tego miejsca. 

Zmieniła nasz sposób patrzenia na otoczenie. Byłyśmy 

ciekawe, jak i czy w ogóle zmieniły się miejsca, o których 

pisała autorka. Na początku postanowiłyśmy, że 

zobaczymy dawną willę Schiedtsa, którą niektórzy 

kojarzą lepiej jako Przychodnię Zdrowia. Pierwszym 

właścicielem, jak się przypuszcza, był dyrektor miejsco-

wej huty szkła, Friedrich Alfred Schiedt. Jest to duży 

budynek, w odcieniach bieli oraz ecru. Na budynku 

zauważyłyśmy też liczne zdobienia, które dodają stylu 

całości. Ogród również posiada bardzo liczne przystro-

jenia, takie jak małe fontanny, kamienna ścieżka czy 

altanka. Byłyśmy bardzo zdziwione, oglądając tę posia-

dłość, gdyż nie zdawałyśmy sobie sprawy z jej istnienia. 

Kiedyś był to ośrodek zdrowia, który pełnił tę funkcję 

przez ponad 40 lat. Kolejnymi miejscami, które postano-

wiłyśmy zwiedzić były Willa Rodziny Ringel, oraz stara 

cegielnia. Willa znajduje się na ul. Szklarskiej 33, 

niedaleko Saint-Gobain. Powstała ona w 1906 roku. Było 

to miejsce dla czterech rodzin, a jej mieszkańcami były 

rodziny właścicieli huty szkła. Cegielnia - na ulicy 

Powstańców Wielkopolskich nazywała się „Eichberg” i 

planowo miała wznowić swoją działalność po II wojnie 

światowej. Z relacji starszego pokolenia kuniczan 

wiemy, że przez długie lata produkowana była tam 

cegła, tak niezbędny wyrób, szczególnie po okresie 

wojennym.

Przed przejazdem kolejowym są resztki zabudo-

wań tego miejsca oraz wysoki komin. Obok znajdują się 

też małe stawy, które chciałyśmy zobaczyć. Powstały po 

wykopywaniu gliny do tworzenia cegieł, jak i dachówek,

za które dostawali liczne nagrody. 

Ciekawym, pełnym emocji, miejscem było Mau-

zoleum. Do grobowca prowadzi pozostałość bramy 

wejściowej. Tam też znajdował się cmentarz górników, 

którzy zmarli podczas wykonywania swojej pracy. Na 

zdjęciu można zauważyć aleję drzew, która prowadzi aż 

do grobowca. Kto znajduje się w tych grobach? Z 

pewnością właściciele kopalni. Ale sprawą sporną jest, 

który z nich. Być może właśnie Fredrich Schiedt albo 

Emil Richter. Podobno w latach 50-tych umiejscowiona 

była tam tablica pamiątkowa, dziś, niestety, już jej brak. 

Dziś jest to miejsce zniszczone i zdewastowane, a 

szkoda, bo urokliwe i przyciągające uwagę. Na drugim 

końcu Kunic (albo na jego początku), jest jedno z 

ciekawszych miejsc. Przy al. Wojska Polskiego znajduje 

się jedyna w województwie lubuskim kapliczka pojedna-

nia, zwana też krzyżem pokutnym. To zabytek prawa 

średniowiecznego. Sprawca wyrządzonej krzywdy mu-

siał ufundować taką kapliczkę (a kiedyś nie była to tania 

rzecz) i postawić w miejscu popełnienia przestępstwa,

by modlić się za duszę nieszczęśnika. 

Tak, jesteśmy kuniczankami. Mamy szkołę 

(i przedszkole), klub sportowy, ośrodek kultury, OSP, 

dawniej przychodnię, chociaż to jest sprawa zmienna 

(obecnie jedynie weterynarz i apteka), a nawet ulubiony 

market Biedronkę, swoją Hutę i inne zakłady pracy. 

Umiejscowienie tych obiektów w jednej miejscowości 

świadczy o jej odrębności. Kunice to samowystarczalne 

osiedle. Te instytucje bardzo integrują lokalną społecz-

ność. A odległość od centrum oraz samowystarczalność 

kulturalna i gospodarcza decydują o tym poczuciu 

odrębności, jak powiedział nam dr Szymczak, każdy ma 

tutaj swoją mniejszą i większą historię. Wszyscy tutaj 

dorastamy, spędzamy ze sobą czas, jak i zaprzyjaź-

niamy. Przyjaźń jest czymś pięknym, nie da się bez niej 

żyć. Aby ją rozwijać, można właśnie odkrywać zakątki 

swojego miasta, dzielnicy, wioski czy kraju. Nieważne, 

gdzie mieszkasz, zawsze możesz coś odkrywać. Nasza 

historia nie była może ważna dla wielu ludzi, jednak dla

nas - bardzo. 
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Poziomo:

1. Domowe ... (to ciasta) lub na twarzy.

7. W przysłowiu ... buduje.

8. Skała osadowa składająca się głównie z iłu 

z domieszką mułu i piasku.

9. Pieprznik; roślina warzywna z rodziny 

psiankowatych pochodzenia amerykańskiego 

(żółta, zielona, czerwona).

11. Otwór w stole bilardowym (łuza).

12. Strach nagle ogarniający ludzi lub zwierzęta.

15. Ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza.

17. Przestroga, adnotacja, spostrzeżenie, dopisek.

18. Ozdobna buteleczka (szklana, kryształowa) 

służąca zwłaszcza do perfum lub ozdobny wazon 

na kwiaty.

21. Kotlet z mięsa wołowego, wieprzowego 

lub cielęcego.

22. W religii chrześcijańskiej post obejmujący cztery 

tygodnie przed Bożym Narodzeniem.

23. Piecyk elektryczny z obracającym się prętem 

do pieczenia mięsa.

24. Pod obrusem na wigilijnym stole.

25. Funkcja Bogdana Klockowskiego 

na stadionie Unii.

28. Okno sklepowe z wykładanymi na pokaz 

towarami.

30. As w grze lub osoba wpływowa.

31. Poprawianie, usuwanie wad, nieprawidłowości.

34. Pontyfikalne nakrycie głowy, godność papieża.

35. Dziura, luka, prześwit, szczelina, szpara.

36. Danie, jedzenie, przekąska, przystawka 

(w tradycji, jedna z dwunastu na wigilijnym 

stole).

Pionowo:

1. Dzień poprzedzający większe święto kościelne, 

także wieczerza w przeddzień Bożego Narodzenia.

2. W powiedzeniu, każda swój ogon chwali 

(anagram - SZPILKA).

3. Część wyścigu kolarskiego.

4. Śródziemnomorska roślina z rodziny wargowych, 

półkrzew, lecznicza (hyzop, józefek).

5. W latach siedemdziesiątych tak nazywano 

"łazienkę" przy studni na stadionie Unii.

6. Wrażenie zmysłowe wywołane pobudzeniem 

receptorów węchowych.

10. Główny składnik powietrza.

12. Napój niskoalkoholowy ze słodu jęczmiennego, 

chmielu, drożdży i wody.

13. Miejsce połowu ryb i innych zwierząt wodnych.

14. Zakłady, po których pozostały kominy 

w krajobrazie Kunic.

16. Przebierańcy, którzy w okresie 

bożonarodzeniowym chodzili po wsiach od domu 

do domu z życzeniami pomyślności w Nowym 

Roku. 

19. W sztuce jubilerskiej: drogocenny kamień.

20. W tenisie stołowym i siatkówce: dotknięcie piłką 

serwowaną górnej krawędzi siatki.

23. Paliwo do mercedesa.

25. Mężczyzna pośredniczący w zawieraniu 

małżeństwa, kojarzy pary.

26. Potrawa z ugotowanej pszenicy z makiem 

i miodem spożywana w wigilię.

27. Zastanowienie, namysł, refleksja przed 

działaniem.

28. Odcinek prostej mający początek i koniec, 

oznaczany za pomocą liter i strzałki.

29. Postępowanie sądowe lub coś do załatwienia.

32. Ryba na wigilijnym stole.

33. Argument przeciw komuś lub czemuś, szansa 

powodzenia.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
napisane od 1 do 23 utworzą pięciowyrazowe rozwiązanie.
                                                                          

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać 
do dn. 15 stycznia 2021 r., na adres: 
Gimnazjum nr 4, ul. Pułaskiego 4, 68-205 Żary
Dla zwycięzców czekają nagrody książkowe 
i kalendarze z przedwojennymi pocztówkami 
Żar i Kunic.
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Śmieciarz

Śmieciarz zamiata ulice 

Ażeby czysto było

A dzieci rzucają papierki 

I śmieją się z tego żywo

Lecz on na dzieci nie krzyczy 

Tłumaczy im serdecznie 

Nieładnie rzucać papierki

Bądźcie dzieci grzeczne

Gdy przyjdzie zima sroga

Śnieg sypie aż po kolana 

By ludziom wygodnie iść było 

Śmieciarz sprząta już wcześnie rano 

Na przystanku czyściutko 

Ludzie siedzą na ławce 

Śmieciarz lubi żartować

Więc przysiada przy babce

Komplementy jej prawi 

To złapie za kolano 

A że jest w starszym wieku 

Więc to już nie to samo

  

Dzisiaj często ławek już nie ma 

Tak na przystanku się zdarza 

Pełno śmieci wokoło

Bo zabrakło śmieciarza 

Do Ciebie wznoszę

Do Ciebie wznoszę modły swe Panie

Na ukochany rodzinny dom

Niech nad nim świeci słońca świtanie

I niech z daleka mija go grom 

Niechaj dni nasze płyną tu błogo

Nie zamącone bólem ni łzą

Byśmy nie znali nigdy nikogo 

Z sercem podstępnym i myślą złą 

Noc daj spokojną, dzień pracowity

wiarę mocną i miłość daj

I ponad nami jasne błękity 

I maj na ziemi i w sercach maj 

Niech bujne kłosy zejdą nad miedzą 

niech płaczącym obeschną łzy

I niech źli ludzie, czują i wiedzą

Że nad tym domem straż trzymasz ty Boże

Wiersze wybrane z tomiku 

"Przejść życie" Eugenii Prosół. 

Tomik wydany przez KSIP 

w 2012 r.

Wiosna

Gdy już wiosna nadchodzi

Cieszą się starzy i młodzi

Dziadek bierze swą fajeczkę

Idzie usiąść na ławeczkę

Babcia chce dziadkowi sprostać 

Nie chce w domu sama zostać 

Więc bierze wełnę i laseczkę

I za dziadkiem na ławeczkę

Bo kiedy przychodzi wiosna

Babcia o dziadka bywa zazdrosna 

Bo dziadek z sąsiadką lubi pogadać

O swoich wojażach jej opowiada 

Jak to za młodu tańczył z pannami

Jak była wojna, walczył z Niemcami

A ile świata zwiedził aż dziwo 

Malta, Narwik, Monte Cassino 

Babcia już nie chce o wojnie słuchać 

Więc bierze wełnę i robi na drutach 

Bo dziadek się lubi ciepło ubierać

Więc gruby sweter robi mu teraz

Jeszcze skarpet dwie pary zrobi 

Żeby dziadkowi nie marzły nogi 

Gdy przyjdzie wieczór, modlą się szczerze

Gdy przyjdzie śmierć, niech razem bierze 



stało, jako rolna praca dodatkowa, wolne od opłat; pod 

warunkiem, że posiadało się tylko dwa krosna. Jeśli 

miało się więcej, należało uiścić tenże podatek. Owa 

zasada nie dotyczyła miejskich tkaczy, co prowadziło do 

ciągłych skarg przeciw szkodliwej konkurencji ze strony 

tkaczy wiejskich. Przewagę tkaczy wiejskich da się 

zaobserwować dzięki statystyce z roku 1794: Żary 

eksportowały 2591 sztuk płótna, z tego 600 sztuk było 

produkowana przez mistrzów miejskich. Dystrybucja 

produktów płóciennych była organizowana przez han-

dlarzy, którzy owe produkty nabywali u producentów i 

sprzedawali na rynkach i targach w Berlinie, we 

Wrocławiu, we Frankfurcie nad Odrą. W pierwszej poło-

wie XIX wieku można zauważyć - wprawdzie w małym 

stopniu - zmiany w produkcji tekstylnej. Z inicjatywy 

kilku handlarzy lnu zebrano w jednym miejscu kilka 

ręcznych krosien - można to nazwać zaczątkiem póź-

niejszych fabryk. Nie byli oni jeszcze w stanie zaspokoić 

wzrastającego zapotrzebowania na produkty lenne, 

dlatego tkacze wiejscy mieli nadal dość sporo pracy. 

Niektóre rodziny w tym czasie nawet się wzbogaciły. Na 

przykład kunicka rodzina tkacka Karl i Dorothea Schulze 

posłała swojego syna Traugotta do żarskiego gimnaz-

jum. Następnie studiował on na berlińskim uniwersyte-

cie teologię. 

W połowie XIX wieku zamieniono w fabrykach 

ręczne krosna na mechaniczne - początek temu proce-

sowi nadała żarska firma Martin & Co. Ten rozwój na 

ziemi żarskiej można zobrazować następującymi 

liczbami: w roku 1871 liczba krosien ręcznych wynosiła 

4442 (z tego na wsiach 3842) zaś mechanicznych 

zaledwie 252. W roku 1900 liczba krosien ręcznych 

zmniejszyła się prawie trzykrotnie do 1542, a mecha-

nicznych zwiększyła do 2700, co oznacza ponad 10. 

krotny ich przyrost. Dla przykładu w Kunicach liczba 

krosien ręcznych zmniejszyła się ze 102 (rok 1892) do 

79 (rok 1900), a w roku 1905 na 49. Wiejscy tkacze, 

którzy pracowali na zlecenie fabryk, znaleźli się w 

czasach upadku koniunktury w bardzo trudnym poło-

żeniu, ponieważ nie otrzymywali zleceń. W tym okresie 

przemysłowcy mogli zaspokoić rynek za pomocą krosien 

mechanicznych. Ponadto wzrastające wymagania doty-

czące jakości i różnorodności produktów wymagały 

inwestycji, na które większość wiejskich tkaczy nie było 

stać. Stosunkowo małe ich dochody wystarczały jedynie 

na zapewnienie skromnej egzystencji dla nich i ich 

rodzin. 

Konsekwencją spadku koniunktury i brakującego 

kapitału na inwestycje było szybkie zmniejszanie się 

liczby osób wykonujących zawód tkacki; produkcja ta 

stała się zajęciem mało intratnym. Tylko starsi rzemieś-

lnicy wykonywali go dalej, podczas gdy młodsze poko-

„Żary i okolice stanowiły centrum przemysłu 

włókienniczego w Łużycach Dolnych" - tak pisał Rudolf 

Lehmann w swoim fundamentalnym dziele „Historia 

Łużyc Dolnych". Opisywał on rzemiosło, które od kilku 

stuleci było wykonywane na tym obszarze. Kunice 

przynależą także do tego terytorium. Już w XV wieku 

tkacze wełny z Żar otrzymali prawo do wykonywania 

zawodu, które to potem przyznano także innym  tka-

czom z rejonu. Jednak zdecydowanie bardziej było ono 

widoczne na wsiach. Pierwszą wzmiankę dotyczącą 

Kunic znajdziemy w roku 1677. Jest to umowa między 

kunickimi „Hausler” („Hausler” to chłopi bądź ogrodnicy, 

którzy posiadali tylko mały domek z należącym do niego 

poletkiem), a żagańskim klasztorem. Dotyczyła ona 

zobowiązań w stosunku do klasztoru. Do tych obowiąz-

ków należało między innymi przędzenie i tkanie płótna. 

Ta działalność gospodarcza wynikała z dobrego poło-

żenia wschodnich Łużyc Dolnych - przede wszystkim 

dobra gleba sprzyjająca uprawie włóknistego lnu. To 

Hausler zajmowali się uprawą i przetwórstwem lnu, 

zabezpieczając w ten sposób swoją egzystencję. 

Uprawa lnu absorbowała wiele pracy i opieki, a do efektu 

końcowego potrzebne było aż 18 etapów produkcji. 

Zaznaczyć należy, iż dojrzały len trzeba było wyrywać z 

ziemi, następnie suszyć, a potem oddzielać od otwar-

tych łodyg włókna. Musiało być ono później czesane, 

rozjaśniane, przędzone na nić. Końcowym etapem było, 

za pomocą ręcznego krosna tkackiego, wytworzenie 

płótna jako efektu całego procesu. Wszyscy członkowie 

rodziny, poczynając od dzieci, a skończywszy na star-

cach, brali udział w produkcji. Przędzeniem zajmowały 

się kobiety, a tkaniem - było to zajęcie wymagające 

sporo siły – mężczyźni. Pracowano do późnych godzin 

nocnych. W małych domkach pomieszczenia były po-

dzielone na te mieszkalne i te do pracy - sprzęty do 

obróbki lnu, do przędzenia i tkania zajmowały najwięcej 

miejsca. Dzięki produkcji włókienniczej społeczeństwo 

wiejskie uzyskiwało wprawdzie nędzną, ale gwaran-

tującą przeżycie egzystencję. Z samych plonów ze 

swoich małych poletek nie byliby się w stanie utrzymać.

Po przyłączeniu Kunic do Prus w roku 1815 nic w 

tej kwestii się nie zmieniło. Wprawdzie dobra ziemskie 

stały się własnością prywatną, ale się nie powiększyły. 

Tkalnie wiejskie, inaczej niż te w miastach, były wolne 

od przepisów cechowych i obowiązków mistrzowskich. 

Gdy w Prusach w wieku XIX wprowadzono podatek od 

działalności gospodarczej, tkanie lnu i bawełny pozo-

WŁÓKIENNICTWO 

NA ZIEMIACH ŻARSKICH
Werner Guttmann



Ks. Stanisław Strzałkowski był probosz-

czem parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w 

Kunicach w latach 1981 – 1992. Pozostawił ją 

niepodobną do tej, którą zastał. Inicjował i popierał 

przedsięwzięcia, które gruntownie zmieniły dotychcza-

sowe jej oblicze. Uporządkował wiele spraw w wymiarze 

duchowym i materialnym. To za jego czasów zrodziło 

się, jak dotychczas jedyne w naszej parafii, powołanie 

kapłańskie w osobie ks. kan. Zbigniewa Tartaka. W cza-

sie gdy był wśród nas  wspieraliśmy go. Podziwialiśmy 

jego inwencję i konsekwentnie realizowane pomysły. 

Wówczas nie uświadamialiśmy sobie, że to co robił 

znacznie przekraczało jego fizyczne możliwości i nie 

odzwierciedlało faktycznego stanu jego zdrowia. Chyba

nie w pełni docenialiśmy znaczenie tego co robił. 

Urodził się 18.06.1934 r. w Podgaiku, w parafii 

Przytyk w diecezji sandomierskiej. W 1949 r. rodzice 

osiedlili się na Ziemiach Zachodnich w okolicach 

Białogardu. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął 

naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Słupsku, 

gdzie złożył egzamin dojrzałości i w lipcu 1956 r. wstąpił 

do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie - 

Paradyżu. Nie sądził wówczas, że na drodze do kapłań-

stwa pojawią się problemy zdrowotne. Po ukończeniu 

trzeciego roku diagnoza lekarska była jednoznaczna i 

nie dawała gwarancji wydolności organizmu w pracy 

kapłańskiej. Istniały poważne obawy co do możliwości 

prowadzenia normalnej pracy duszpasterskiej po otrzy-

maniu święceń. Musiał więc opuścić seminarium, ale nie 

zrezygnował z prób uzyskania możliwości kontynu-

owania studiów seminaryjnych. Jego upór i determi-

nacja sprawiły, że w końcu uzyskał zgodę na kontynu-

owanie nauki. Musiał jednak podpisać zobowiązanie, że 

„w przyszłości nie będzie nigdy zgłaszał pretensji do 

Biskupa Ordynariusza z tytułu swojej choroby”.  Dnia 

26.10.1959 r. ks. bp dr Wilhelm Pluta, Ordynariusz 

gorzowski wyraził ostatecznie zgodę na przyjęcie kle-

ryka Stanisława Strzałkowskiego z powrotem do 

Seminarium. Z radością pojął dalsze studia i w 1960 

otrzymał święcenia niższe, a po dwóch latach święcenia 

kapłańskie, które przyjął 24.06.1962 r. z rąk ks. bpa dra

Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp. 

Duszpasterską posługę podjął już 30.06.1962 r. 

jako wikariusz w Cybince, parafii niełatwej ze względu 

na dużą ilość kościołów filialnych. Po dwóch latach cięż-

kiej pracy został przeniesiony do parafii pw. Najświę-

tszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Trudy pracy w 

Ks. Stanisław Strzałkowski 

jakiego nie znaliśmy

lenie szukało pracy w mechanicznych przędzalniach. 

Zakłady te miały swoje siedziby głównie w Żarach, ale 

także w sąsiednich miejscowościach: w Zatorzu, 

Lipinkach Łużyckich, Sieniawie Żarskiej i Krzystko-

wicach. Charakter miejscowości na ziemi żarskiej jako 

miejsca produkcji tekstylnej staje się w XX wieku wyraź-

niejszy, gdy porówna się liczby zatrudnionych w tej 

branży z liczbą mieszkańców. W roku 1920 widoczne są 

następujące relacje między mieszkańcami, a zatru-

dnionymi: Żary 18552:3165, Zatorze 2055:1085, Lipinki 

Łużyckie 1163:270, Sieniawa Żarska 1364:125, Krzy-

stkowice 2136:747. Dawna wieś rolnicza i tkacka - 

Kunice zmieniła swój charakter. Tylko 60-ciu z 2658 

mieszkańców było zatrudnionych w trzech tutejszych 

tkalniach mechanicznych. Firma Martin Horn (Sorauer 

Strasse, dziś Aleja Wojska Polskiego) - produkowała 

poszwy i ręczniki, firma Max Rabiger (Glashutten-

strasse, dziś ul. Szklarska) - kolorowe materiały i 

ręczniki, firma Jakel und Quos (Hansdorfer Strasse, dziś 

ul. Powstańców Wielkopolskich) - poszwy i poszwy na 

materace.

W przedmowie do spisu ludności Kunic z roku 

1930 ów rozwój został w ten sposób podsumowany: 

„Cegielnie, kopalnie węgla brunatnego i huty szkła 

zapewniały wielu pracownikom pracę z lepszym 

wynagrodzeniem niż tkactwo ręczne i w ten oto sposób 

młode pokolenie odwróciło się od tego rzemiosła. Do 

tego doszedł też triumfalny pochód kołowrotka me-

chanicznego - na przełomie wieków doszło do tego, że 

kołatanie ręcznego kołowrotka zamilkło na zawsze. 

Gdzie wcześniej w jednej izbie znajdowały się 2-4 

kołowrotki, pozostał jeden, a z czasem i on znalazł się w 

piecu. Tak zamilkło rzemiosło, które przez 150 lat 

stanowiło fazę przejściową między gospodarką rolną 

miejscowości, a rozwojem dzisiejszego przemysłu”. 



jące place kościelne przy wszystkich trzech kościołach, 

w Bieniowie posadzka, ławki, konfesjonały, wystrój 

wnętrza. Budował nie tylko mury. Pielęgnował kult 

o. Maksymiliana rozwinięty przez swego poprzednika. 

Do każdego kościoła w parafii zakupił duże kopie obrazu 

o. Maksymiliana Kolbego z jego beatyfikacji. Obrazy te

zachowały się do dzisiaj. 

Duża aktywność stopniowo wyczerpywała siły 

kapłana. Marzył o spokojniejszej parafii, w której mógł-

by oszczędzając swoje siły fizyczne, bardziej realizować 

swoje kapłaństwo w sferze duchowej. W naszej parafii 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Kunicach w tym czasie 

kończył swoją długą, bo 20-letnią posługę śp. Ks.  

Zbigniew Szuberlak. Ks. Stanisław wystąpił z prośbą do 

bpa W. Pluty o przydzielenie go do naszej parafii. Parafia 

z jednym kościołem bardzo odpowiadała ks. Stanisła-

wowi. I tak 1.07.1981 r. otrzymał dekret na proboszcza 

parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Kunicach. Z 

żalem opuszczał parafię w Bieniowie, płakali także jego 

parafianie. Nigdy o nim nie zapomnieli. Delegacje z 

Bieniowa gościły w Kunicach w czasie każdego odpustu, 

czy imienin księdza. W początkowym okresie ks. Stani-

sław starał się poświęcać większość czasu pracy dusz-

pasterskiej i organizowaniu życia parafii wg swego po-

mysłu. Bardzo mocno wspierał inicjatywy muzyczne 

p. Mieczysława Świdkiewicza, nauczyciela muzyki w lo-

kalnej Szkole Podstawowej. W grudniu 1981 r. z jego 

inicjatywy i przy pełnym poparciu księdza powstał przy-

parafialny zespół wokalno - instrumentalny „Schola”. 

Zespół wzbogacał i upiększał liturgię, szczególnie w 

okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Cieszył się 

także uznaniem parafian i szybko się rozrastał, tak że 

jesienią 1984 r. został przekształcony w mieszany, 

czterogłosowy chór kościelny „Jutrznia”. Z chórem 

współpracował zespół muzyczny „Kamerton” prowa-

dzony także przez p. Świdkiewicza. W zespole, który 

faktycznie była małą orkiestrą kameralną grali głównie 

uczniowie ze szkoły podstawowej i żarskich szkół 

średnich. Ks. Stanisław doceniał wysiłek członków 

zespołów i dyrygenta, wspierał ich działania także finan-

sowo. Byli członkowie zespołów wspominają pasterkę 

z 1984 r., kiedy po jej zakończeniu cały chór i orkiestra 

zostali przez księdza spontanicznie zaproszeni na

plebanię, gdzie wspólnie kontynuowali kolędowanie. 

Jednocześnie ks. Stanisław widząc liczne potrze-

by remontowe w parafii zaczął gromadzić środki na 

przyszłe prace. Już w 1982 r. zaczęto prace przy dachu 

świątyni. Zostały wymienione elementy drewniane, 

przełożono i wymieniono dachówki. Pracujący przy 

dachu parafianie pamiętają jeszcze, że wśród starych 

dachówek znajdowały się takie z napisem „Sedel”. 

Pochodziły najprawdopodobniej z niedalekiej, dziś już 

nie istniejącej, cegielni położonej przy drodze do Siodła. 

W dalszej kolejności wyremontowano wieżę. Wymienio-

poprzedniej parafii dały o sobie znać i rok później musiał 

się poddać poważnej operacji serca. Operację przepro-

wadzono w Warszawie 13.10.1965 r. i była ona na tyle 

poważna, że obawiano się, czy organizm księdza ją wy-

trzyma. Jednak dzięki opiece Bożej i silnej woli księdza 

Stanisława operacja skończyła się sukcesem. Po mie-

sięcznym pobycie w sanatorium powrócił do swych 

duszpasterskich obowiązków. Kolejną parafią ks. Strzał-

kowskiego była parafia św. Krzyża w Otyniu, do której 

został przeniesiony 31.08.1968 r., a po niespełna dwóch 

latach trafił na trzy lata do parafii pw. Najświętszego 

Imienia Maryi w Sulechowie. Od 1.07.1973 r. ks. 

Stanisław Strzałkowski rozpoczął swój pobyt w deka-

nacie żarskim. Dwa lata był wikariuszem w parafii pw. 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 

Żarach, a po tym okresie, pierwszego września 1975 r. 

został mianowany wikariuszem zarządcą, a potem 

proboszczem parafii  Niepokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny w Bieniowie. Proboszczem parafii w 

Bieniowie był wówczas ks. kan. Maciej Sieńko, który 

przybył na te ziemie w 1945 r. wraz ze swoimi para-

fianami z kresów. Postać bardzo ciekawa. Duszpasterz 

z powołania, z zamiłowania fotograf i hodowca mieczy-

ków. Przywiózł ze sobą przedwojenne numery „Rycerza 

Niepokalanej”, pisma założonego w 1922 r. przez 

o. Maksymiliana Kolbe. W okresie swojej pracy na 

wschodzie bardzo mocno rozwinął czytelnictwo tego 

pisma wśród parafian. Po przybyciu na ziemie zachodnie 

kontynuował to dzieło, popularyzując postać o. Kolbe w 

czasach, gdy jego historia nie była jeszcze powszechnie 

znana. Okolicznością sprzyjającą dodatkowo była 

znajomość faktu więziennej obecności o. Maksymiliana 

na tych ziemiach w początkowym okresie wojny. W 

niedaleko położonej wsi Gębice (Amtlitz) Niemcy na 

początku wojny  zlokalizowali obóz jeniecki,  którego 

więźniem był przejściowo, przez okres 3-ch miesięcy 

o. Maksymilian. W tej wsi znajduje się także Plac Pamięci 

Narodowej im. Maksymiliana Kolbego. To tutaj ojciec 

Maksymilian wypowiedział prorocze słowa „Drogie 

dzieci, zobaczycie, że tu jeszcze będzie Polska”. Ks. 

Stanisław Strzałkowski przybył do Bieniowa w roku, w 

którym ks. Sieńko obchodził swój jubileusz 50-lecia 

kapłaństwa. Po tym jubileuszu ks. Sieńko sam zapropo-

nował ks. Strzałkowskiego na swojego następcę. Posłu-

gę w swojej pierwszej parafii ks. Stanisław rozpoczął od 

odbudowy kościoła filialnego w Biedrzychowicach, 

gdzie parafianie niespełna 80-cio rodzinnej wioski 

dużym wysiłkiem przywrócili świetność i piękno starej 

świątyni. Równocześnie nowy proboszcz prowadził 

prace remontowe w Lubanicach, które do roku 1978 

należały do Bieniowa, a potem przeszły do parafii 

Drożków. Potem nastąpił remont zabytkowego kościoła 

w Białowicach, plebani i kościoła w Bieniowie. Zostały 

uporządkowane ogrodzenia, naprawione mury okala-



kunicka parafia  pożegnała swego proboszcza. Mszy św. 

koncelebrowanej przewodniczył bp Józef Michalik, a 

świątynię naszą wypełnili parafianie z Kunic, byli para-

fianie z Bieniowa i mieszkańcy Żar. Orkiestra „Kamerton” 

i chór „Jutrznia” po raz ostatni śpiewali i grali w czasie 

liturgii dla swojego drogiego proboszcza. Trumnę z 

ciałem przewieziono do rodzinnej parafii do Białogardu, 

gdzie w dniu 10.03.1992 r. bp Józef Michalik odprawił 

mszę św., a następnie ciało złożono do grobu rodzin-

nego na miejscowym cmentarzu.

Odszedł kapłan niezwykle skromny, kulturalny i 

subtelny. Rozumiał ludzi i potrafił dotrzeć do każdego. 

Prowadził naszą parafię w trudnym okresie politycznym 

i gospodarczym. Rozpoczął swą posługę niespełna pół 

roku przed ogłoszeniem stanu wojennego. Niełatwy był 

to czas. Występowały trudności ze zgromadzeniem 

środków finansowych, na rynku brakowało materiałów. 

Jednakże Ks. Stanisław potrafił znaleźć sojuszników 

dla swych poczynań, zwłaszcza wśród kierownictwa 

lokalnej Huty Szkła Okiennego, zatrudniającej głównie 

naszych parafian. Uzyskana z tego zakładu pomoc 

pozwoliła księdzu w znacznej mierze zrealizować 

podjęte zadania, co byłoby bardzo trudne lub może 

nawet niemożliwe przy udziale tylko samych wiernych. 

W tamtych trudnych minionych już czasach ks. Stani-

sław nie wdawał się w dyskurs polityczny, ale robił po 

prostu swoje. Szanował każdego i działał z przeko-

naniem, że człowieka nie definiuje system polityczny, w 

którym funkcjonuje, ale to co czyni dla społeczności. Po 

historycznych wyborach czwartego czerwca 1989 r. w 

naszym kraju nastąpiły istotne zmiany. Znaleźliśmy się 

w wolnym kraju, zmieniła się sytuacja kościoła. Ks. 

Stanisław wprowadził naszą parafię w nową rzeczy-

wistość z pięknym dorobkiem. 

Zmieniają się bohaterowie tamtych dni, ale ks. 

Stanisław na zawsze pozostanie dla nas cichym herosem 

owych czasów. Zapisał piękne karty w historii naszej 

parafii i otworzył szerokie pole do kontynuowania swego 

dzieła. Piszmy więc następne karty i starajmy się robić 

to tak dobrze jak on.

Opracował: Eugeniusz Zagórski

Od redakcji: 

Tą drogą pragniemy podziękować dyrektorowi archi-

wum diecezjalnego ks. dr hab. Robertowi Kuflowi za

udostępnienie nam posiadanych materiałów dotyczą-

cych drogi do kapłaństwa ks. Strzałkowskiego. Bez tych 

informacji nie powstałby tak obszerny i bardzo ciekawy

artykuł w kunickiej gazetce.

ne zostały wszystkie łaty, pokryto ją nową blachą mie-

dzianą. Rok później przyszła kolej na plebanię. Prze-

łożony został dach i wybudowano nowe kominy, wy-

mieniono wszystkie okna i drzwi, położono nowy tynk, 

został wybudowany nowy kryty ganek, założono 

centralne ogrzewanie, dokonano generalnego remontu 

i zmiany wystroju wnętrza plebani. Równolegle trwały 

prace remontowe w budynku tzw. organistówki, gdzie 

zostały urządzone salki katechetyczne. Przyszła wresz-

cie kolej na remont wnętrza świątyni. Można powie-

dzieć, że była to inwestycja kompleksowa. Ks. Stanisław 

nie miał wykształcenia budowlanego, ale sposób prowa-

dzenia prac miał wszelkie cechy profesjonalnego podej-

ścia. Zostały wykonane witraże do wszystkich okien, 

zakupiono dwa nowe żyrandole i nowe konfesjonały. 

Finalnym elementem było malowanie kościoła. I tutaj 

moim zdaniem wychodzi dbałość, staranność i kunszt 

organizatorski ks. Stanisława. Dokonano rzeczy, która 

wydawała się nie do zrealizowania. Kościół był pomalo-

wany w tonacji ciemnej z motywami roślinnymi na 

ścianach. Po ostatnim malowaniu świątyni, zamalowano 

farbą emulsyjną wszystkie elementy wykonane z cegły 

klinkierowej i domalowano fugi, by uniknąć ich mycia po 

malowaniu ścian. Były to filary, nisze okienne i ożebro-

wanie sklepienia. Ks. Stanisław potrafił przekonać pa-

rafian, znalazł środki myjące i ochotników do wykonania 

tego niesamowitego dzieła. Zamalowana cegła klin-

kierowa została „odzyskana i na nowo odkryta”, a 

kościołowi został przywrócony jego oryginalny, faktycz-

ny charakter świątyni neogotyckiej. Po renowacji 

świątyni zostały odnowione stacje drogi krzyżowej. 

Obrazy zostały umieszczone w nowych, dębowych

ramach. 

W dniu 7.05.1987 r. odbyła się uroczystość 

25-lecia święceń kapłańskich ks. prob. Stanisława 

Strzałkowskiego. W uroczystości jubileuszowej uczest-

niczył bp Paweł Socha, który wygłosił okolicznościowe 

kazanie, a bp Józef Michalik przesłał życzenia. Dwa lata 

później, czwartego czerwca 1989 r. nadszedł dzień, o 

którym marzy każdy proboszcz, kiedy w parafii rodzi się 

powołanie. W tym dniu neoprezbiter ks. Zbigniew Tartak 

odprawił w naszej świątyni swoją mszę prymicyjną. 

Jednym z ostatnich przedsięwzięciem ks. Stanisława 

było utworzenie kaplicy w pobliskiej wiosce, w Szcze-

panowie. Wykupiona została od gminy nieczynna re-

miza strażacka i po remoncie przystosowana do kultu 

religijnego. Dotychczas  parafianie ze Szczepanowa aby 

dotrzeć do kościoła, musieli pokonywać odległość ok. 

5 km przez las albo 8 km drogą publiczną. Niestety 

organizm ks. Stanisława odczuwał coraz bardziej trudy 

ciężkiej pracy. Stan zdrowia się pogarszał. Coraz 

częściej musiał się ratować pobytem w szpitalu. Zmarł 

7.03.1992 r. Nie doczekał swojego 30-lecia kapłaństwa, 

które przypadało właśnie w tym roku. Dwa dni później 


