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Drodzy Czytelnicy
Koronawirus jest już z nami od ponad roku. To o rok za długo, zdecydowanie! Pandemia zmieniła w znaczącej
mierze życie każdego z nas oraz niektóre reguły życia osobistego i społecznego. Czy czegoś się przy tej okazji
nauczyliśmy? Z pewnością, choć jeszcze nie jest to moment na podsumowanie. Cały czas mierzymy się z czymś,
czego nie jesteśmy w stanie jeszcze pokonać. Dziś chyba już każdy z nas, o ile nie chorował, to ma w swoim otoczeniu
osoby, które miały kontakt z tym nowym wirusem. To jednak nie jedyne nieszczęście. Nie sposób pominąć strat
jakie ponosi gospodarka oraz inne sfery życia społecznego, jak chociażby kultura, szkolnictwo, służba zdrowia etc.
Obowiązujące restrykcje w bolesny sposób dotknęły także życia wspólnot religijnych. Przypomnijmy tylko okres
poprzedzający ubiegłoroczny czas wielkopostny i największe ze świąt katolickich – Wielkanoc. Wspomnimy jedynie,
iż w naszej świątyni mogło przebywać na nabożeństwach nie więcej niż 5 osób. W efekcie takich ograniczeń, jakich
nikt od wieków nie pamięta, zamarło prawie całkowicie życie parafii. Nie odbywały się więc tradycyjne nabożeństwa
przypisane do tego okresu: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Triduum Paschalne, nie odbywało się znane od wieków
święcenie pokarmów. Rodziny nie spotkały się na uroczystym świątecznym śniadaniu, w obawie o zakażenie
wirusem. Bardzo powoli i z dużą ostrożnością staramy się powrócić do dawnej rzeczywistości. Jak to długo potrwa,
zapewne tak naprawdę nikt nie wie.
Zbliżające się tegoroczne święta Wielkiej Nocy niech więc będą czasem zadumy i refleksji nad
przemijaniem świata. Niech przypomną nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez
względu na to jaka jest ciemna droga, po której się poruszamy – na jej końcu zawsze znajduje się
światło. Zmartwychwstanie to zwycięstwo życia nad śmiercią, zwycięstwo dobra nad złem. Niech
tegoroczne Święta napełnią nas wiarą i siłą w pokonywaniu wszelkich trudności i pozwolą z
ufnością patrzeć w przyszłość.
Redakcja "Echa Kunic"

ZWYCZAJ ŚWIĘCENIA POKARMÓW
– KRÓTKA HISTORIA
Zwyczaj święcenia pokarmów jest ściśle związany z religią chrześcijańską i Zmartwychwstaniem
Chrystusa. Jego początków upatruje się w VIII wieku,
ale w Polsce tradycja ta ma korzenie dopiero w XIV w.
Jednak na terenach zachodnich, które dopiero po II
wojnie światowej znalazły się w granicach dzisiejszej
Polski, zwyczaj ten był praktycznie nieznany. Doskonałym przykładem takiego stanu rzeczy jest Śląsk, na
którym święcenie pokarmów upowszechniło się dopiero

na przełomie lat 70.i 80. XX wieku. Natomiast do dzisiaj,

lizuje ogólnie pojęte umiejętności i doskonałości. Waż-

w zależności od lokalnych różnic, zawartość koszyczka

nym symbolem umieszczanym w święconce jest również

oraz sam obrzęd może się nieznacznie różnić, np. dokła-

zielony bukszpan, którego znaczenie jest związane z

danie do pokarmów zajączka albo święcenie odbywa-

przyrodą i światem. W niektórych koszyczkach pojawia

jące się na dworze przed kościołem. Istnieją jednak

się także słodki, najczęściej czekoladowy, zajączek,

pewne nienaruszalne symbole wielkanocne, które są

który wywodzi się z wielkanocnych obyczajów obcho-

podstawą w każdym domu.

dzonych na Śląsku. Symbolizuje on wiosnę i budzenie się

Symbole wielkanocne i ich znaczenie
Koszyczki, z którymi wierni udają się do kościoła

do życia, a więc oznacza początek nowego istnienia.
Palma wielkanocna

dzień przed Wielką Nocą, w celu poświęcenia pokarmu,

Jeszcze jednym obowiązkowym symbolem świąt

przybierają różnorodne formy. Każdy przyozdabia świę-

wielkanocnych jest palma, której jednak nie umieszcza

conkę według własnego uznania. Jednak, niezależnie

się w koszyczku, ale która obowiązkowo należy po-

od wyglądu, zawartość koszyczka zawsze jest bardzo

święcić podczas uroczystej mszy w Niedzielę Palmową.

podobna. Na jego podstawowe wypełnienie składa się

Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami, tylko dzięki temu

7 produktów: jajka, sol i pieprz, chleb, wędlina, chrzan,

można uchronić siebie, swoich najbliższych, dom,

baranek i słodka babka. Wszystkie te symbole świąt

zwierzęta i pola uprawne przed wszelkim złem.

wielkanocnych mają swoje konkretne znaczenie niero
zerwalnie związane z religią chrześcijańską:

Symbole wielkanocne dawniej
Tradycyjne wierzenia i znaczenie większości

jajka – jest to najważniejszy symbol wielkanocny,

symboli wielkanocnych zachowało się do dziś, ale

ponieważ oznacza triumf życia nad śmiercią i początek

dawniej istniało kilka innych zwyczajów, o których warto

nowego życia, a więc jest ściśle związany ze Zmartwych-

wiedzieć i pamiętać. Jednym z nich jest malowanie jajek

wstaniem Jezusa. Oprócz kolorowych pisanek, bardzo

wyłącznie na kolor czerwony. Tylko takie pisanki ozna-

ważne jest włożenie do koszyczka przynajmniej jednego

czały triumf życia nad śmiercią. Jeszcze jedną cieka-

świeżo ugotowanego jajka, którym należy się podzielić

wostką jest fakt, że kiedyś święciło się również ser, który

ze wszystkimi domownikami podczas uroczystego śnia-

symbolizował bliskość człowieka z przyrodą, a konkre-

dania wielkanocnego, podobnie jak robi się to opłatkiem

tnie ze zwierzętami. Interesująco przedstawia się rów-

w trakcie wigilii Bożego Narodzenia;

nież historia samych koszyczków wielkanocnych, które

pieprz i sól – symbolizują oczyszczenie, prawdę i życie

obecnie są raczej małe, podobnie jak umieszczone w

w prostocie. Dodatkowo, sól chroni jedzenie przed

nich pokarmy. Natomiast dawniej, symbolika święcenia

zepsuciem;

pokarmów miała nieco inny wymiar. Zamożniejsi para-

chleb – włożony do święconki ma zapewnić dobrobyt i

fianie przyjmowali księdza w domu, który święcił całe

pomyślność, a jego najważniejsze znaczenie jest

stoły suto zastawione jedzeniem. Biedniejsi wybierali

związane z Chrystusem pojmowanym jako chleb życia

się do kościoła, tak samo jak dzisiaj, ale ze znacznie

dla chrześcijan;

większymi i obficie wypełnionymi koszami, niż dzieje się

wędlina – oraz kiełbasa symbolizują zdrowie, płodność

to obecnie. Powodem tego było wierzenie, że poświę-

i dostatek materialny;

cony musi zostać cały pokarm, który będzie spożywany

chrzan – to symbol zdrowia i siły fizycznej, ale też

podczas wielkanocnego śniadania. Dzisiaj uważa się, że

skojarzenie z goryczą w kontekście gorzkiej męki Chry-

święconka może zawierać jedynie produkty „na spró-

stusa na krzyżu;

bowanie”. Jeszcze jednym ważnym zwyczajem, którego

baranek – jest ważnym symbolem dla chrześcijan,

dzisiaj już się nie kultywuje, było trzykrotne obejście

ponieważ oznacza odkupienie grzeszników i przezwy-

domu po powrocie z kościoła, ze święconką w ręku,

ciężenie zła. Najczęściej jest w postaci słodkiej figurki,

zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wierzono, że w

czekoladowej albo cukrowej. Można też spotkać baranki

ten sposób odganiane są złe moce od gospodarstwa.

wykonane z masła;
słodka babka – albo kawałek innego ciasta symbo-

Opracował: Jerzy Węgier
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2020
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Babcia z tamtego czasu pamięta niewiele. Ale
najbardziej zapamiętała strach. Ginęli jej przyjaciele,
sąsiedzi. Słyszała o rozstrzelaniach i łapankach. W

krajoznawczy pt. „Poznajmy Ojcowiznę”.

jednej z takich łapanek, w 1940 r. w ręce hitlerowców

Brali w nim udział także uczniowie kunic-

wpadły siostry prababci. Tata prababci, czyli nasz

kiej Szkoły Podstawowej nr 10 i zajęli

pradziadek, wykupił je potajemnie, mówiąc, że jak mają

znaczące lokaty. Pracę Oliwii Wądołow-

zabierać mu córki, to lepiej, żeby całą rodzinę wywieźli

skiej i Wiktorii Maliszewskiej pt.„Kunice

do Niemiec. W maju tego samego roku prababcia wraz z

– spacer przyjaźni” Państwo już znacie.

rodzicami i pięcioma siostrami zostali wywiezieni do

W

dwa

Niemiec, gdzie zamieszkali w miejscowości Neustadt

kolejne opracowania: „Losy naszej prabab-

(Dosse) na terenie Brandenburgii. W Niemczech dostali

ci Jadwigi” autorstwa sióstr Aleksandry i

propozycję podpisania Volkslisty, lecz tata prababci się

Katarzyny Gardoń oraz „Mirostowice jakich

nie zgodził. Jej rodzice oraz siostry pracowali na polu

nie znacie" pióra Aleksandry Penksy.

właściciela, u którego mieszkali. Właściciel posiadał

bieżącym

wydaniu

prezentujemy

duży dom, w którym mieszkali ludzie, pracujący u niego

Losy naszej prababci Jadwigi

w polu. W domu, oprócz rodziny naszej prababci, mie-

Aleksandra i Katarzyna Gardoń

szkali także Ukraińcy oraz inni Polacy. Był to dom
dwupiętrowy z kilkoma dużymi pokojami. W każdym z

Nasza prababcia nazywa się Jadwiga Niedział-

nich mieszkało po kilka rodzin. Pokój, w którym mie-

kowska, z domu Mikuła. Urodziła się 2 września 1929

szkała prababcia z rodziną, był poodgradzany kocami,

roku. Mieszkała w Babicach Starych pod Warszawą.

aby każda z rodzin miała swój kąt. Mieszkańcy domu

Tam spędziła swoje dzieciństwo, które wspomina z

pracowali w polu od 7 rano do 19 z półtora godzinną

rozrzewnieniem. Gdy wybuchła wojna, miała 10 lat i od

przerwą obiadową. Przed obiadem mieszkańcy znosili

tej pory skończył się dla niej czas beztroski, swobo-

swoje naczynia, w których dostawali odpowiednie

dnego przemieszczania się po ulicach Babic. W Babicach

porcje jedzenia ugotowanego przez kucharkę. Co

Starych chodziła do szkoły podstawowej. Ukończyła

tydzień każda z rodzin dostawała jedzenie od właś-

jedynie 3 klasy. Potem nie miała możliwości kontynuo-

ciciela, w tym chleb, ziemniaki, cukier i od czasu do

wania nauki. Babice Stare były niewielką miejscowoś-

czasu mięso. Pomimo biedy, która panowała w Niem-

cią, z typową wiejską zabudową. Najstarszym zabyt-

czech, rodzina naszej prababci była w miarę możliwości

kiem jest kościół pw. NMP. Najstarsze wzmianki o tej

dobrze traktowana i cieszyła się przede wszystkim z

miejscowości pochodzą z przełomu XIII w. W wieku XIX

tego, że była razem. Babcia Jadwiga zaczęła pracować w

powstały tam umocnienia Twierdzy Warszawa. Gmina

wieku 14 lat. Wcześniej opiekowała się dziećmi Niem-

Stare Babice graniczy bezpośrednio z Warszawą, z

ców. Nie pracowała ona w polu, ponieważ była drobnej

zachodnią częścią dzielnicy Bemowo. Wieś babci leżała

postury. Z racji tego właściciel zabrał ją do restauracji

w niefortunnym miejscu. W 1939 r. kilkakrotnie prze-

kuzyna, gdzie sprzątała. Pracowała tam około dwóch

chodziła tamtędy linia frontu podczas oblężenia Warsza-

lat. Wśród pracujących na polu, było wielu Polaków.

wy. Podczas II wojny światowej Ziemia Babicka stała się

Prababcia pamięta, że wszyscy się wspierali i pomagali

areną krwawych walk. Tu oddziały Wojska Polskiego

sobie nawzajem. Była otwartą dziewczyną i chętnie

broniły Warszawy i tzw. Reduty Babice, której część

zawierała przyjaźnie. Niestety, żadna z tych przyjaźni

stanowiły tereny należące do wielkiej Radiotelegra-

nie przetrwała. Po wojnie każdy wyjechał w swoją

ficznej Stacji Transkontynentalnej – jednej z najwięk-

stronę i martwił się o swoich najbliższych. Podczas pracy

szych wówczas na świecie. Obecnie kopia masztu pełni

w Niemczech mama naszej prababci złamała nogę,

funkcję masztu flagowego. W Babicach powstał

przez co przebywała w szpitalu trzy miesiące. Szpital ten

cmentarz wojskowy, na którym pochowanych jest 340

znajdował się w powiecie Ostprignitz-Ruppin. Po poby-

żołnierzy. Pamięć o walczących wciąż trwa.

cie w szpitalu, mama prababci nie pracowała, ale miała

dostawać rentę. Niestety, rodzina nie dostała żadnej

Mirostowice,jakich nie znacie

renty, przez co musieli biedować przez pewien czas.

Aleksandra Penksa

Przez cały czas przebywania w Niemczech rodzina babci
starała się pielęgnować swoje tradycje. Świętowali raczej wspominając dawne czasy, bo ciężko było zdobyć
jakiekolwiek pożywienie, nie mówiąc już o jakiś specjałach. Zdarzyło się jednak podczas którejś Wigilii, że
Niemka wręczyła prababci kosz z jabłkami oraz kawałek
ciasta i kazała zanieść mamie. Prababcia nie pamięta, by
Niemcy obchodzili Wigilię.
W maju 1945 roku na tereny Brandenburgii weszli
Rosjanie i wyzwolili Polaków. Te „wyzwolenia” były różne. Niemcy bardzo bali się Rosjan, którzy traktowali
podbity kraj po barbarzyńsku. Rodzina mojej prababci
cieszyła się, że będą mogli wrócić do kraju. Polacy byli
wywożeni powozami po kilka rodzin. Siostry babci pojechały jednymi końmi, a prababcia z rodzicami drugim
powozem. Prababcia wraz z rodziną została wywieziona
do miejscowości Ręczno (województwo łódzkie), gdzie
mieszkali rodzice jej mamy. Jedna z sióstr prababci z
powrotem zamieszkała w Warszawie. Pobyt prapradziadków w Ręcznie nie trwał jednak długo, ponieważ
wyjechali oni na tzw. Ziemie Odzyskane. Do Babic nie
mieli po co wracać. Ich dom nie przetrwał wojny, wszędzie panowała bieda i nie było gdzie mieszkać. Ich było
siedmioro i nie chcieli nikomu się narzucać, zajmować
dodatkowej powierzchni. Polacy byli namawiani do osiedlanie się na ziemiach zachodnich. Początkowo nie było
zbyt wielu chętnych. Ludzie bali się nieznanego. Nie
wiedzieli, czego mają się spodziewać, bali się też Niemców. Jednak postanowili wyjechać i rozpocząć życie od
początku. Jak to powiedziała babcia: „Przejechaliśmy do
dziury zabitej dechami i zajęliśmy gospodarstwo”. Osiedlili się w miejscowości Złotnik. W pobliskich Żarach
nasza prababcia znalazła pracę jako tkaczka w fabryce
„Wełna”. To dla prababci był dobry czas. W pracy poznała naszego pradziadka, Józefa Niedziałkowskiego, który
przyjechał do koleżanki jej brata z miejscowości Ręczno.
Z czasem ich znajomość zaczęła przeradzać się w coś
więcej. Ślub wzięli w 1950 roku w Boże Narodzenie. Po

Mirostowice Górne to mała miejscowość położona na zachodzie Polski, w województwie lubuskim,
w powiecie żarskim. Na pierwszy rzut oka wydaje się
taka, jak inne okoliczne wsie. Kolorowe domki otoczone
zielonym lasem, zapach świeżo skoszonej trawy w lecie
i radosny śmiech dziecka w oddali. Czym się tu zachwycać? W tej oddalonej od miejskiego życia wsi,
mieszkam ja. Po uszy zakochana w tym wszechobecnym
spokoju, pięknie oraz niezwykłych miejscach, znaczących dla mnie niewiarygodnie dużo. Wspomnienia z
dzieciństwa, wpadające do mojej głowy niczym stado
ptaków, wywołują na mojej nastoletniej twarzy promienny uśmiech. Pierwsze przyjaźnie, wypowiedziane
obietnice, przeprowadzone kłótnie. Złe chwile wypełnione gorzkimi łzami, rozczarowaniem i długimi godzinami samotności, które wypełniała jedynie głucha cisza.
Arkadyjskie momenty, które kolorują kredki szczęścia,
beztroskiej zabawy oraz rodzinnego ciepła. Całość
składa się w jedno. Mirostowice Górne - moja rodzinna
miejscowość, zajmująca w moim miejscu spory kawałek. Kawałek, którego nigdy nie oddam. Dla każdego
wędrowca, rowerzysty, kierowcy jest to miejsce idealne,
by odpocząć od męczącej podróży. Nadleśnictwo przygotowało tablice informacyjne dla żądnych wiedzy
podróżników. Drewniane altanki czekają, aż ktoś
usiądzie na wielkich ławach podziwiając naturę, która
jest tam doskonale widoczna.
Wgłębiając się w dalsze zakątki Mirostowic
Górnych przywita nas rzeźba wykonana przez żarskiego
artystę, Andrzeja Kmiecika. Jest to Skarbek, duch kopalni ,,Henryk”. Z kopalni zamkniętej kilkadziesiąt lat
temu wydobywano węgiel brunatny. Po likwidacji kopalni, wejścia pod ziemię zasypano, budynki zrównano,
a następnie posadzono w te miejsca drzewa. Podczas
corocznego festynu rodziny odbywa się bieg po słynny
kilof kopalni ,,Henryk”. W Mirostowicach Górnych na
niewielkim wzgórzu znajduje się gotycki kościół z końca

ślubie zamieszkali razem i mieli trójkę dzieci. Nasza
prababcia skończyła we wrześniu 90 lat. Doczekała się

ją do Kunic, by się nią opiekować. Nasza prababcie to

dwóch synów i jednej córki. Ma pięcioro wnuków i

bardzo ciepła kobieta. Lubimy do niej przychodzić i

dziesięcioro prawnuków. W Złotniku mieszkała do

słuchać jej opowieści. A czasami lubimy tam tak po

śmierci swojego męża, czyli do 2013 r. Potem zabraliśmy

prostu …

XIV wieku. Mur otaczający świątynie został wykonany z

Liczyła się tylko dobra zabawa, nic innego nie miało

kamienia, a dzwonnica do niego przylegająca jest

żadnego znaczenia. W świecie figli, psot i wzajemnego

chroniona namiotowym dachem.

towarzystwa, problemy nie istniały. Niedzielne, słonecz-

U podnóża górki znajduje się ośrodek ,,ANASTA-

ne popołudnia spędzałam na długich spacerach z moją

SIS” otoczony niewielkim stawem. Małe domki letnis-

rodziną. Przechadzając się polną dróżką, trzymałam

kowe postawione w malowniczej okolicy służą każdemu,

swoją rączkę owiniętą ciasno wokół dłoni mamy. Rytu-

kto chce zaznać odpoczynku, ciszy i spokoju. Dla bar-

ałem naszych niedzielnych spacerów było wypatry-

dziej aktywnych są dostępne rowerki wodne i kajaki,

wanie wiewiórek. Nasze głowy zawsze były skierowane

którymi można opłynąć cały staw. Wszystkie te miejsca

w stronę gęstych koron drzew, gdzie skrywały się te

są dostępne dla odwiedzających Mirostowice Górne. Ja

małe zwierzątka. Gdy udało się nam wychwycić pu-

jednakże chciałabym pokazać miejsca, które są bliskie

szysty, rudy ogonek, naszej radości nie było końca,

mojemu sercu. To ścieżki wydeptane jedynie przeze

podczas gdy rodzice przypatrywali się nam z czułością.

mnie. To miejsca, które sprawiły, że moja miejscowość

Nasze przechadzki nigdy nie odwiedzała cisza.

jest dla mnie najważniejsza, jest oazą w świecie, który

Otuleni w swobodne rozmowy, napawaliśmy się

gna, nie wiadomo dokąd… Może wędrując po moich

swoją obecnością. Psoty nie opuszczały nas nawet tam.

wspomnieniach, sprawię, że ktoś dostrzeże w nich

Bawiąc się w berka, przecinałam powietrze, nie zatrzy-

malowniczość krajobrazu.

mując się choćby na krótką chwilę. Niejednokrotnie

Plac zabaw, znajdujący się naprzeciw mojego

upadając, raniłam swoje kolana i łokcie. Pomimo tego

domu, został samodzielnie zbudowany przez mojego

wstawałam i biegłam dalej. Wspomnienia tworzą klatki,

tatę. Jeszcze przed moim przyjściem na świat został

które przewijają się komponując piękny, stary film.

oddany w małe rączki mojej siostry. Kiedy obie

Wracam tam do dzisiaj, nie w towarzystwie rodziny, a z

podrosłyśmy, musiałyśmy dzielić się naszym króle-

wiernym przyjacielem, jakim jest mój pies i muzyką

stwem, co często doprowadzało do małych sporów.

płynącą do moich uszu. Ścieżka, którą często przemie-

Jednak po pewnym czasie siostra w całości powierzyła

rzam, udając się na samotne spacery, prowadzi do

plac zabaw mi i naszej kuzynce. Pamiętam długie letnie

sporych rozmiarów pagórka. Uwielbiam wchodzić na

dni spędzone dokładnie tam. Wymyślałyśmy wiele no-

sam szczyt, rozkładać ramiona i czuć na swoim ciele

wych zabaw, a nasza wyobraźnia nie miała końca.

podmuchy chłodnego wiatru. Wyobrażam sobie wów-

Huśtając się na drewnianej huśtawce, dosięgałyśmy

czas, jak on porywa mnie całą i Wzgórze niesie daleko,

chmur wiszących wysoko nad nami. Odrywając swoje

poza szczyty drzew, niczym nasienie rośliny. Ciepłe dni

stopy od ziemi, wołałyśmy do przelatujących samolo-

lubię spędzać na tej górce z moją kuzynką. Siedząc na

tów, z nadzieją, że pilot srebrnego ptaka zabierze i nas

trawie, często rozprawiamy na ciekawe tematy, śmiejąc

w daleką podróż. W małym domku bawiłyśmy się w

się i pijąc chłodne napoje. Gdy cisza zastępuje roz-

dorosłe, eleganckie kobiety, którymi tak bardzo chcia-

mowę, wsłuchujemy się w szum liści, zupełnie oddając

łyśmy się stać w przyszłości. Będąc idealną postacią z

się tej chwili. Układając swoje myśli, każda z nas patrzy

naszych wyobrażeń, czułam się wolna i nieograniczona.

w nieokreślony punkt. Były dni, kiedy całkowicie za-

Bursztynowe naszyjniki z pobliskiej jarzębiny służyły

absorbowane sobą nie widziałyśmy zmieniających się

nam jako perły warte miliony, a czerwone rowery były

godzin, nie obdarzając żadnym spojrzeniem zegarka

luksusowymi pojazdami. Balkon był naszą sceną, gdzie

spoczywającego na moim nadgarstku. Zawsze dziwiąc

przed nieliczną publicznością odgrywałyśmy zabawne

się, że słońce ustąpiło miejsce księżycowi, układałyśmy

scenki. Niebieska zjeżdżalnia wydawała się niebotycznie

się wygodnie wśród wysokiej trawy i podziwiałyśmy

długa, kiedy zjeżdżałyśmy na niej, na końcu boleśnie

sklepienie zasypane milionem gwiazd. Za każdym ra-

tłukąc sobie kolana. Karuzela, kolorem przypominająca

zem, gdy to robimy, mam wrażenie, że widzę prawdziwe

wóz strażacki sprawiała, że świat był jedynie niewyraźną

piękno. Nieporównywalne do niczego innego. Gdy cisza

plamą. Wsiadając na kolejne szalone przejażdżki na

zastępuje rozmowę, wsłuchujemy się w szum liści, zu-

karuzeli, zostawiałyśmy najmniejsze troski za sobą.

pełnie oddając się tej chwili. Układając swoje myśli,

każda z nas patrzy w nieokreślony punkt. Były dni, kiedy

Dzieje parafii w Kunicach

całkowicie zaabsorbowane sobą nie widziałyśmy zmieniających się godzin, nie obdarzając żadnym spojrzeniem zegarka spoczywającego na moim nadgarstku.

Z HISTORII KUNIC

Opracował Jerzy Węgier

Zawsze dziwiąc się, że słońce ustąpiło miejsce księżycowi, układałyśmy się wygodnie wśród wysokiej

Historia Kunic i tutejszej parafii sięga czasów

trawy i podziwiałyśmy sklepienie zasypane milionem

średniowiecza. Na terenie Dolnych Łużyc chrześci-

gwiazd. Za każdym razem, gdy to robimy, mam wra-

jaństwo pojawiło się stosunkowo późno, a pierwsze

żenie, że widzę prawdziwe piękno. Nieporównywalne

chrześcijańskie świątynie zbudowano tu w XIII wieku.

do niczego innego. Niegdyś zimą to wzgórze pokrywał

Najstarsze informacje o istnieniu kościoła w Kunicach

biały puch, witając moją rodzinę, wyposażoną w sanki,

pochodzą z 1346 roku; Kunice były wówczas wsią para-

podmuchem wiatru. Niemałym wysiłkiem było wejście

fialną, podległą żarskiemu arcyprezbiterowi. W latach

na sam szczyt, a dla pięcioletniej dziewczynki, jaką

1463 - 1810 wieś należała do żagańskiego klasztoru

wtedy byłam, to wzniesienie wydawało się ogromne.

augustianów. Reformacja luterańska przyjęła się w

Będąc na samej górze wskakiwałam na sanki, które

Kunicach już na początku lat dwudziestych XVI w.

moja siostra wcześniej przyniosła. Zjeżdżając w dół, do

Prekursorem nauk luterańskich był kapłan Matthias

mamy, która już na nas czekała, krzyczałyśmy w nie-

Lemberg, brat żagańskiego opata augustianów Paula

bogłosy. Nasze głosy rozchodziły się w dal, zbudzając

Lemberga, który podczas swoich studiów teologicznych

zapewne niejedno zwierzę z zimowego snu. Moje życie

w Wittenberdze miał bliskie kontakty z Marcinem

jest bogate w wyprawy do enigmatycznego lasu, w

Lutrem i później przeszedł też na luteranizm. Po Mat-

którym zdarza nam się spędzić kilka długich godzin.

thiasie Lembergu przybywało do Kunic na krótkie

Zbierając wytwory natury, takie jak grzyby czy jagody,

kadencje wielu pastorów, którzy studiowali do końca

byliśmy bezustannie spowici milczeniem. Nikt nie był

XVIII. najczęściej w Wittenberdze lub Halle, a więc w

chętny do opowiedzenia ciekawych anegdotek lub

centrach luterańskiej teologii. Dopiero po przyłączeniu

opisania swojego dnia. Cisza jest tam wszechobecna.

Łużyc Dolnych do Prus w roku 1815 i powstaniu Uniwer-

Jedynym odgłosem jest łamanie gałęzi pod naszymi

sytetu Berlińskiego, absolwenci tegoż uniwersytetu

butami bądź śpiew ptaków ponad gałęziami. W żaden

przejęli urząd parafialny w Kunicach.

sposób mi to jednak nie przeszkadzało. Ciekawiło mnie

Na większą uwagę zasługuje Bernhard Gräefe,

wszystko. Zaczynając od takich prostych pytań jak

który był pastorem w Kunicach w latach 1880 – 1905.

„Jakie zwierzę zamieszkuje tę norę?”, poprzez „Ile lat
ma to drzewo?” kończąc na „Dlaczego jest tu tak
pięknie?”. Wysokie drzewa kołysały się na wietrze,

zatopić się w własnych myślach. Mirostowice Górne to

idealnie wpasowując się w jego rytm. Widok promieni

niezwykła kraina, urzekająca każdego, kto zazna jedy-

słonecznych, które zawzięcie starają się dostać w głąb

nie kawałka jej piękna. Brak wielu miejsc przezna-

lasu, jest niesamowity. Zapiera dech w piersi, każąc

czonych dla turystów wynagradza natura, którą widać

przyglądać się temu zwykłemu, aczkolwiek niesamowi-

wszędzie. Łąki, które porastają wielobarwne kwiaty,

temu zjawisku. Uwielbiałam chodzić do lasu, a fakt, iż

zielone lasy pełne tajemniczych miejsc, wprowadzają

byliśmy tam razem, cieszył mnie najbardziej. Las kryje w

nas w świat magii. Patrząc na wszystkie wzgórza i czując

sobie tak wiele zagadek i tajemnic, które chciałam

na sobie ciepłe promienie słońca, mamy wrażenie, że

odkryć.

czas stanął w miejscu, specjalnie dla nas zatrzymał się,

Pogodne wieczory spędzam z przyjaciółmi podzi-

pozwalając podziwiać te urokliwe miejsca. Z radością

wiając niezwykle zachody słońca. Siedząc na kładce

zapraszam wszystkich tych, którzy doceniają możliwość

umiejscowionej tuż przy stawie, zatapiamy się w szumie

obcowania z naturą, posiadających w sobie odrobinę

wody, odbijającej zmieniające się kolory nieba. Skle-

dziecięcej wyobraźni, by przenieść się w ten magiczny

pienie przeszywają wspaniałe barwy, pozwalając nam

świat.

Pomimo faktu, że jego kadencja sięgała w XIX wiek
zaledwie 5 lat, to jego praca oddziaływa daleko w
następne stulecia. Podczas jego urzędowania nastąpiło
najważniejsze wydarzenie w najnowszej historii gminy

SEZON 2020 i co dalej?

kościelnej, do której oprócz Kunic należały wsie Siodło i

Bogdan Klockowski

nieistniejące dzisiaj Jaszkowice. W 1895 roku rozpoczęto budowę nowego - obecnego kościoła, wówczas
oczywiście luterańskiego. Jak na owe czasy budowa tak
dużego obiektu trwała krótko, bo zaledwie niespełna
2 lata Pierwszą mszę świętą w nowej kunickiej świątyni
odprawił 10 listopada 1896 roku jej budowniczy pastor
B. Gräefe, autor niezachowanej kroniki miejscowej
parafii opracowanej do 1904 roku. Budowa nowego
kościoła była prawdopodobnie spowodowana stałym
wzrostem mieszkańców w drugiej połowie XIX w.
Jednak ten nowy Dom Boży był tak ogromny, że tylko
podczas ważnych świąt, takich jak Wigilia, Nowy Rok,
Wielki Piątek czy Dzień Reformacji 31. października,
był pełny.
Przez zmiany społeczne, np. dzięki powstaniu
klasy robotniczej, stosunek ewangelickiego społeczeństwa do kościoła się rozluźnił. Mimo że istniała formalna

Pandemia koronawirusa to straszna rzecz. Choroba, która potrafi zabrać nawet życie, ale to właśnie
przerwa w rozgrywkach przez tę pandemię uprzedniego
sezonu uratowało naszej Unii życie, a raczej pozostanie
w tej samej klasie rozgrywkowej. Po pierwszej rundzie
Unia znajdowała się w strefie spadkowej z dorobkiem
zaledwie 9 punktów, co nie gwarantowało bytu w
zielonogórskiej klasie okręgowej. Decyzja PZPN o
przerwaniu rozgrywek bez awansu i spadku walnie
przyczyniła się do tej sytuacji. Był to czarny sezon, o
którym jak najprędzej trzeba zapomnieć i wziąć się do
pracy. Nikt nie spodziewała się, że ta drużyna walcząca o
utrzymanie - w nowym sezonie miała by zagrać o wiele
lepiej. Klub jednak przeszedł metamorfozę, ponieważ
cd. str. 8

przynależność do kościoła wśród kunickiej społeczności
robotniczej - brano śluby kościelne, chrzczono dzieci,
udzielano pogrzebu, ale nie chodzono regularnie na

Po 1945 roku nowo przybyli mieszkańcy Kunic, w

msze i bardzo rzadko brano aktywny udział w życiu

większości katolicy, początkowo na niedzielną mszę

parafii. Godnym podkreślenia jest fakt, iż okazała forma

świętą udawali się do pobliskich Żar. Dwa lata po

tej nowej świątyni dowodzi o zamożności ówczesnej

zakończeniu wojny kościół ponownie poświęcono,

miejscowość i jej mieszkańców oraz o niewątpliwym

jednak msze święte odprawiano w nim okazjonalnie z

wzroście zaludnienia, bowiem pierwotnie było w niej

powodu braku miejscowego proboszcza. Na nabożeń-

około tysiąca miejsc siedzących. Rozwój Kunic postę-

stwa księża dojeżdżali z żarskiej parafii. Wniebowzięcia

pował od początku XIX wieku, kiedy to okoliczne złoża

Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym powojennym

węgla brunatnego i ceramicznych iłów zaczęto wydoby-

proboszczem został ks. Józef Śmietana, który przybył do

wać na skalę przemysłową. Miejscowość stała się słynna

Kunic dopiero w sierpniu 1949 roku. Przez kolejne 10 lat

dzięki tutejszym kopalniom, cegielniom i hutom szkła.

terytorium kunickiej parafii obejmowało również koś-

Brak jest archiwalnych dokumentów na temat

cioły filialne w Mirostowicach Dolnych i Górnych, a także

wcześniejszych obiektów kościelnych. Można przypusz-

okoliczne wsie.

czać, że były one dość okazałe jak na owe czasy.

Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałem z

Świadczyć może o tym chociażby ołtarz i ambona, które

następujących publikacji: Stanisław Kowalski – Zabytki

trafiły do kunickiego kościoła w roku 1710 z kaplicy

Województwa Zielonogórskiego, Anna Kubiak – Kościół

zamkowej w Żarach. Obecna plebania zbudowana

rzymsko – katolicki pw. Matki Bożej Szkaplerznej w

została już w drugiej połowie XVI wieku, co oznacza, iż

Żarach – Kunicach /publikacja wydana przez KSIP w

jej żywot jest

o ponad 300 lat starszy, od obiektu

2005 roku/, oraz artykułu opracowanego przez Wernera

świątyni. Lata pierwszej i drugiej wojny światowej

Guttmanna, publikowanego kilka lat temu w Echu

budynek kościoła przetrwał bez większych zniszczeń.

Kunic.

cd. ze str. 7

Unia - Szprotavia 2:2

zmienił się trener pierwszej drużyny i wybrano nowy

Lech – Unia 1:6

zarząd. Po czterech latach z funkcji prezesa zrezygnował

Unia – Piast 4:2

Rafał Ciesielski, a jego stanowisko objął Piotr Ciechanowicz. Z przytupem nowy zarząd zaczął działania

Ostatecznie sezon Unia zamknęła 6. pozycją w

mające na celu polepszenie gry i wyników seniorskiej

tabeli z dorobkiem 32 punktów i stosunkiem bramek

drużyny. Pozyskano bardzo młodego trenera mającego

61:32 Oceniając grę z pozycji osiągniętych wyników

licencje między innymi na drugą ligę - Jarosława Gada.

trudno jednoznacznie stwierdzić gdzie graliśmy dobrze,

A z klubem pożegnał się wieloletni trener piłkarz i

a gdzie trochę gorzej. Wynik uzyskany z ŁKS Łęknica

wychowanek Unii Marek Sitarek. Postawiono na odmło-

i to na naszym obiekcie to czysty wypadek przy pracy.

dzenie kadry i powoli zaczęło to procentować choć

Remisowy mecz przegrywamy wyraźnie pomimo kilku

początki były bardzo ciężkie, między innymi przez brak

dogodnych sytuacji na zdobycie bramki. Mecze wyjaz-

doświadczenia. To co pokazał nasz zespół jesienią 2020

dowe z Deltą i Siedlisko nasi potraktowali jako trening,

roku potwierdziło obrany kierunek rozwoju drużyny.

nie obrażając naszych przeciwników. Mecze, w których

Unia pokazała swój styl, nową boiskową strategię i co

UNIA pokazała swój charakter to w Lubsku z Budowla-

ważne konto punktowe rosło. Ostatnie 10 spotkań

nymi wygranym z ówczesnym liderem 3:2, oraz remi-

zielonogórskiej klasy okręgowej Unia rozegrała bez

sowy derbowy mecz z Promieniem. Nasi na długo przed

porażki. Walnie do tego przyczynił się najlepszy strzelec

meczem skazywani byli przez sympatyków Promienia na

tej klasy, oczywiście nasz zawodnik - Denis Matu-

pożarcie. Unia postawiła trudne warunki przeciwnikowi

szewski, który zdobył 27 bramek. Nasz zespół oprócz

.I gdyby nasi wykorzystali swoje okazje do zdobycia

rozgrywek ligowych brał

bramki to 3 punkty pojechałyby do Kunic. Zawodnicy

udział w meczach pucharu

Polski, oto wyniki:

Unii mieli pretensje do sędziego, że nie uznał nam
zdobytej bramki, ale jak mówi przysłowie sędzia ma

Łużyczanka – Unia 3:5

zawsze racje, choć pomylić się może. W minionej

Unia - Czarni Żagań 3:0

jesiennej rundzie, zarówno cały zespół jak i trener

Start Płoty - Unia 0:4

zasługują oczach kibiców na słowa uznania i szacunku.
Pozwolę sobie trochę na prywatną opinię – szczególnie

Oto wyniki uzyskane przez Unia Kunice w III grupie

chciałbym wyróżnić naszego bramkarza Rafała Ciesiel-

lubuskiej klasy okręgowej, jesienią 2020 r.:

skiego, który często bronił wprost fenomenalnie ratując
nasz zespół od utraty gola. On jak wino czym starszy tym

Zorza - Unia 3:2

lepszy; swoje umiejętności w utworzonej przez siebie

Unia - Chynowianka 3:1

szkółce bramkarskiej przekazuje nowym adeptom i

Odra B - Unia 0:0

chwała mu za to. A czego możemy żałować? To brak

Unia – ŁKS - Łęknica 0:4

kibiców na trybunach i tego kunickiego nastroju. Choć

Mieszko- Unia 2:2

kibice oglądali mecze z „nad płotu”, to nie te wrażenia.

Unia - Hamar 4:1

Zapraszam kibiców do pracy w nowo utworzonym klubie

Pogoń - Unia 3:1

kibica i brania udziału w życiu naszej drużyny. Może

Budowlani - Unia 2:3

niedługo pandemia nas opuści i znów spotkamy się na

Unia - Drzonkowianka 5:1

naszym stadionie, by wspólnie kibicować drużynie. Do

Delta – Unia 2:10

zobaczenia.

Unia – Alfa 2:2
Promień – Unia 0:0
Unia – Sparta 8:1
Siedlisko - Unia 3:7

BÓG POWIEDZIAŁ NIE
PROSIŁEM BOGA BY ODEBRAŁ MI MOJA PYCHĘ,
A BÓG POWIEDZIAŁ NIE.
POWIEDZIAŁ MI, ŻE TO NIE ON MA MI JĄ ZABRAĆ,
ALE JA MAM JĄ ODRZUCIĆ.
PROSIŁEM BOGA BY UZDROWIŁ MOJE NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO,
A BÓG POWIEDZIAŁ NIE.
ODPOWIEDZIAŁ, ŻE DUSZA DZIECKA JEST ZDROWA,
A JEGO CIAŁO TYMCZASOWE.
PROSIŁEM BOGA BY OBDARZYŁ MNIE CIERPLIWOŚCIĄ,
A BÓG POWIEDZIAŁ NIE.
POWIEDZIAŁ, ŻE CIERPLIWOŚĆ JEST UBOCZNYM REZULTATEM WIELKICH
TRUDNOŚCI I NIE MOŻNA JEJ OTRZYMAĆ,
ALE MOŻNA NA NIĄ ZASŁUŻYĆ.
PROSIŁEM BOGA BY DAŁ MI SZCZĘŚCIE.
A BÓG POWIEDZIAŁ NIE.
POWIEDZIAŁ, ŻE ON DAJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA,
A SZCZĘŚCIE JEST W MOICH RĘKACH.
PROSIŁEM BOGA BY OSZCZĘDZIŁ MI CIERPIENIA,
A BÓG POWIEDZIAŁ NIE.
POWIEDZIAŁ, ŻE ,, CIERPIENIE ODRYWA CIĘ OD ŚWIATOWYCH TROSK
I PRZYBLIŻA DO MNIE.
PROSIŁEM BOGA BY SRAWIŁ, ŻEBY MÓJ DUCH WZRASTAŁ,
A BÓG POWIEDZIAŁ NIE.
POWIEDZIAŁ, ŻE SAM MUSZĘ WZRASTAĆ,
A ON BĘDZIE MNIE KORYGOWAŁ.
PROSIŁEM BOGA BY POMÓGŁ MI KOCHAĆ INNYCH TAK,
JAK ON KOCHA MNIE.
I BÓG POWIEDZIAŁ : "ACH NARESZCIE ZACZYNASZ ROZUMIEĆ !"
PROSIŁEM O SIŁĘ
I BÓG DAŁ MI TRUDNOŚCI, BY UCZYNIĆ MNIE SILNYM.
PROSIŁEM O MĄDROŚĆ
I BÓG DAŁ MI PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA.
PROSIŁEM O ODWAGĘ
I BÓG DAŁ MI NIEBEZPIECZEŃSTWA DO POKONANIA.
PROSIŁEM O MIŁOŚĆ
I BÓG DAŁ MI NIESZCZĘŚLIWYCH LUDZI BYM IM POMAGAŁ.
PROSIŁEM O PRZYSŁUGĘ
A ON DAŁ MI SPOSOBNOŚĆ.
NIE OTRZYMAŁEM NIC, CZEGO PRAGNĄŁEM.
DOSTAŁEM WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBOWAŁEM.
MOJA MODLITWA ZOSTAŁA WYSŁUCHANA.

AUTOR NIEZNANY
P.S. Tekst ten umieszczony jest (prawdopodobnie)
w Instytucie Rehabilitacji w Nowym Jorku

ŻDK NIE DAJE ZA WYGRANĄ.
O PRACY INSTYTUCJI KULTURY W CZASIE PANDEMII.
Anita Osek - Instruktor ŻDK

obecnie lekcje w szkołach. Skorzystali z tego m.in.
uczestnicy takich sekcji, jak Teatr Drewniana Kurtyna
(instr. Alicja Wróbel), zespoły muzyczne ŻDK (zespoły

Szalejąca obecnie na świecie pandemia zahamo-

rockowe – instr. Jarosław Adryańczyk, Miejska Orkiestra

wała nie tylko działalność takich branży jak gastro-

Dęta – instr. Jarosław Przerada), Uniwersytet Trzeciego

nomia, hotelarstwo czy fitness, ale również poważnie

Wieku (pod kierownictwem Danieli Giecold), sekcja

ograniczyła możliwości sektora kultury. Nie da się ukryć,

filmowo-teatralna MIOT (instr. Grzegorz Kowalczuk),

że odgórny nakaz zamknięcia instytucji kultury wpro-

teatry tańca (instr. Bożena Wróbel), sekcja taneczna

wadzony w marcu 2020 r. spadł na nas jak grom z jas-

„Piruet” (instr. Kamila Olczyk), a także sekcje plastyczne

nego nieba. Zostaliśmy postawieni przed dużą ilością

(instr. Beata Chudy).

pytań i dylematów. Co teraz? Kiedy możemy spodziewać

Tworzenie i prowadzenie kół zainteresowań to

się poprawy sytuacji? Jak pracować w sposób niena-

niezwykle ważna część pracy domów kultury, bynaj-

rażający nikogo na styczność z koronawirusem? Czy w

mniej nie jedyna. W tak zwanych czasach przed pan-

dobie ogólnoświatowego kryzysu animowanie kultury

demią ŻDK wychodził ze swoją ofertą nie tylko do

ma jeszcze rację bytu? Naturalnie pojawiła się w wielu

członków poszczególnych sekcji, ale do całego miasta.

z nas obawa nie tylko o zachowanie miejsca pracy, ale

Nie mogliśmy zignorować więc faktu, że osoby zainte-

również o dalszy rozwój kultury jako takiej – dziedziny,

resowane organizowanymi przez nas wydarzeniami, ale

która stanowi sens życia dla wielu z nas.

nieuczęszczające na żadne zajęcia, zostały pozbawione

Czy instytucje kultury są jeszcze potrzebne? Od

wszelkiego kontaktu z nami. Z tego powodu podjęliśmy

razu zaczęliśmy zastanawiać się, jak mimo wprowa-

– i wciąż podejmujemy – wiele inicjatyw, mających na

dzonych obostrzeń kontynuować swoją misję, bo tak

celu umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców

naprawdę żaden pracownik Żarskiego Domu Kultury nie

kontaktu z treściami kultury. Dlatego właśnie efekty

ma wątpliwości co do tego, czy jego praca jest komuś

starań uczestników sekcji można zobaczyć na naszej

potrzebna. Jesteśmy pewni, że społeczeństwo potrze-

witrynie internetowej. Należą do nich wirtualne wy-

buje nas nawet pomimo pandemii, a może nawet

stawy ich prac plastycznych, nagrania będące częścią

zwłaszcza w tym czasie. Dowodzi tego przede wszy-

akcji takich jak „Korona”, „Maniak tańca” lub Minikon-

stkim gwałtowny wzrost popularności usług związanych

frontacje Tańca Współczesnego Online, nowe utwory

z uczestnictwem w tak zwanej kulturze 2.0 – np.

zespołów muzycznych powstałe w warunkach „pande-

platform streamingowych, takich jak Netflix lub HBO

micznych”, filmy sekcji filmowo-teatralnej MIOT,

GO, czy gier komputerowych, zwłaszcza w trybie

interesujące fragmenty wideokonferencji aktorów Te-

multiplayer, tzn. umożliwiających wspólną rozrywkę

atru Drewniana Kurtyna i wiele innych. Ta lista jest stale

wielu osobom jednocześnie i to bez względu na miejsce

uzupełniana.

zamieszkania. Już sama akcja muzyczna o nazwie

Nie zabrakło też różnego rodzaju konkursów –

Hot16challenge2 pokazała, że sztukę można wyko-

plastycznych, filmowych, tanecznych. Uczestnicy nad-

rzystać nawet do walki z pandemią – muzycy (i nie

syłali biorące w nich udział prace i nagrania drogą

tylko!) nagrywali szesnastowersowe utwory i zamiesz-

elektroniczną. Należy wspomnieć również, że Teatr

czali je w internecie, by zebrać pieniądze na rzecz po-

Drewniana Kurtyna zorganizował dwa wieczory poetyc-

trzeb zmagającego się z Covid-19 personelu medycz-

kie, z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Oba wydarzenia

ego. Pracownicy ŻDK wzięli się zatem do dzieła.

nie miały tradycyjnej widowni, lecz były transmitowane

Pierwszym krokiem było kontynuowanie zajęć

na żywo za pośrednictwem naszego kanału na YouTube

sekcji artystycznych w formie wideokonferencji online.

oraz Facebooka. Za jedno z najważniejszych przedsię-

Instruktorzy wykorzystali znane platformy internetowe,

wzięć związanych z upowszechnianiem edukacji kultu-

umożliwiające komunikację na odległość, takie jak

ralnej, uważamy naszą nową witrynę internetową, czyli

Skype lub Messenger. Wiele oferowanych przez nas

Arsenał Kultury. Można znaleźć go pod adresem

zajęć przybrało formę podobną do tej, jaką mają

arsenal.HYPERLINK "mailto:arsenal@dkzary.pl"

dkzary.pl . Jest to miejsce, w którym gromadzimy w

zorganizować w filii ŻDK „Kunice” Mikołajek dla dzieci.

formie cyfrowej zasoby wiedzy związanej z różnymi

Zamiast tego nagraliśmy kilka filmów warsztatowych, na

aspektami kultury, głównie materiały filmowe zawie-

których instr. Beata Chudy pokazuje, jak samodzielnie

rające krótkie wykłady, m.in. z dziedzin takich, jak

wykonać proste, ale efektowne ozdoby świąteczne.

fotografia, film, literatura, teatr, plastyka. Można tam

Można znaleźć je na Arsenale Kultury pod kategorią

również znaleźć cykl filmów, w których opowiadają o

„plastyka” oraz na fanpage'u ŻDK. Okres przed-

sobie najciekawsze postacie związane z naszym mias-

świąteczny obfitował w ciekawe akcje. Aby nieco

tem lub odwiedzające je (w jednym z nich występuje

poprawić humor odbiorcom naszych działań, pracow-

sam Zbigniew Zamachowski). Arsenał stale się rozwija,

nicy poszczególnych placówek ŻDK zaśpiewali kolędę

a jedną z przyświecających mu idei jest aktywizacja

„Przybieżeli do Betlejem”, a nagranie znalazło się w sieci

odbiorców – zachęcamy więc do współuczestnictwa we

i zostało ciepło przyjęte przez widzów. Osiągnęło też

wzbogacaniu naszej bazy. By dowiedzieć się, jak to

stosunkowo dużą liczbę wyświetleń. Oprócz tego zespół

zrobić, wystarczy odwiedzić witrynę. Wszelkie pytania

„Wrocławska 7” nagrał świąteczny minikoncert, podo-

można kierować również drogą elektroniczną na adres

bnie jak Miejska Orkiestra Dęta.

mailowy arsenal@dkzary.pl .

Pandemia koronawirusa to dla nas czas poko-

Okres letni, a więc czas, w którym obowiązujące

nywania przeszkód, poszukiwania twórczych rozwiązań

obostrzenia zostały poluzowane, a instytucje kultury

oraz nauki nowych umiejętności. W oczekiwaniu na

otwarte, wykorzystaliśmy najlepiej, jak się dało.

powrót do normalności, uczymy się dostrzegać wyjścia

Wyjątkowo przez całe wakacje uczestnicy sekcji artys-

tam, gdzie pozornie ich nie ma oraz posługiwać się

tycznych mogli przychodzić na zajęcia. Musieliśmy

nowymi narzędziami. Metody pracy, które wprowa-

jednak przestrzegać zasad bezpieczeństwa – uczestnicy

dziliśmy ze względu na wybuch pandemii, będą nam

i instruktorzy pracowali w maseczkach, dbając o

towarzyszyć już zawsze, nawet po jej wygaśnięciu.

zachowanie odpowiedniego dystansu. Mierzyliśmy

Okazuje się bowiem, że nowe media mają olbrzymi

temperaturę ciała każdej osoby pojawiającej się na

potencjał, by przyciągać nowych odbiorców, zaspokoić

spotkaniach poszczególnych grup, a w przypadku wię-

tych stałych, docierać do tych, którzy sami dotrzeć do

kszych z nich konieczna była czasowa przeprowadzka

nas nie mogą, a także by rozpropagować nasze działania

do sal o większym metrażu. Częściowo powróciliśmy

nawet poza rejon Żar. Mimo to obecna sytuacja

również do organizowania imprez z udziałem widowni,

utwierdziła nas w przekonaniu, że nic nie zastąpi

choć ta z oczywistych względów musiała być mniejsza,

człowiekowi fizycznego spotkania z drugim człowie-

niż zazwyczaj. Odbył się m.in. koncert zespołu rocko-

kiem. Wideokonferencje, chociaż w tej chwili niezwykle

wego Mono Mask (pod kierownictwem Roberta Podol-

pomocne, nie mogą równać się z prawdziwym, bez-

skiego), który był też transmitowany w sieci. Inne ważne

pośrednim kontaktem z grupą i z instruktorem. Spektakl

wydarzenia, które zorganizowaliśmy, to doroczny Kozzi

online oglądany w domowym zaciszu, nigdy nie dorów-

Film Festiwal, Międzynarodowe Plenerowe Spotkania Ze

na ceremoniałowi wyjścia do teatru, a co dopiero

Sztuką Ż'art., powiatowy i wojewódzki przegląd

przeżywaniu sztuki w jej „świątyni”.

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ruszyła

Mamy nadzieję, że pandemia, choć stanowi

też kolejna edycja Otwartego Konkursu Plastycznego

trudny okres, pozostawi po sobie jakieś korzyści. Kto

„Salon Jesienny”, a także, po raz trzydziesty, wojewó-

wie, czy dzięki niej polskie społeczeństwo nie przekona

dzkiego i krajowego Salonu Fotografii Artystycznej –

się wreszcie, że kontakt z treściami kultury oraz udział w

oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się z pomocą

tworzeniu ich, ma nieoceniony walor edukacyjny i

transmisji na żywo. Do czasu ponownego zamknięcia

terapeutyczny; że pozwala na nabycie kompetencji w

instytucji kultury, gościliśmy na naszych scenach takie

życiu niezbędnych, lecz obecnie praktycznie niemożli-

osobistości, jak Zbigniew Zamachowski czy Leszek

wych do wyniesienia ze szkoły. Póki co jednak cierpliwie

Mądzik.

czekamy, aż koronawirus przestanie być zagrożeniem i

Z powodu kolejnych obostrzeń nie mogliśmy

po prostu robimy swoje najlepiej, jak potrafimy.

Ks. Piotr Pawlukiewicz
Opracował: Jerzy Węgier

Pod koniec listopada ubiegłego roku ks. pro-

Litania
Nad tymi którzy każdej niedzieli

boszcz poinformował wiernych kunickiej parafii o ma-

stali dyskretnie, gdzie świątyni cień,

jących się odbyć rekolekcjach adwentowych, a wygłosi

Znali, patrzyli, nie rozumieli,

je ks. Piotr Pawlukiewicz. Zdziwiła mnie mocno ta

Nad setnikami

informacja, gdyż wiedziałem, że zmarł w marcu 2020.

Zmiłuj się.

Przeczytałem także książkę napisaną przez panią
Renatę Czerwińską pt. „Z braku rodzi się lepsze” -

I Nikodemom, co zawsze pukają,

wywiad strumyk, która była rozmową autorki z ks.

kiedy zamknięte, bo kończy się dzień

Piotrem na krótko przed jego odejściem. Zacytuję

I do winnicy nikt nie chce ich nająć...

ostatnie pytanie pani Renaty. Pogodził się Ksiądz z

Bo nie są ładni-

panem Parkinsonem? Jakieś nowe przemyślenia dzięki

Pokój dać chciej.

niemu się pojawiły? Nie mogę powiedzieć, że to, co
przez te wszystkie lata mówiłem na ambonie że
wszystko to było tylko dlatego, żeby szukać chwały albo
własnego bezpieczeństwa ... (chwila ciszy). Tam, kurde
... chodziło o Pana Boga … (duże wzruszenie). Kim
zatem był ks Piotr Pawlukiewicz? Najbardziej skrótowo

poruszone były także wątki jego współpracy z księdzem

na potrzeby tego artykułu kilka zdań

charaktery-

Pawlukiewiczem. Poniżej pragnę zacytować kilka

zujących tę postać. Legenda polskiego kaznodziejstwa.

wybranych. „To, że mimo choroby miał w sobie wielki

Na jego kazaniach wychowały się całe pokolenia.

spokój, który wynikał z jego zawierzenia. To było dla

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

mnie coś niesamowitego. On prawie nie narzekał, że coś

Akademii Papieskiej w Krakowie oraz Uniwersytetu

go boli. Był prawdziwym twardzielem, a jednocześnie -

Jagielońskiego. Autor kilkunastu książek i współautor

co ukazuje jego poezja - bardzo wrażliwym człowiekiem.

bestselleru „Czarny humor”. Głosił rekolekcje w wielu

Patrzył na świat z takim wielkim zachwytem. Ten obraz

miastach w Polsce i za granicą. Jego przesłanie „Świat

zostanie ze mną na zawsze. Ksiądz Piotr kochał muzykę

potrzebuje ludzi, którzy robią to co ich ożywia”.

i muzyka przynosiła mu ulgę. Zostanie mi muzyka ... -

W latach 80. ks. Pawlukiewicz założył zespół

tytuł płyty nie jest przypadkowy, prawda”. To są słowa

muzyczny „Kontrast”, który działał w składzie: Piotr

ks. Piotra, które padły w ostatnim jego wywiadzie.

Pawlukiewicz (gitara, śpiew), Piotr Tomasik (gitara),

Powiedział w nim m.in.: „Jeśli przestanę mówić … to

Jacek Drozd (instrumenty klawiszowe, śpiew). Zespół

zostanie mi muzyka”. I zostały - muzyka oraz jego

grał muzykę chrześcijańską zaaranżowaną w stylu soft

teksty, tak ważne na te czasy. Zmarł 21 marca 2020 r. w

rockowym i w latach 1990–1994 wydał kilka kaset,

Warszawie w wieku niespełna 60 lat. Został pochowany

rozprowadzanych głównie w obrębie Kościoła. W czasie

25 marca 2020 r. na cmentarzu Stare Powązki, w mogile

czytania cytowanej wyżej książki moja uwagę zwróciła

kapłańskiej. Tego samego dnia za wybitne osiągnięcia

zamieszczona tam Litania napisana przez ks. Piotra.

w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej

Muzykę do tej swoistej modlitwy opracował znany polski

prezydent Polski odznaczył go pośmiertnie Krzyżem

piosenkarz i kompozytor Krzysztof Antkowiak. Losy tych

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dwóch ludzi skrzyżowały się kiedyś i do ostatnich dni

Ps. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne były

życia Księdza - pozostali przyjaciółmi. W katolickim

również wygłoszone przez księdza Pawlukiewicza,

tygodniku „Niedziela” jakiś czas temu ukazał się

oczywiście za pośrednictwem mediów elektronicznych.

obszerny wywiad z panem Krzysztofem, w którym

Czy w Twoim domu są same mieszkania?
Może przedpokój się znajdzie dla tych,

Tradycje wielkanocne
w poezji polskiej

Co nie słuchali niedzielnych kazań,

Opracował Jerzy Węgier

Ale tęsknili
często przez łzy?

Koniec zimy wiąże się z oczekiwaniem na
Nad tymi którzy znaleźli Golgotę

pierwszą zieleń, na ponowne odrodzenie się przyrody,

bez Weroniki, Szymona i scen,

a tym samym z oczekiwaniem na wielki cud Zmar-

Które w kościołach maluje się złotem,

twychwstania Chrystusa. Wiersz Leopolda Staffa

Nad tymi także

Sąd o przedwiośniu doskonale oddaje nastrój tego

Ty zmiłuj się.
Tym, którzy solą tej ziemi być mają,
co zostawili swój rodzinny kraj,
A w dłoni kamyk z podwórka ściskają
Z sobą zabrany Ty pokój daj.

pogłębionego oczekiwania:
Zaledwie zimy minęła pogróżka,
W sad nagi wchodzi wiosna, nowicjuszka,
Jakoś inaczej niż zwykle kur pieje,
Dziwnie piotrowo, wieszczo, przedwiosennie,
Budząc niepokój razem i nadzieję.

Nad tymi których wskazano palcami

Wiele zwyczajów wielkanocnych świadczy o

i za którymi wędrował wciąż szept:

bogatej tradycji związanej z tym wielkim świętem. W

„Czy słyszał Pan?”, „Czy słyszała Pani?”

Wielki Czwartek wieczorem spożywano postną kolację,

Nad wyklętymi

tzw. tajnię na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z

Ty zmiłuj się.

Apostołami. W kościołach przygotowywano ciemnicę,
do której w procesji przenoszono Najświętszy Sakra-

Tym którzy matek i sióstr nie umieli

ment. W katedrach i niektórych klasztorach do dziś jest

mieć w nienawiści, gdy w oczach ich łzy,

zwyczaj, że celebrans umywa nogi 12 mężczyznom, na

I co oddane to wciąż chcieli dzielić

pamiątkę tego jak Chrystus umył nogi Apostołom. Do

Źle kochającym

Ostatniej Wieczerzy nawiązuje wiersz Lucjana Rydla

Pokój daj Ty.

Wieczerza Pańska, który przypomina, że to właśnie
wtedy była ustanowiona Eucharystia:

Nad poetami, co zamiast pacierzy
w kącie kawiarni pisali swój tren,
Którzy nie mogli w katechizm uwierzyć,

Był wieczór Paschy: w milczeniu głębokiem
Siedli napoju pożywać i jadła

Wierzyli ptakom -

Chleb w obie ręce wziął i kielich wina

Ty zmiłuj się.

I zadumany w twarze uczniów patrzy.
Pierwsi pić mieli z Kielicha Miłości,

Tym którzy wiele z tych dni zmarnowali,

Pierwsi pożywać mieli Chleb Żywota

gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic,
Domu nie wznieśli lecz namalowali

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa, to

Dom z dachem w chmurach -

poświęcenie Boga dla człowieka. Fakt ten znalazł odbi-

Pokój daj Ty.

cie we fragmencie poematu Jana Kasprowicza
Chrystus, w części pt. Golgota:

Litania napisana przez ks. Pawlukiewicza

Zasię przywiódłszy na puste go wzgórze,
Co od głów trupich zowie się Golgota,

Jan Lechoń w utworze Wielkanoc tak wyobraził sobie to niezwykłe wydarzenie:

I zdjąwszy suknie - w królewskiej purpurze
Gwoli igraszki lśnił monarcha świata,

[...] Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,

Co świat owładnąć pragnął sercem swojem –

Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,

Na krzyż przybili krwawą ręką kata.

Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.

Dokonała się straszna zbrodnia, człowiek ukrzy-

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,

żował Boga. Śmierć na krzyżu nie była jednak daremna,

Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”.

odkupione zostały grzechy ludzkie. Tego dnia nie odpra-

A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem

wia się Mszy św., jest to dzień milczenia, kontemplacji

I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą”.

i refleksji o życiu, miłości do drugiego człowieka i o tym,
jak postępujemy. Wzruszające są tradycje związane z

Cykliczność Wielkanocy powoduje, że co roku

Wielkim Piątkiem. Do nich należą m.in. misteria pasyjne

otrzymujemy możliwość przeżycia wiosny duchowej.

i modlitwy towarzyszące adoracji krzyża, dzięki którym

Tak jak w wierszu Chrystus zmartwychwstał

możemy głębiej przeżyć wydarzenia tamtego dnia.

Artura Oppmana.

Ks. Jan Twardowski w utworze Nasza droga
tak pisze:

Chrystus zmartwychwstał! z głębi świątyni
Bije jak słońce ożywcza wiara.

Teraz czas na naszą Drogę Krzyżową.

Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze,

Nas też czasem niesłusznie posądzą.

Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,

Nas też dotknie cierpienie

Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,

i będziemy przewracali się

Zaczerpnij życia w wiosny oddechu.

może więcej niż trzy razy.
Nieoczekiwany przyjaciel

Wielkanoc jest świętem wielkiej radości, dającym

okaże nam pomoc.

nam możliwość lepszego zrozumienia samych siebie,

Kobieta uśmiechnie się do nas

napełniającym nas miłością i spokojem. Naszą radość

w naszym cierpieniu.

starajmy się przelewać na innych ludzi. Pojednajmy się

Obnażą nas, pokażą wszystkim

z nimi i z Bogiem. Czytając wiersz Wielkanocny

nasze wady; czas obedrze nas

pacierz pomódlmy się z ks. Janem Twardowskim:

ze wszystkich uroków.
Zostanie tylko to, co w naszym

Tyle procesji z dzwonami –

życiu było miłością do Boga i do ludzi.

tyle już alleluja –
a moja świętość dziurawa

W Niedzielę Wielkanocną najważniejsza jest

na ćwiartce włoska się buja.

Rezurekcja, czyli uroczyste nabożeństwo z procesją.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam

Chrystus zmartwychwstał o świcie, stąd tego dnia

jak złoty kamyk z procy –

wszędzie rano rozbrzmiewają dźwięki dzwonów i

zrozumie mnie mały Baranek

radosne pieśni.

z najcichszej Wielkiej Nocy.

Wielkanoc jest świętem wielkiej radości. Jezus
Chrystus zmartwychwstał, napełnia nasze serca ciepłem, miłością, radością, usuwa z nich smutek. Daje
nam nadzieję, ukazuje nowe możliwości dotarcia do
Boga i doznania dobroci jego łask.

