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Boże Narodzenie to święto obchodzone w polskiej tradycji w sposób najbardziej 

uroczysty i niezapomniany. Jest świętem szczególnie rodzinnym i takim pozostaje od wieków. 

To jeden z nielicznych dni w roku kiedy chcemy być wszyscy przy wspólnym stole. 

Wieczerza wigilijna jest zawsze momentem centralnym w całym okresie świątecznym.

 To czas najbardziej radosny zarówno dla dorosłych jak i dzieci, ale jest to także 

czas refleksji i zadumy. Przywołujemy zawsze mile wspomnienia 

z czasów naszego dzieciństwa i ufnie patrzymy w przyszłość. 

Nie zapominamy o tych co odeszli, odwiedzamy ich groby i zapalamy znicze. 

Tradycja nakazuje pamiętać o ludziach samotnych, aby i dla nich znalazło się miejsce przy 

wigilijnym stole. Niech w ten wieczór w żadnym mieszkaniu nie będzie ludzi opuszczonych, ze łzami 

smutku i rozpaczy. Okażmy im serce i ludzką życzliwość; podzielmy się rodzinnym ciepłem wiedząc, że 

Nowonarodzony jest w tym dniu szczególnie w nich. Łamiąc się opłatkiem wybaczmy sobie wszelkie 

nieporozumienia i wyjątkowo mocno uświadommy sobie, jak bardzo się kochamy. 

W przededniu tych wyjątkowych Świąt w imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz Redakcji Echa Kunic 

życzę wszystkim Czytelnikom, aby okres Bożego Narodzenia, a także nadchodzący kolejny Nowy Rok 

upływał w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam drugiej osoby, 

a każdy dzień był pełen niezapomnianych przeżyć. 

Wśród Nocnej Ciszy

Jerzy Węgier – prezes KSIP

Na Wigilię

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 biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,

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

Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,

Co szare – zmienia się w odświętne, tajemnicze.

Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,

Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.

o. Franciszek Czarnowski



Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pocho-

dzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne 

były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego 

Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a 

nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - 

dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem 

utożsamiali Chrystusa, nazywając go „Słońcem Spra-

wiedliwości”. Tajemnica Bożego Narodzenia polega na 

tym, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem, aby 

w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego 

za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, 

wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest ogra-

niczony czasem, przestrzenią i mocą. Zwyczaj ubierania 

choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 

300 lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawie-

szano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako 

symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, 

światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął ten 

zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na 

drzewku zawieszamy światła, bo tak często Jezus o

sobie mówił, że jest światłością świata. 

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po 

zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza 

gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym 

pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim 

rozłożone jest siano – symbol żłóbka, miejsce narodzin 

Jezusa. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół 

stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna mo-

dlitwę, odczytuje fragment Pisma Świętego o naro-

dzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały 

opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa 

życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy 

nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych i o każdym, 

kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole 

dodatkowe, puste nakrycie. W czasie Wigilii najważ-

niejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy 

podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować czerwo-

nego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych 

orzechów i srebrnych ryb. Oczywistą jest rzeczą, że z 

latami zmieniają się upodobania Polaków, a tym samym 

rodzaje i ilość potraw serwowanych podczas Wieczerzy 

Wigilijnej. Jedyna zasada pozostaje jednak niezmien-

na, nie są to potrawy mięsne Ważnym elementem świąt 

Bożego Narodzenia jest budowa w kościołach szopek 

betlejemskich. Do rozpowszechniania tego zwyczaju 

najwięcej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego 

bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana Jezu-

sa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić 

wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam od-

czytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił 

kazanie o wcieleniu Słowa. Tradycja obchodów Świąt 

Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko 

w narodzie polskim. Na całym świecie katolicy świętują 

narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco 

odmienne zwyczaje. Autor pragnie zaprezentować, 

Czytelnikom Echa Kunic, wybrane losowo kraje z róż-

nych kontynentów świata z ich zwyczajami bożona-

rodzeniowymi. 

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chał-

wa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpań-

ska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza 

rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wycho-

dzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, 

śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym 

daniem wigilijnym jest pieczona ryba oraz „ciasto Trzech 

Króli”, w który zapieka się drobne upominki. Prezenty 

rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na 

pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze 

Wschodu. 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna 

się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo 

trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego 

indyka i „płonącego puddingu”. Wieczorem w Wigilię 

angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, 

by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. 

Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą 

u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie 

życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życze-

niami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektował 

pierwszą kartkę świąteczną z napisem „Wesołych Świąt

Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku”. 

W Niemczech Boże Narodzenie obejmuje trzy 

dni: 24 grudnia - Wigilię, pierwszy dzień Świąt Bożego 

Zwyczaje 

świąt Bożego Narodzenia 

na świecie

Opracował Jerzy Węgier



Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa i drugi dzień 

Świąt Bożego Narodzenia. W Wigilię w chrześcijańskich 

rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy Świętej 

zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się 

„gwiazdka” tzw. „Bescherung”. Śpiewa się lub słucha 

kolęd i członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie 

prezentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż 

prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. 

Wiele rodzin wynajmuje nawet Mikołaja, którego rolę 

odgrywają studenci przebrani w kostium. W pierwszym 

i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi 

udaje się do kościoła na świąteczne msze. 25 i 26

grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od pracy. 

We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają 

tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek z 

życzeniami do rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubiera 

się choinkę oraz budowane są żłóbki w kościołach. 

24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, 

podczas której jedzone są typowe włoskie ciasta - 

penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy 

laskowe. Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie Bożego 

Narodzenia rozdają prezenty. Centralne ulice Rzymu

zdobią wielkie choinki. 

We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż 

Boże Narodzenie, świętowana jest noc z 31 grudnia na 

1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą 

Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Naro-

dzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 

7 stycznia. To święto bardzo radosne, wiele osób udaje 

się wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie życzenia. 

Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigilia. 

Przygotowuje się postne danie z ziaren pszenicy, miodu 

i kaszy zmieszanymi z migdałowym lub makowym 

mlekiem. Do kaszy dodaje się orzechy lub mak. Takim 

daniem rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim stole 

wigilijnym obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań - 

zgodnie z liczbą apostołów - m.in. bliny, ryba i mięsa 

w galarecie, pieczyste i pierniki miodowe. Wieczerzę 

wigilijną poprzedza ścisły post, który przestrzegany 

jest, aż do pojawienia się pierwszej gwiazdki, symbo-

lizującej gwiazdę Betlejemską. Do tradycji Świąt Boże-

go Narodzenia należy m.in. zapalanie świec w oknach 

i ognisk na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, 

mroźną noc narodzone Dzieciątko. Dzieci z papierowy-

mi gwiazdami i lampionami w rękach pukają do tych 

domów, w których zapalono świece, aby złożyć życzenia 

domownikom, zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać całe 

przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu, do 

swojego stołu lub nagradzają świątecznymi słodyczami. 

Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjedno-

czonych - choć raczej właściwie należałoby użyć 

zwrotu święto - gdyż tradycyjna amerykańska rodzina 

nie obchodzi Wigilii, a 26 grudnia jest normalnym 

dniem pracy. Nie umniejsza to jednak roli, jaką Boże 

Narodzenie pełni w kulturze USA. Każda amerykańska 

rodzina pieczołowicie i z dużym wyprzedzeniem przygo-

towuje się na ich nadejście. Ulice i domy przystrajane są 

tysiącem migocących światełek i lampek. W ogródkach 

i witrynach sklepowych pojawiają się świąteczne 

dekoracje. Wszędzie rozbrzmiewa dźwięk kolęd, a w 

powietrzu unosi się zapach choinek. Jedną z ważniej-

szych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w 

Stanach Zjednoczonych jest dawanie prezentów - 

wzajemne obdarowywanie się. W każdym domu pod 

choinką piętrzą się prezenty, a ich otwarcie następuje w 

świąteczny poranek przed śniadaniem. Kulminacyjnym 

punktem Bożego Narodzenia jest uroczysty obiad, na

którym nie może zabraknąć bliższej i dalszej rodziny. 

Okres Bożego Narodzenia jest w Republice 

Czeskiej i Słowacji jest okresem szczególnym. Święta 

są tu czasem wzajemnych spotkań rodzinnych oraz 

dniem wolnym, w którym można się dobrze zabawić. 

Już kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem, zarówno 

w Czechach, jak i na Słowacji, wystawy sklepowe 

przyciągają klientów specjalnymi promocjami i kolo-

rowymi świecidełkami. Prawdziwy okres świąteczny 

rozpoczyna się jednak dopiero 24 grudnia. Ludzie 

wierzący przez cały ten dzień zachowują post, następnie 

składają sobie życzenia i obdarowują się prezentami. 

W prawie każdym domu stoi choinka, wokół której 

gromadzą się domownicy zasiadający do wspólnej ko-

lacji, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka. Na 

stole nie może na przykład zabraknąć „vánočky” - 

tradycyjnego białego ciasta przypominającego wyglą-

dem i smakiem polską słodką chałkę z bakaliami. 

Pierwszą spożywaną potrawą są, podobnie jak w Polsce, 

opłatki. Następnie na stół wędruje zupa grzybowa oraz 

obowiązkowo ryba, a najlepszą oczywiście jest karp. 

Na Słowacji, a przede wszystkim w okolicach Braty-

cd. str. 4



sławy, w miejsce zupy grzybowej często podawany jest 

kapuśniak. Czesi i Słowacy przywiązują też ogromną 

wagę do suszonych owoców oraz jabłek, które służą nie 

tylko do jedzenia, ale także do świątecznych wróżb. 

W okresie bożonarodzeniowym nasi południowi sąsiedzi 

śpiewają oczywiście również kolędy, a ludzie odwiedzają 

kościoły, które w Czechach w ciągu roku świecą 

pustkami.

Okres wakacyjny to czas wojaży po kraju, a także 

za jego rubieżami. Zwiedzamy wiele ciekawych miejsc i 

podziwiamy oglądane obiekty: muzea, kościoły i inne 

polecane nam zabytki. Im większe koszty naszych 

wyjazdów, tym bardziej doceniamy oglądane miejsca. 

Jakiś czas temu miałem przyjemność prezentować za-

bytki znajdujące się w naszej kunickiej świątyni grupie 

Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Byłem mocno 

zaskoczony kiedy przy rozstaniu wielu słuchaczy stwier-

dziło: „nie wiedzieliśmy, że w Kunicach są tak wspaniałe 

rodzynki architektoniczne…”. W roku 2005 Kunickie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych wydało opra-

cowanie pani Anny Kubiak pt. „Kościół rzymsko-katolicki 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Żarach-Kunicach”, które 

szeroko opisuje zarówno historię parafii jak i wyposa-

żenie kościoła. Mamy jednak świadomość, że od tam-

tego momentu upłynęło dość dużo lat. Dawne dzieci to 

obecnie dorośli ludzie, do Kunic przybyło wielu nowych 

mieszkańców. Z tych oczywistych względów  na łamach 

naszej gazety chcemy przybliżyć jej czytelnikom kom-

pendium wiedzy o tych zabytkach. Podkreślić należy, że 

świątynia zachowała historyczną formę z okresu budo-

wy tzn. od 1896 roku. Istniejące wyposażenie można 

podzielić na kilka grup ze względu na pochodzenie i czas 

powstania. Pierwszą grupę stanowią najstarsze zacho-

wane zabytki ruchome – manierystyczny ołtarz i ambo-

na pochodzące z drugiego ćwierćwiecza XVII wieku. 

Pierwotnie stanowiły one wyposażenie nieistniejącej już 

kaplicy zamkowej w Żarach. Kolejną grupę stanowią 

zabytki, które powstały około 1896 roku w momencie 

wzniesienia, istniejącej do dziś, nowej neogotyckiej

świątyni. Do tej grupy należą:

1. Neogotyckie drewniane drzwi i ławki wykonane przez

firmy żarskich rzemieślników.

2. Witraże w prezbiterium kościoła wykonane przez 

Ferdinanda Müllera z Quedlinburga. Trzy witraże w 

oknach zamkniętych ostrołukowo zdobione są motywa-

mi geometryczno – kwiatowymi, natomiast w okrągłym, 

umieszczonym centralnie witrażu przedstawiono Chrys-

tusa Króla z insygniami władzy królewskiej.

3. Organy wykonane przez znaną w tamtych czasach 

specjalistyczną firmę Schlag & Söhne ze Świdnicy. 

Należy tu podkreślić, że kunicki instrument jest najstar-

szym wśród wszystkich żarskich organów.

Trzecią grupę stanowią obiekty przywiezione do

Kunic z innych miejscowości:

1. Neogotycka chrzcielnica, której pokrywę wieńczy 

pełnoplastyczna scena Chrztu Chrystusa, przywieziona 

została do Kunic z kościoła w Niewirkowie na Wołyniu.

2. Obecnie na wieży zegarowej kościoła powieszone są 

trzy dzwony. Jeden z dzwonów o największej średnicy 

pochodzi z nieistniejącego już, średniowiecznego 

kościoła w Olszyńcu. Dzwon ten został odlany w 1684 

roku. Drugi z dzwonów w 1925 roku ufundowany został 

przez E. Quos'a, przedstawiciela, znanej w tamtych 

latach, kunickiej rodziny przemysłowców. Historia trze-

ciego dzwonu o niewielkich rozmiarach nie jest znana. 

Wszystkie obiekty tworzące wystrój i wyposa-

żenie dawnego zboru ewangelickiego, a obecnie koś-

cioła parafialnego charakteryzują się wysokimi walo-

rami zabytkowymi, historycznymi, artystycznymi i nau-

kowymi. Ich miejsce i znaczenie w świątyni zostało 

utrwalone tradycją i wielowiekową historią. Wszystkie 

te powyżej wymienione cechy zadecydowały o wysokiej 

wartości oraz znaczeniu obiektów dla historii kościoła, 

miejscowości i regionu. Z tych też względów obiekty te 

objęte zostały ochrona prawną poprzez wpis do rejestru 

zabytków.

cd. ze str. 3

CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE ...

Opracował Jerzy Węgier



Od redakcji:

W 2008 roku kunickie Stowarzyszenie wydało publika-

cję wierszy autorstwa, już nie żyjącego żarskiego poety,

Janusza Werstlera. 

Wydawnictwo to pt. „Kunickie strofy” prezentuje czą-

stkę historii naszej miejscowości ujętej w ramy strof 

wiersza. Wśród wielu bardzo ciekawych utworów 

znajdują się dwa poświęcone kościelnym zabytkom. 

W kontekście artykułu „Cudze chwalicie…” prezentu-

jemy te wiersze w aktualnym wydaniu „Echa Kunic”.

KOŚCIÓŁ

stoisz

na fundamencie

modlitw do Pana

w wielojęzycznych 

ognikach

z wieczną lampką

i parafialną golgotą

wieżyco dzwonna

wieżyco wonna

na wiekuisty czas

naszego przywiązania

kunickie pejzaże 

błogosławisz

Madonno Szkaplerzna

Módl się za nami

Ołtarz

przyszedł

bez chorągwianej procesji

z Zamkowej kaplicy

i stoi dorodny

na chwałę

Trójcy Świętej

i nasze błaganie

- Ojczyznę wolną

pobłogosław Panie –

hosanna na wysokości

naszych serc

i wyniesionych dłoni

parafialne 

westchnienie błagalne

PRZYKOŚCIELNY CMENTARZ

na tym cmentarzu 

zeszli się razem

luteranie

prawosławni

katolicy

i żyją 

w sąsiedniej przyjaźni

są z nimi

znakomite Rody

Quosów Najorków

Ringelów Girków

i jeszcze

proboszcz Haszczak

tam pochowany

szkoda tylko

że już w zaświatach

znika

ten Kunicki Cmentarz

powalony

ciężarem historii



Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, 

był wielkim pasterzem Kościoła w Polsce, ale także 

wielkim przywódcą społeczności narodowej. Przez 

swoją heroiczną pracę i życiową postawę człowieka 

niezłomnego, kapłana wiernego Bogu i polskiej tradycji 

historycznej chronił oraz budował wspólnotę etniczną 

Polaków na fundamencie wiary chrześcijańskiej i boga-

tej tradycji polskiej. Na szarfie wieńca pogrzebowego 

kardynała Stefana Wyszyńskiego napisano, „Niekorono-

wanemu Królowi Polski”. W ten sposób naród docenił 

życie i dzieło Prymasa Tysiąclecia, jednego z najwybit-

niejszych Polaków w XX w. Kardynał Stefan Wyszyński 

nie żyje już od ponad 40. lat, a więc jest postacią 

praktycznie nieznaną dla obecnie żyjących pięćdzie-

sięciolatków, a tym bardziej jeszcze młodszego poko-

lenia. 12 września został ogłoszony przez kościół ka-

tolicki błogosławionym i z tej racji uznałem za stosowne 

przybliżyć młodym Polakom życiorys tego niezwykłego 

człowieka. Biografią kardynała zajmowało się w Polsce 

wielu ludzi i nie sposób przedstawić Czytelnikom naszej 

gazety wszystkie jej elementy. Artykuł niniejszy jest 

autorskim wyborem niektórych najistotniejszych jej 

faktów. 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w 

Zuzeli na Bugiem, która w tym czasie leżała w zaborze 

rosyjskim. Był drugim dzieckiem Stanisława  i Julianny 

Wyszyńskich. Ojciec był organistą i parafialnym pisa-

rzem. Stefan wychowywał się w wielodzietnej, pobożnej 

i patriotycznej rodzinie. Miał cztery siostry oraz młod-

szego o sześć lat brata Wacława, który zmarł w 1918 r. 

Stefan jako kilkulatek został ministrantem. Przez dwa 

lata chodził do miejscowej szkoły powszechnej, w której 

podstawowym językiem nauczania był rosyjski. Ojczys-

tej historii i kultury uczył go w domu potajemnie ojciec 

Stanisław. On też zabierał syna pod osłoną nocy do 

Puszczy Białej, gdzie wspólnie z zuzelskimi gospoda-

rzami stawiali krzyże na grobach powstańców sty-

czniowych. W 1920 wstąpił do Wyższego Seminarium 

Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał 

3 sierpnia 1924 r. w katedrze we Włocławku z rąk bp. 

Wojciecha Owczarka. Przyjmował je sam, poważnie 

chory. Jego kursowi koledzy byli wyświęceni w czerwcu 

1924 r. Stefan Wyszyński musiał czekać do dnia swoich 

urodzin, kiedy kończył 23 lata. Według ówczesnych 

przepisów prawa kanonicznego święceń udzielano po 

ukończeniu 24 lat, w uzasadnionych przypadkach 

można było wiek święceń obniżyć o rok. Mszę prymi-

cyjną ks. Wyszyński odprawił 5 sierpnia 1924 r. na Jasnej 

Górze, by jak pisał, „mieć Matkę, która nie umiera”. Po 

święceniach przez rok pracował jako wikariusz przy 

parafii katedralnej we Włocławku, był prefektem w 

szkole przy fabryce celulozy oraz redaktorem dziennika 

diecezjalnego „Słowo Kujawskie”. W 1925 r. rozpoczął 

studia na KUL z zakresu prawa kanonicznego i katolickiej 

nauki społecznej, zakończone w 1929 r. obroną do-

ktoratu nt. Prawa Kościoła do szkoły. W Lublinie poznał 

ks. Władysława Korniłowicza, który miał duży wpływ na 

jego formację duchową i intelektualną. W tym czasie 

związał się także ze Stowarzyszeniem Młodzieży Aka-

demickiej „Odrodzenie”, które przygotowywało swych 

członków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecz-

nym. W 1929 r. ks. Wyszyński uzyskał stypendium 

naukowe na podróż studyjną po Europie. Odwiedził 

ośrodki naukowe w Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, 

Holandii i Niemczech. Zapoznawał się m.in. z działal-

nością Akcji Katolickiej, chrześcijańskich stowarzyszeń i 

związków zawodowych. Tę wiedzę wykorzystał po 

powrocie w 1930 r. do Włocławka. Był wykładowcą w 

seminarium duchownym, prowadził Chrześcijański 

Uniwersytet Robotniczy, był asystentem kościelnym 

Chrześcijańskich Związków Zawodowych oraz publi-

cystą, a od 1932 r. redaktorem naczelnym „Ateneum 

Kapłańskiego”. Działał również w Akcji Katolickiej, 

organizował m.in. Katolicki Związek Młodzieży Robotni-

czej, sieć Katolickich Uniwersytetów Ludowych. Za-

angażowanie społeczne ks. Wyszyńskiego dostrzegł 

kard. August Hlond, prymas Polski, który w 1937 r.

zaprosił go do Rady Społecznej. 

Błogos ławiony 

K a r d y n a ł 

Stefan Wyszyński 



Po wybuchu drugiej wojny światowej bp Michał 

Kozal, słusznie przewidując, że ks. Wyszyński może być 

poszukiwany przez gestapo, nakazał mu opuścić Wło-

cławek. Początkowo schronił się u ojca we Wrociszewie 

koło Warki. Od lipca 1940 r. był kapelanem dzieci i sióstr 

Służebnic Krzyża z zakładu dla niewidomych w Laskach, 

które znalazły schronienie w Kozłówce, majątku Zamoy-

skich na Lubelszczyźnie, a potem w Żułowie. W czerwcu 

1942 r. przyjechał do Lasek pod Warszawą i jako kape-

lan zakładu dla niewidomych został tu do zakończenia 

wojny. W Warszawie prowadził wykłady na tajnych 

uniwersytetach. W 1944 r. przystąpił do Armii Krajowej, 

nosił pseudonim Radwan III. W czasie powstania war-

szawskiego był kapelanem w szpitalu powstańczym w 

Laskach. W marcu 1945 r. powrócił do Włocławka, gdzie 

przystąpił do odbudowy seminarium. Był też probosz-

czem w Kłobi i Zgłowiączce oraz redaktorem m.in. 

„Ładu Bożego” i „Ateneum Kapłańskiego”. 

12 maja 1946 roku na Jasnej Górze, w Często-

chowie otrzymał sakrę biskupią z rąk księdza kardynała 

Augusta Hlonda. Był najmłodszym  biskupem w polskim 

episkopacie. Tak pisze ks. Wyszyński o tym dniu „… Po 

konsekrację biskupią pojechałem na Jasną Górę. Odtąd 

już życie moje związane jest z Jasną Górą. Wydaje mi 

się, że najbardziej bezpośrednią mocą w moim życiu 

jest Maryja. Przez szczególną tajemnicę, której w pełni 

nie rozumiem, została Ona postawiona na mojej nowej 

drodze …”. Jeśli na czele swego programu służby Ludowi 

Bożemu, naprzód w diecezji włocławskiej, później – w 

lubelskiej, a następnie w gnieźnieńskiej i warszawskiej, 

przyjąłem zawołanie „Soli Deo”, które umieściłem na 

szczycie odbudowanej katedry lubelskiej, to wyboru 

dokonałem w dziecięcej wierze, iż człowiek śmiertelny 

najskuteczniej życie swoje spędza w łączności z tym, 

który nie umiera. Wybrałem jako miejsce mej konse-

kracji stolicę Najświętszej Maryi Panny w pokornej 

wierze, że Jej upragnione pośrednictwo wyjedna mi u 

Najwyższego Kapłana pełnię Jego Kapłaństwa i ducha.” 

12 listopada 1948 z okazji uroczystości Pięciu 

Polskich Braci Męczenników, Ojciec Święty Pius XII na 

konsystorzu w Rzymie mianował biskupa lubelskiego 

arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem 

Polski. Nowo mianowany Prymas podjął służbę Kościo-

łowi w czasach wyjątkowo ciężkich. Od początku, wobec 

nowej sytuacji ustrojowej dostrzegał palącą potrzebę 

znalezienia modus vivendi Kościoła w Polsce. Przewi-

dując trafnie dalszy rozwój wydarzeń w kraju i na arenie 

międzynarodowej, wybrał drogę porozumienia z rządem 

Polski. 14 kwietnia 1950 r. wobec braku Konstytucji, 

podpisał Porozumienie z rządem komunistycznym. Była 

to jedyna deklaracja prawna określająca sytuację 

Kościoła w Polsce. Władze komunistyczne jednak nie 

zamierzały dotrzymywać zobowiązań. Prymas z wielką 

roztropnością, a jednocześnie odwagą, bronił praw 

wierzącego Narodu. Decyzja Prymasa nie była w pełni 

wspierana przez Episkopat i wielu działaczy katolickich. 

Prymas swoją decyzje uzasadniał w sposób nastę-

pujący. „Dlaczego prowadziłem do „Porozumienia”? 

Byłem od początku i nadal jestem tego zdania, że 

Polska, a z nią i Kościół święty, zbyt wiele utraciła krwi w 

czasie okupacji hitlerowskiej, by mogła sobie obecnie 

pozwolić na dalszy jej upływ. Trzeba za każdą cenę 

zatrzymać ten proces duchowego wykrwawiania się, by 

można było wrócić do normalnego życia, niezbędnego 

do rozwoju Narodu i Kościoła, do życia zwyczajnego…”. 

12 stycznia 1953 na konsystorzu w Rzymie został 

mianowany kardynałem. W tym czasie wzmogło się w 

kraju prześladowanie Kościoła, ograniczanie jego 

wolności, podstawowych praw do bytu i pracy. Władze 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odmówiły paszportu 

nowo mianowanemu kardynałowi, który miał pojechać 

do Rzymu na konsystorz. Ingerencje władz państwo-

wych w sprawy Kościoła coraz bardziej przybierały na 

sile. Rząd, po zlikwidowaniu opozycji politycznej, poczuł 

się na tyle silny, że uznał za stosowne przejść mimo 

zawartego porozumienia do ostrej walki z Kościołem. 

Nastąpiły aresztowania biskupów i księży. Władze 

państwowe chciały uzależnić od siebie duchowieństwo 

oraz decydować o obsadzaniu stanowisk kościelnych. 

Prymas nieustępliwie bronił Kościoła. 8 maj 1953 w 

imieniu Episkopatu skierował do władz państwowych 

memoriał, w którym mówił wyraźnie, że w obliczu 

krzywd, jakich doznaje Kościół w Polsce, już dalej w 

ustępstwach iść nie może. Non possumus… Rzeczy 

Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno. 

25 września 1953 nocą został aresztowany przez władze 

państwowe i wywieziony z Warszawy. Uwięzienie 



Prymasa trwało trzy lata, a okres ten spędzał w różnych 

miejscowościach. Komuniści z obawy przed masowymi 

pielgrzymkami postanowili przenosić duchownego co 

kilka miesięcy w nowe miejsca. Były to: Rywałd koło 

Grudziądza, Stoczek koło Lidzbarka Warmińskiego, 

Prudnik Śląski, Komańcza. Były to lata ofiary, cierpienia 

i odosobnienia; był to także czas powstania wielu dzieł 

wyjątkowych. Najważniejsze z nich to: „Jasnogórskie 

Śluby Narodu” oraz program „Wielkiej Nowenny” przed 

Tysiącleciem Chrztu Polski. W czasie październikowego 

przesilenia politycznego w 1956 został zwolniony z 

internowania i powrócił 28 października do Warszawy. 

8 grudnia 1956 - doprowadził do zawarcia no-

wego, korzystnego dla Kościoła, tzw. małego poro-

zumienia z władzami, na mocy którego m.in. w szkołach 

przywrócono naukę religii, uchylono dekret o obsa-

dzaniu stanowisk kościelnych z 1953 r. i umożliwiono 

powrót biskupów na ziemie zachodnie i północne. 

3 maja 1957 r. zainaugurował Wielką Nowennę – 

dziewięcioletni czas przygotowania Narodu Polskiego 

do obchodów Milenium Chrześcijaństwa. Był to program 

odnowy Ojczyzny w oparciu o Jasnogórskie Śluby Na-

rodu. Prymas niezmordowanie głosił słowo Boże. 

Z jego inicjatywy rozpoczęło się Nawiedzenie, 

czyli wędrówka Matki Bożej w kopii Obrazu Jasno-

górskiego po wszystkich polskich parafiach. W latach 

1962-1965 brał czynny udział w pracach Soboru Waty-

kańskiego II, najpierw w jego przygotowaniu, a potem 

w obradach wszystkich czterech Sesji. W nurt prac so-

borowych włączył cały Kościół w Polsce. Biskupi polscy 

złożyli na III Sesji Soboru specjalny memoriał do Ojca 

Świętego z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i 

oddanie Jej świata. Dokonało się to dnia 21 listopada 

1964 roku, na zakończenie III Sesji. Papież Paweł VI, 

ku wielkiej radości wszystkich biskupów ogłosił Maryję 

Matką Kościoła. 28 czerwca 1972 Wraz z Episkopatem 

Polski zebranym na 131 Konferencji, z radością i wdzię-

cznością przyjmuje decyzje Pawła VI w sprawie Ziem 

Zachodnich i Północnych: „26 czerwca 1972 roku Ojciec 

Święty powołał nowe diecezje, które włączył do polskich 

metropolii kościelnych. Nadto wakujące w Polsce die-

cezje obsadził biskupami rezydencjalnymi. 8 czerwca 

w Krakowie, w czasie Konferencji Plenarnej Episkopatu, 

ogłosiliśmy te historyczne decyzje. Z upoważnienia 

Stolicy Świętej wydałem odpowiednie dekrety i zarzą-

dzenia, wprowadzając nowych biskupów w ich dziedziny 

i do starych piastowskich katedr. Ojciec Święty dekre-

tami z 26 czerwca ustanowił cztery nowe diecezje 

polskie, a mianowicie: w Opolu, Gorzowie, Szczecinie – 

Kamieniu, Koszalinie – Kołobrzegu … Dzięki temu 

układowi diecezji i metropolii zostały utworzone nowe 

wymiary geograficzne dla organizacji kościelnej w 

Polsce.” 16 października 1978 brał udział w konklawe, 

które wybrało kardynała Karola Wojtyłę na papieża - 

Jana Pawła II. A oto wypowiedź Prymasa na zakoń-

czenie konklawe: „Z wielkim wzruszeniem serca, prze-

kraczającym – zda się – ludzką wytrzymałość, pragnę 

dać wyraz swojej wdzięczności za okazane zrozumienie 

doniosłej dla Kościoła świętego i naszego Narodu – 

dziejowej chwili, gdy na progu drugiego Tysiąclecia 

Chrztu Polski, został powołany przez Boga na tron 

świętego Piotra w Rzymie, Syn Polski zawsze wiernej, 

Karol kardynał Wojtyła, Pasterz Kościoła świętego Sta-

nisława Biskupa i Męczennika, Arcybiskup Metropolita 

Krakowski”. Uczestnicząc w konklawe Prymas był już w 

pogarszającym się stanie zdrowia, mimo to nie zwalniał 

tempa pracy. W połowie marca 1981 roku nastąpiło 

radykalne pogorszenie. On sam czuł, że choroba jest 

śmiertelna. Już 1 kwietnia w swoim dzienniku zano-

tował: „Rozpoczyna się via Dolorosa (...) Dzień dla mnie 

doniosły. Wydaje mi się, że jest to initium finis”. Maj 

1981 był dla Polski miesiącem tragicznym. W rzymskiej 

Klinice Gemelli walczył o życie Ojciec Święty Jan Paweł

II. W Warszawie umierał Prymas Stefan Wyszyński.

 

25 maja po raz ostatni rozmawia telefonicznie z 

papieżem. Mówił: „Ojcze, Ojcze, jestem bardzo, słaby, 

bardzo... Dziękuję za różaniec, jest dla mnie pociechą... 

Ojcze... Łączy nas cierpienie... Módlmy się za siebie 

wzajemnie. Między nami jest Matka Najświętsza... Cała 

nadzieja w Niej.... Ojcze, całuję Twoje stopy... 

Błogosław mi Ojcze, Ojcze, błogosław mi raz jeszcze. 

Amen. Amen. Amen”. Wielki Prymas Tysiąclecia Stefan

Wyszyński umiera 28 maja 1981 roku. 

Na zakończenie chciałbym zacytować wypowiedź 

ks. Bogusława Turka, michality – jednego z najlepszych 

cd. str. 10



Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznaw-

czy miał już XXVIII edycji. Przez kilka lat uczniowie 

kunickiej szkoły brali w nim udział i pisali prace pod 

okiem Pani Elżbiety Dawidowicz - Kmiecik. Wraz z 

rozwojem turystki w naszej szkole – od trzech lat 

jesteśmy współorganizatorami żarskich obchodów 

Światowego Dnia Turystki, aktywnie uczestniczymy w 

działaniach PTTK Odział Powiatu Żarskiego – posta-

nowiłam zachęcić uczniów SP-10 do spojrzenia dziecię-

cym okiem na miejsce, w którym mieszkają. Okazało 

się, że poznawanie historii przodków, odkrywanie naj-

bliższej okolicy na nowo, to pasjonujące zajęcie, 

zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Dodatkowo scala 

to rodzinę, która zagłębia się w genealogię, czyta 

wspomnienia, przegląda rodzinne albumy. To nieco-

dzienna podróż, którą warto podjąć z dzieckiem.

Wraz z odejściem dziadków przemijają wspom-

nienia i pamięć o najstarszych członkach naszej rodziny. 

Zapominamy o anegdotach, tradycjach i zwyczajach. 

Warto je spisać i przechowywać w domu jak warto-

ściową księgę. Ale poszukiwanie korzeni to żmudna 

praca, do której trzeba się przygotować. Należy 

odszukać na strychu dokumenty i zdjęcia (to już jest 

dreszczyk emocji), porozmawiać z najstarszymi człon-

kami rodziny o ich pochodzeniu, skąd wzięli się w Ku-

nicach, skąd pochodzą, jakie były ich koleje losu? Gdy 

posiada się już bazę, można zacząć pisać, początkowo 

tylko to, co wiemy. Potem, stopniowo tworzy się historię 

– i w tym pomaga opiekun. On prowadzi ucznia przez 

kolejne strony pracy, podpowiada, na co warto zwrócić 

uwagę, w jaki sposób zaciekawić czytelnika. To jeden 

z tematów – rodzina.

Ale propozycji tematycznych jest znacznie więcej. 

Można zaprezentować swoje ulubione kunickie ścieżki, 

napisać o znanych kuniczanach, rozwoju dzielnicy, a 

nawet własnych zainteresowaniach. To ważna część 

historii kunickiej. Można te prace przechowywać w 

szkolnej bibliotece. To również świetna promocja 

miasta.

W obecnym roku szkolnym czas pandemii mocno 

ograniczył relacje nauczyciel - uczeń. Trudniej było 
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zachęcić podopiecznych do jakiejkolwiek aktywności. 

Nie oznacza to jednak, że nie było to możliwe. Troje 

uczniów SP-10 z klasy 8a – Kamil Janiewicz, Martyna 

Bąkowska i Nicola Czeremurzyńska -spróbowało odkryć 

swoją okolicę, zaproponowało ciekawe trasy, które 

warto zobaczyć. Natomiast Wiktoria Miszewska już 

drugi rok z rzędu podeszła do konkursu. W ubiegłym 

roku „Spacer przyjaźni” uczynił ją laureatką etapu 

wojewódzkiego, a w tym roku stworzyła prezentację

multimedialną o swojej prababci i jej losach.

„Spacer na dwóch kółkach” Kamila Janiewicza 

zaciekawił komisję konkursową, która wysoko oceniła 

tę pracę. To doskonale opracowana trasa rowerowa po 

najciekawszych obiektach Kunic, Siodła i Żagania. 

Wystarczy wziąć do ręki egzemplarz i kierując się 

opisami, można zwiedzić m.in. leśną kapliczkę, bród 

rzeki Złota Struga, ruiny papierni, źródełko Dohny, 

Muzeum Obozów Jenieckich czy cmentarz wojenny. 

Opisy przeplatane są świetnie wykonanymi fotogra-

fiami, które jeszcze bardziej zachęcają do rowerowych 

wojaży po okolicy. Mnie osobiście zauroczyła ta praca 

i jestem pod ogromnym wrażeniem spostrzegawczości 

Kamila i jego spojrzenia na ciekawe obiekty wokół

miejsca zamieszkania. 

Drugą pracą, pisaną w duecie, jest praca pt. 

„Żary-Kunice”. Martyna i Nicola stworzyły piękny album 

o ciekawych miejscach w Kunicach, Inspiracją była 

wycieczka podczas lekcji wychowania fizycznego i opo-

wieści Pana Marka Szerszenia o budynkach, które dziś 

są ruinami, jak Stary Browar, zakład Bawełny czy mau-

zoleum. Album zawiera również zdjęcia miejsc, w 

których dziewczyny spędzają wspólnie czas – stadion 

Unii-Kunice, ogródki działkowe czy basen. Poznawanie 

i odkrywanie tych miejsc do dla młodzieży wspaniała 

przygoda, to oderwanie od komputera, to otwarcie oczu 

na świat, na miejsce, w którym przyszło im żyć, na

historię, która przemija. 

Nasze domy pełne są niesamowitych historii o 

rodzinie, repatriantach, pionierach i po prostu cieka-

wych ludziach. Poznawanie najbliższej okolicy utożsa-

mia młodych ludzi z miejscem, w którym żyją, w którym 

funkcjonują. Warto pomóc im w odkrywaniu tego świata

i pielęgnowaniu lokalnej historii.

Edyta Stężycka



na świecie ekspertów w zakresie procesów kanoniza-

cyjnych. Po zapoznaniu się z całą dokumentacją z życia 

kardynała Wyszyńskiego pisze on na co współczesny 

człowiek powinien zwrócić szczególną uwagę. „Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego wyobrażałem sobie jako 

człowieka z innej planety, o wysokiej godności koś-

cielnej, o stalowym wyrazie twarzy, zdecydowanego, 

nieosiągalnego. A z dokumentacji wyłania się inna 

postać – osoba radosna, ciepła, przystępna, dla wielu 

bardzo ojcowska. Inny element, który zwrócił moja 

uwagę i który w dzisiejszej Polsce staje się bardzo 

ważnym przesłaniem, to szacunek do drugiego osoby. 

Kardynał Wyszyński, ten wielki mąż stanu, w wielu 

sprawach nie zgadzał się z innymi, miał diametralnie 

odmienne zdanie, nawet żywiołowo się spierał, dysku-

tował, bronił swoich poglądów, ale zawsze cechował go 

szacunek dla drugiej osoby. Szacunek w słowach i ge-

stach, szacunek wynikający z przekonania, że wszyscy 

są synami tego samego Boga. W Polsce nam dzisiaj tego

brakuje. Tego uczy nas ten polski Błogosławiony”. 

Nazywam się Kamil Janiewicz. Mam 15 lat. 

Mieszkam w Siodle, a do szkoły chodzę w Kunicach. 

Lubię wycieczki, w których chętnie uczestniczę. Już od 

najmłodszych lat jeździłem z rodzicami na przejażdżki 

rowerowe, poznając okolicę. I polubiłem to. To jeden z 

moich ciekawszych sposobów na spędzanie wolnego 

czasu. Fotografuję również miejsca, w których byłem, a 

także zwierzęta, rośliny i młodszego brata. Chciałbym 

przedstawić, moim zdaniem, najciekawsze miejsca w 

stosunkowo bliskiej odległości od mojego miejsca 

„SPACER NA DWÓCH KÓŁKACH”

zamieszkania. To będzie subiektywna prezentacja 

miejsc, które są dla mnie ważne, które lubię lub te, 

które powinno się poznać. Zapraszam na krótką wycie-

czkę. Proszę wsiąść na rower i podążać za mną.

LEGENDA do załączonej mapy:

1.Szkoła Podstawowa nr. 10

2.Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej 

3. Ruiny cegielni

4. Miejsce na odpoczynek

5. Leśna kapliczka

6. Bród rzeki Złota Struga

7. Skwer Czołgisty

8. Ruiny papierni

9. Źródełko Dohny

10. Obelisk

11. Muzeum Obozów Jenieckich

12. Stalag Luft III

13. Cmentarz wojenny

Wycieczkę rozpoczniemy od Kunic (obecnej 

dzielnicy Żar), a mianowicie od szkoły, w której się uczę, 

czyli Szkoły Podstawowej numer 10, znajdującej się przy 

ulicy Pułaskiego 4a. Ma ona ponad 80-letnią tradycję. 

Początkowo mieściła się w budynku obecnego Domu 

Rekolekcyjnego przy ulicy Wyzwolenia, a także w bu-

dynku obok obecnej szkoły. Potem, z inicjatywy pana 

Jerzego Węgra powstała nasza placówka. Spod szkoły 

wyruszamy do następnego punktu, czyli do kościoła 

rzymsko-katolickiego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. 

Został on wybudowany w stylu neogotyckim w 1896 

roku. Pierwotnie była to świątynia ewangelicka, prze-

kształcona po II wojnie światowej w katolicką. Najstar-

szym zabytkiem tego kościoła jest ołtarz główny i 

ambona, które liczą sobie około 400 lat. Ołtarz główny 

i ambona pochodzą z protestanckiej kaplicy zamkowej w 

Żarach. Do kościoła w Kunicach trafiły w 1710 roku, 

z polecenia Erdmanna II von Promnitz. Z powodu 

budowy barokowego pałacu wyburzona została kaplica 

zamkowa, w której się znajdowały, zaś podczas 

konsekracji kunickiej świątyni w 1896 roku uroczyście 

przeniesiono z niej ten ołtarz wraz z amboną. Na uwagę 

zasługują również XIX wieczne organy piszczałkowe 

cd. ze str. 8

Jerzy Węgier

Przy opracowaniu tego artykułu korzystałem z 

biografii napisanej przez Janusza Kotańskiego 

„Prymas Wyszyński w służbie Boga, człowieka 

i narodu”.

Kamil Janiewicz





(obecnie nie są one używane w liturgii ze względu na ich 

agonalny stan, ale w niedalekiej przyszłości planowany 

jest ich remont). Zostały one wykonane przez firmę 

organomistrzowską Schlag & Söhne ze Świdnicy. 

Posiadają 18 głosów organowych i 1076 piszczałek. 

W trakcie liturgii używa się obecnie organów wirtu-

alnych firmy Magnus. Dla mnie jest to bardzo ważne, 

ponieważ sam gram na tych organach. Od zawsze 

fascynował mnie ten piękny instrument, jakim są organy 

piszczałkowe. Kocham ich brzmienie, a także różnorod-

ność dźwięków, jakie można z nich wydobyć, umiejętnie 

łącząc ze sobą głosy. Ponadto, od najmłodszych lat 

marzyłem, aby na nich zagrać. Swoją przygodę muzycz-

ną rozpocząłem w Społecznym Ognisku Artystycznym 

w Żarach w klasie keyboardu. Obecnie uczęszczam 

do Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Zielonej 

Górze. W naszej parafii posługę organisty rozpocząłem 

w lutym 2020 roku. Interesującym zabytkiem tego 

kościoła jest również kamienna chrzcielnica, którą to 

z Wołynia, ze wsi Niewirków, w roku 1945 przywiózł do 

Kunic Antoni Filończuk. W wyniku ataków ukraińskich 

rodzina Antoniego Filończuka, jak i większość Polaków 

tam mieszkających, zmuszona była do opuszczenia 

rodzinnej miejscowości. Na prośbę proboszcza parafii w 

Niewirkowie parafianie, uciekając, zabrali część wypo-

sażenia świątyni, ratując je przed zniszczeniem. Antoni 

wraz z rodziną osiedlił się w Kunicach, i tu razem ze 

swoim dobytkiem przywiózł chrzcielnicę i krzyż proce-

syjny. Jeśli jesteśmy już przy kościele, to warto zobaczyć 

stary cmentarz, na którym zachowały się, chociaż już 

niszczeją, nagrobki kuniczan. Historia cmentarza sięga 

kilkuset lat, o czym świadczą niektóre, zachowane do 

dzisiaj, nagrobki. Obok kościoła znajdują się również 

zabytkowe epitafia wykonane z piaskowca. Jedna z płyt 

grobowych upamiętnia zmarłą Annę Marię Stavmow, 

urodzoną 27 sierpnia 1735 roku. Identyfikacja drugiej 

zmarłej osoby jest niemożliwa. Wiadomo, że był to wa-

leczny mężczyzna, o którego dokonaniach mówi wyrzeź-

biona lanca i gałązka palmowa, symbolizująca zwycię-

stwo. Motyw korony szlacheckiej, powtarzający się w 

obu przypadkach, świadczy o tym, że zmarli byli przed-

stawicielami znacznych miejscowych rodów. Wsiadamy 

na rower i ruszamy w stronę mojej rodzinnej miejsco-

wości. Z pod kościoła skręcamy w prawo i jedziemy 

malowniczą brukową drogą w kierunku Siodła. Po lewej 

stronie drogi, niedaleko Siodła, widoczne są ruiny 

cegielni. Funkcjonowała ona do 1945 roku. Produko-

wano w niej dachówkę. Dookoła miejscowość otaczają 

bory sosnowe, które są chętnie i często odwiedzane 

przez mieszkańców Żar i okolic w celu zbierania grzybów 

i jagód. Tuż przed Siodłem znajduje się poniemiecki 

cmentarz. Grobowce, niestety, zostały zdewastowane, 

ale zachowały się niektóre nagrobki. Obecnie cmentarz 

porośnięty jest drzewostanem, zaś po ziemi płoży się 

bluszcz. Po lewej stronie, za cmentarzem, znajduje się 

miejsce, w którym strudzony turysta może odpocząć i 

nabrać sił na dalszą wyprawę. Następnie jedziemy do 

leśnej kapliczki. Łatwo tam trafić, ponieważ na drze-

wach ktoś zaczepił drogowskazy. Jest to bardzo ciekawe 

i fascynujące miejsce. Z opowieści wynika, że kapliczka 

powstała na rozdwojonej sośnie, która jako jedyna 

ocalała z wielkiego pożaru lasu, wywołanego przez 

niedopałek papierosa wyrzucony przez maszynistę. Na 

drzewie był zawieszony święty obraz, pozostawiony 

przez nieszczęśliwie zakochanego młodzieńca. Wokół 

tej sosny znajduje się kapliczka. Niestety, co jakiś czas 

dochodzi tam do pożaru. Mieszkańcy zawsze odbudo-

wują kaplicę, przynoszą kwiaty, dewocjonalia, ale 

zawsze komuś to przeszkadza i niszczy dzieło rąk tych 

ludzi. Dziś już pozostało niewiele po ostatnim pod-

paleniu. A szkoda, bo to bardzo urokliwe miejsce. Można 

odpocząć podczas wycieczek, a kto chce, może pomo-

dlić się, porozmyślać. My też odpoczęliśmy i możemy 

ruszać w dalszą drogę. Po drodze do Żagania przejeż-

dżamy przez bród rzeki Złota Struga. Niedawno została 

wykonana przeprawa przez tę rzekę i jej dno zostało 

wzmocnione betonowymi płytami. Zbliżamy się do 

Żagania. Przejeżdżamy przez bardzo ruchliwą drogę i 

docieramy do Skweru Czołgisty. Na jego terenie 

znajdują się cztery czołgi: T-34, T-55, T-72 i M.-36

Sherman oraz dwa pomniki i maszt z flagą Polski.

Następnie jedziemy drogą czołgową w stronę ruin 

dawnej papierni. Podobno przed wojną produkowano 

tam papiery wartościowe. Dziadek opowiadał mi, że 

widział kiedyś jak nagrywano tam odcinek z filmu

„Czterej pancerni i pies”.

Kierujemy się do źródełka Dohny. Podobno 

wypływała z niego niegdyś woda o cudownych 

właściwościach. Ze źródełka korzystali mieszkańcy 

okolicznych (już nieistniejących) wsi, a także chorzy i 



ranni żołnierze z żagańskich koszar. Również Niemcy w 

XIX wieku używali tej wody do warzenia piwa. Naokoło 

źródełka latem rozpościera się zapierający dech w 

piersiach las paproci. Podejrzewam, że w meandrach 

rzeki niedaleko przepływającej, żyją bobry, ponieważ w 

trakcie przechadzki po lesie zobaczyliśmy charakte-

rystycznie obgryzione drzewa. Jadąc na zachód, na 

niewielkim wzniesieniu możemy zobaczyć granitowy 

obelisk wzniesiony ku czci zasłużonego nadleśniczego 

Hermana Gӓrtnera. Jadąc dalej docieramy do Muzeum 

Obozów Jenieckich. Powstało ono w 1971 roku na te-

renie Stalagu VIIIC. Zgromadzone są tam liczne ekspo-

naty związane z żagańskimi stalagami. Na terenie 

placówki można także zobaczyć zrekonstruowaną wieżę 

wartowniczą, model tunelu ucieczkowego „Harry” oraz 

replikę baraku jenieckiego nr 104.W 1939 roku w 

Żaganiu powstał Stalag VIIIC. Był on jednym z 

większych obozów jenieckich na terenie ówczesnych 

Niemiec. Był to obóz dla szeregowców i podoficerów 

wojsk lądowych. Jedną z pierwszych grup jeńców, 

którzy trafili do Stalagu VIIIC byli polscy żołnierze, 

uczestnicy wojny obronnej z września 1939 roku. 

Łącznie przebywało tam ok. 49 000 jeńców, głównie 

Francuzów. Teraz udamy się w miejsce, w którym istniał 

Stalag Luft III. Wybudowany został przez Luftwaffe 

wiosną 1942 roku i był przeznaczony dla oficerów 

lotników alianckich. W 1945 roku w Stalagu tym 

przebywało ponad 10 tysięcy jeńców, w tym ok. 100 

Polaków. Są tu pozostałości po dawnych obozowych 

budynkach: areszt, szpital, basen. Spacerując po tym 

terenie możemy wyobrazić sobie minione czasy. W 1943 

roku jeńcy Stalagu Luft III rozpoczęli przygotowania 

do jednej z największych ucieczek w trakcie II wojny 

światowej, tak zwanej „Wielkiej Ucieczki”. Akcja 

polegała na równoległym kopaniu trzech tuneli: „Tom”, 

„Dick” i „Harry”. W przygotowaniu operacji uczestni-

czyło ponad 600 jeńców. „Harry” to nazwa najdłuższego 

tunelu wykopanego na głębokości dziewięciu metrów. 

Podkop miał ok. 110 metrów długości. Planowano 

ucieczkę 200 osób. Ostatecznie w nocy z 24 na 25 marca 

1944 roku uciekło z obozu 76 lotników. Ucieczka udała 

się tylko trzem z nich. Pozostałych 73 schwytano, z 

czego 50 na osobisty rozkaz Hitlera rozstrzelano. 

Wyjeżdżając z terenów poobozowych, kierujemy się w 

stronę Żagania, aby zobaczyć mauzoleum i cmentarz 

wojenny. W miejscu obecnego mauzoleum, podczas 

II Wojny Światowej mieścił się cmentarz, na którym 

pochowano 6 lotników – jeńców obozu Stalag Luft III. 

Latem 1944 r. wybudowano tu grobowiec w 

formie ołtarza ofiarnego. Pochowano w nim 50 urn z 

prochami uczestników Wielkiej Ucieczki, schwytanych i 

zamordowanych przez funkcjonariuszy Gestapo na spe-

cjalny rozkaz Hitlera. Na trzech płytach umieszczono 

nazwiska i stopnie wojskowe bohaterskich uciekinierów. 

Po wojnie groby ekshumowano. Szczątki i prochy żoł-

nierzy przeniesiono na cmentarz wojenny „Cytadela” w 

Poznaniu. Naprzeciwko mauzoleum znajduje się cmen-

tarz wojenny. W tym miejscu są pochowani żołnierze z 

okresu I i II wojny światowej. W czasie I wojny 

światowej pochowano tu około 110 jeńców z carskiej 

armii. To na ich cześć wybudowano w 1920 r. półokrągłą 

kolumnadę z pomnikiem i tablicą z napisami w języku 

rosyjskim i niemieckim – do dziś jest to najbardziej 

reprezentacyjny element architektury cmentarza. 

Pochowani tu zostali jednak nie tylko radzieccy 

żołnierze. Od 1940 r. chowano tu bowiem także jeńców z 

pobliskiego obozu Stalag VIIIC. Do wyzwolenia obozu 

spoczęło tu 220 Francuzów i około 40 Włochów. Po 

zakończeniu wojny, przeprowadzono częściową ekshu-

mację i zmniejszono obszar nekropolii do obecnych 

rozmiarów. Dziś znajdują się tu szczątki 388 osób, w tym 

zidentyfikowanych 313. Aby wrócić do Siodła, należy 

kierować się w stronę osiedla Bema, a następnie trzy-

mać się czarnego szlaku. 

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie 

miejsca i obiekty w mojej okolicy są warte odwiedzenia 

i bliższego zapoznania się z nimi. A dla osób lubiących 

wycieczki rowerowe będzie to ciekawa propozycja 

spędzenia wolnego czasu. W okolicy znajduje się wiele 

ciekawych obiektów, o których niektórzy nie mają 

pojęcia. Być może nadchodząca wiosna będzie sprzyjała 

rodzinnym wycieczkom z przyrodniczym i historycznym

akcentem w tle. Do zobaczenia na trasie!

Q Pb



W poprzednim numerze opisałem Państwu zna-

komitą pierwszą rundę jesienną w wykonaniu zawod-

ników Unii Kunice, grających w wojewódzkiej klasie 

okręgowej. Dla niewtajemniczonych informacja, że 

gramy systemem jesień wiosna i to jest cała runda. 

Powoli pandemia korona wirusa ustępowała co wiązało 

się z powrotem choć z licznymi ograniczeniami kibiców 

na trybunach, dlatego grano na raty. Administrator 

naszego boiska OSIR Żary nie wyraził zgody, aby na 

naszym obiekcie kontynuowano rozgrywki. Zmuszeni 

byliśmy na kontynuowanie gry tylko na wyjazdach. 

Podczas tej wiosennej rundy UNIA uzyskała następu-

jące rezultaty:

UNIA - ZORZA 1:2

CHYNOWIANKA - UNIA 1:5

UNIA - ODRA 1:2

ŁĘKNICA - UNIA 0:4

UNIA - MIESZKO 3:0

HAMAR - UNIA 2:3

UNIA - POGOŃ 3:1

UNIA - B.LUBSKO 2:3

DRZONKOWIANKA - UNIA 0:12

UNIA - DELTA 7:3

ALFA - UNIA 2:0

UNIA - PROMIEŃ 1:6

SPARTA - UNIA 3:2

UNIA - SIEDLISKO 6:1

SZPROTAWA - UNIA 0:1

UNIA - LECH 10:1

PIAST - UNIA 2:2

W całej rundzie tego sezonu w 34 spotkaniach 

Unia zdobyła 63 punkty i bramki 124-60, zajmując 

wysoką 6 pozycję w tabeli. Przez cały sezon rozgrywek 

nasz zespół był w „czubie” tabeli i gdyby nie prze-

widziane „wpadki” jak choćby przegrane mecze między 

SPARTĄ - GRABIK, LUBSKIEM czy PROMIENIEM doro-

bek punktowy byłby o wiele wyższy. UNIA uzyskała 

najwyższą wygraną z zespołem DRZONKOWIANKI na 

ich terenie 12:0, ale uległa też PROMIENIOWI 1:6. 

W tym meczu z różnych względów nie mogło grać kilku 

podstawowych piłkarzy. Najlepszy mecz rozegraliśmy w 

ŁĘKNICY. ŁKS z planami na awans, własne boisko 

i szok! UNIA rozbija ŁĘKNICE 4:0. Kibice twierdzili, że 

była to słodka zemsta za przegrany mecz w Kunicach w 

podobnych rozmiarach. Najlepszym strzelcem w całej 

lidze z dorobkiem 57 bramek został Denis Matuszewski, 

Przy tej okazji  warto zaznaczyć, że Denis jest wnucz-

kiem wieloletniego kapitana UNII Pana Stanisława 

Trybusa. Jak już wiadomo Denis po zakończonych roz-

grywkach opuścił nasz zespół, czego mogliśmy się 

spodziewać, zasilając w III lidze CARINĘ GUBIN. Skład 

UNII trochę się rozsypał, gdyż kariery sportowe 

zakończyli bramkarz Rafał Ciesielski i wychowanek 

naszego klubu Mariusz Kościesza, oraz kilku zawodni-

ków którzy zmienili barwy klubu. Trudno jest pisać o 

sprawach, które zapewne kibice znają gdyż nasza 

gazetka to kwartalnik ale miło jest czasami powspo-

minać i chłodnym okiem ocenić postawę naszego ze-

społu. Mankamentem jest mała frekwencja na meczach. 

Często jest tak , że jednego dnia grają UNIA i PROMIEŃ 

i kibice są podzieleni. Często jest  też tak, że więcej 

kibiców stoi za ogrodzeniem niż na boisku. Uważam też 

osobiście, że cena biletu 10 złotych jest zbyt wygóro-

wana. Widok kibica oglądającego mecz przez dziurę w 

płocie to przykry widok. Może Zarząd UNII KUNICE 

przemyśli cenę biletów i wyciągnie rękę do kibiców. 

Musimy budować zespół od nowa i może w przyszłości 

powalczymy o „wyższe cele”. Do tego potrzebny jest 

sponsor strategiczny, bo jak powszechnie wiadomo bez 

pieniędzy ani rusz. Osobiście dziwię się, że niektóre 

firmy sponsorują kluby z poza naszego regionu. 

Potrzebna jest bardziej radykalna praca zarządu w celu 

ich pozyskania. Zespół jest młody i z dużymi perspekty-

wami na przyszłość, obsada trenerska na dobrym

poziomie i chyba brakuje nam odrobina szczęścia.   

Sponsorzy UNII KUNICE:

UM ŻARY

PLASTBUD

TANDEM

WĘGIER GLASS

HSM M.STEPA

SAINT GOBAIN

VICIT P.CIECHANOWICZ

SEZON 2020-2021 WIOSNA

Opracował Bogdan Klockowski
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Poziomo:

1. Wieczerza w przeddzień Bożego Narodzenia.

7. Nieoswojony, nieokrzesany, żyjący w środowisku 

naturalnym.

8. Zaleta, wartość, dodatnia lub dobra strona.

9. Najwyższy stopień wojskowy w marynarce 

wojennej lub duży motyl dzienny.

11. Józef, Franciszek, Tadeusz, Edward piłkarze Unii 

z minionych lat, również Franciszek dawny kunicki 

kowal.

12. Roślina z rodziny trędownikowatych, kwiaty 

jasnoczerwone; półpasożyt, w Polsce pod ochroną 

(z liter wyrazów: DOG + NISZ).

15. Przenośnie uczucie głodu.

17. Stolica polskiej piosenki.

18. Rumowisko skalne powstałe przez mechaniczny 

rozpad skał (z liter wyrazów: ZUS + ROM).

21. Medycyna: ropień, wrzód.

22. Rozgardiasz, galimatias, bałagan, zamęt, chaos, 

nieporządek.

23. Rzeka, prawy dopływ Odry lub posterunek 

wojskowy.

24. Zespół ludzi wyróżniających się spośród 

otoczenia, grupa uprzywilejowana.

25. „Niewolnica ...”, telewizyjny serial brazylijski 

emitowany przed laty.

28. Zoologia dawniej; kwoka; kura siedząca 

na jajach.

31. Stoisko handlowe na bazarze.

32. Rogatka przy groblach i mostach do pobierania 

myta lub zapora drogowa.

35. Gwiazdozbiór równikowy lub mityczny grecki, 

piękny myśliwy beocki, zabity strzałą z łuku przez 

Artemidę.

36. Sytuacja, gdy piłka wylatuje poza wytyczoną linię 

boiska lub kortu.

37. Ks. Józef, wyklęty „Błyskawica” z Kunic.

Pionowo:

1. Zygzak, zakrętas; zygzakowata linia.

2. Część szynki od kolana z kością goleniową.

3. Potocznie cienkusz; słaby, nieesencjonalny napój; 

wodnista zupa.

4. Pierwszy człowiek, bierze z rąk Ewy jabłko.

5. Rzucane przez siewcę w ziemię uprawną.

6. Ssak zwany kuną workowatą, torbacz wielkości 

kota.

10. Informacje przetwarzane w komputerze, rzeczy, 

fakty, przesłanki.

12. Minerał barwy białej, wypalony i zmielony, 

stosowany przy wyrobie sztukaterii oraz jako 

unieruchamiający opatrunek.

13. Telegram; tekst przesłany telegraficznie, 

wiadomość prasowa.

14. Nazwa ostatniego dnia w roku, także nocy 

na przełomie starego i nowego roku.

16. Ks. Zbigniew od 12.07.1961 r. do 16.08.1981.r. 

proboszcz kunickiej parafii.

19. Łamiemy się nim przy wigilijnym stole, składając 

sobie życzenia.

20. Tylna część tułowia dużych zwierząt.

23. Michał, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej 

nr 1 w Kunicach, honorowy obywatel Żar.

25. Rzeka w tytule powieści Miłosza.

26. Państwo w Europie wschodniej ze stolicą 

w Kijowie.

27. Państwo w Azji na Zakaukaziu; stolica Erewań.

29. Potrawa sporządzona z jaj z dodatkiem mąki 

i usmażona w formie placka.

30. Statuetka rycerza z brązu, pokrytego 

14-karatowym złotem, nagroda Amerykańskiej 

Akademii Filmowej od 1929.

33. Wyprawione skóry futerkowe do wyrobu konfekcji 

futrzarskiej.

34. Miasto w województwie kujawsko-pomorskim, 

w powiecie świeckim („nie stare”).

1 2 3 4 5 6 8 97 10 11

2120 22 ?15 16 18 19
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13 14 17
Litery z pól ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu, napisane od 1 do 22 
utworzą pięciowyrazowe rozwiązanie.
                                                                          

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać do 15 stycznia 2022 r. na adres: Jerzy Węgier, ul. Szklarska 33/4, 

68-200 Żary. Wśród zwycięzców rozlosowane zostaną ciekawe nagrody książkowe.



1. Ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych.

2. Wspomaganie przedsiębiorczości miejscowych 

wspólnot.

3. Promowanie lokalnych tradycji.

4. Współpraca ze wszystkimi podmiotami

Sprawy organizacyjne

Zgodnie z zapisami statutu naszego stowarzy-

szenie zarząd w każdym roku spotykał się czterokrot-

nie. Praktykowaliśmy wypracowany model wspólnych 

posiedzeń z komisją rewizyjną. Okazało się to bardzo 

praktyczne, albowiem członkowie gremium kontrolują-

cego byli na bieżąco zapoznawani z sprawami, nad 

którymi procedował zarząd. W zdecydowanej większoś-

ci spotkań wszyscy członkowie zarządu brali aktywny 

udział; absencje były sporadyczne, podyktowane wy-

jątkowymi przyczynami obiektywnymi. Nie wszyscy 

członkowie komisji rewizyjnej korzystali z każdora-

zowych zaproszeń i w ich przypadku notowaliśmy

częstsze nieobecności.

Panująca w świecie pandemia koronowirusa 

miała także wpływ na działanie naszej organizacji. W 

minionym 2020 roku  posiedzenia zarządów odbywały 

się w różnych formach; mieliśmy spotkania tradycyjne, 

w formie on line, a także w systemie hybrydowym. 

Podobnie z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy 

zmienić formę odbycia corocznego Walnego Zebrania 

podsumowującego rok 2019. Ostatecznie odbyło się 

ono 14 października i przebiegało w zupełnie odmien-

nych warunkach, aniżeli miało to miejsce w latach 

poprzednich. Początkowo był to wybór sali widowi-

skowej w Kunickim Domu Kultury; zresztą nie przypad-

kowy - miał być gwarantem spełnienia wszystkich 

obowiązujących w naszym kraju zasad przy organizo-

waniu imprez masowych. Niestety życie pisze nam różne 

scenariusze. Dynamicznie postępujący wzrost zachoro-

wań, znaczący także w Żarach, zmusił nas „w ostatniej 

chwili” do nowatorskiego przeprowadzenia Walnego 

Zebrania w formie zdalnej. Udział w Zebraniu wzięły 

23 osoby, co na takie warunki jest bardzo dobrą 

frekwencją. Wszyscy członkowie naszej organizacji 

otrzymali niezbędne dokumenty: sprawozdanie zarzą-

du, komisji rewizyjnej oraz uchwały do głosowania. 

19 osób otrzymało materiały drogą elektroniczną, zaś 

czterem pozostałym doręczono w formie papierowej. 

W zaistniałej sytuacji glosowanie nad uchwałami odbyło 

Ostatnie wyborcze Walne Zebranie Stowarzy-

szenia odbyło się w 2017 roku. Historycznie rzecz 

ujmując w bieżącym roku mija czwarta czteroletnia 

kadencja istnienia naszej organizacji. Dla przypomnie-

nia zarówno członkom stowarzyszenia jak i mieszkań-

com Kunic informujemy, iż pierwsze Walne Zebranie 

powołujące władze statutowe odbyło się 30 marca 2005 

roku. Od tego czasu minęło już ponad 16 lat i z 

oczywistych względów na obecnym Walnym dokonamy 

wyboru władz statutowych na kolejne 4 lata. Na po-

przednim wyborczym Walnym Zebraniu, które odbyło 

się 8 czerwca 2017 roku mandaty sprawowania władzy 

w mijającej kadencji otrzymali. Jerzy Węgier – prezes, 

członkowie zarządu – Bożena Blimel, Barbara Kozarek - 

Hoppe, Ryszard  Koniecpolski oraz Eugeniusz Zagórski. 

Do komisji rewizyjnej wybrano Marka Szerszenia, 

Michała Wisza i Mirosława Szymeczko. Na pierwszym 

swoim posiedzeniu zarząd został ukonstytuowany; 

funkcję wiceprezesa powierzono Eugeniuszowi Zagór-

skiemu zaś sekretarzem pozostała Barbara Kozarek – 

Hoppe. Komisja rewizyjna wybrała marka Szerszenia na 

swojego przewodniczącego. Wszystkie zmiany perso-

nalne zarówno członków zarządu, jak i komisji re-

wizyjnej zostały zgłoszone do Sądu Rejestrowego i 

wpisane do dokumentów KRS stowarzyszenia. Na 

Walnych Zebraniach oceniających poszczególne lata 

przedstawialiśmy szczegółowo problemy, które były 

przedmiotem prac Zarządu w kolejnych fazach minio-

nego okresu. Jednakże dla merytorycznej  oceny 

minionej kadencji stowarzyszenia uznaliśmy za stoso-

wne dokonać przeglądu najważniejszych dokonań, 

które zostały zrealizowane bądź bezpośrednio przez 

nas, bądź we współpracy z innymi podmiotami. Na 

łamach niniejszego dokumentu przedstawiamy sprawy

najistotniejsze i w zakresie dużego uogólnienia.

Realizując misję stowarzyszenia, wynikającą z 

zapisów statutu, w poszczególnych latach minionej 

kadencji, z oczywistych względów, zarząd skupiał się 

głównie na problemach dotyczących dzielnicy Kunice. 

Koncentrowały się one na następujących zagad-

nieniach.

Sprawozdanie z działalności 

Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych 

za lata 2017 - 2020



Pisaliśmy o historii szklarstwa, powstawaniu włókien-

nictwa w okresie średniowiecznym, pobycie Polaków na 

robotach w Kunzendorf w latach 1941-45. Nasza 

współpraca z czeską gminą Raszkowice zaowocowała 

artykułem „Filia zakładu Sigla Kunice” opisującym lata 

1941-42, kiedy to Czesi pobierali nauki produkcji szkła 

klejonego w Kunickim zakładzie Sigla. Poruszaliśmy 

także  tematykę Polaków wysyłanych w czasie wojny do 

dalekiej Syberii, a także rodzin, których los rzucił aż do 

Afryki. W Kunicach zamieszkiwali i nadal zamieszkują 

uczestnicy tej tułaczki. Przedstawialiśmy w naszych 

artykułach sylwetki wielu kunickich mieszkańców i ich 

zainteresowań; dla przykładu wymienimy tylko stulatkę 

panią Marię Jasińską. Stałymi elementami były opisy 

przeżyć uczestników licznych corocznych grupowych 

wyjazdów do różnych krajów Europy. Poruszaliśmy 

wielokrotnie tematy, które swoim charakterem wycho-

dziły poza obręb naszej miejscowości, ale naszym zda-

niem stanowiły istotne informacje dla jej mieszkańców, 

Nie pomijaliśmy także problemów z życia religijnego 

naszej parafii. „Echo Kunic” znalazło także swoje 

miejsce na stronie internetowej, dzięki czemu, gazeta 

może być dostępna w różnych miejscach naszego kraju, 

a także poza jego granicami, bo kuniczanie maja rodziny

i znajomych w różnych miejscach naszego globu. 

Ochrona zabytków

1. Corocznie w okresie letnim w oparciu o instrukcję 

opracowaną przez konserwatora zabytków, który 

przeprowadzał renowację zabytkowych płyt epitafij-

nych, dokonywano zabiegu dezynfekcji biobójczej. 

Dzięki systematycznie prowadzonym tym pracom nie 

zaobserwowano powstawania na powierzchni kamienia

żadnych nalotów o charakterze organicznym. 

2. W latach 2018-20 kontynuowane były prace przy 

naprawach muru zabytkowej nekropolii. Na ten cel od 

firmy Basztabin otrzymano w formie darowizny około 

100 sztuk cegły klinkierowej, zaś pozostałe potrzeby 

realizowane były z wykorzystaniem rozbiórkowej cegły 

pozyskanej od kunickiej firmy budowlanej Roberta 

Dubowskiego. Materiały takie jak zaprawa i fugi zostały 

w większości sfinansowane przez osoby fizyczne. Koszty 

robocizny zapłacone został po połowie przez stowa-

rzyszenie oraz radę parafialną.

3. Organy w kunickim kościele parafialnym wykonane 

zostały przez pochodzącą ze Świdnicy znaną firmę 

się on line i korespondencyjnie. W archiwum zarządu 

znajduje się stosowna dokumentacja z przeprowadzo-

nego głosowania.  

W minionym 2020 roku podobnie jak w latach 

ubiegłych zarząd na swoich posiedzeniach cyklicznie 

omawiał w sposób szczególny takie sprawy jak: 

propozycje problematyki artykułów publikowanych w 

Echo Kunic, kontynuacja remontu muru zabytkowej 

nekropolii, bieżąca konserwacja zabytkowych płyt epi-

tafijnych, współpraca z kunicką jednostką OSP, z ŻDK 

filia Kunice oraz wspólnotą mieszkaniową przy ul. 

Szklarskiej, problemy finansowe, a także przygotowy-

wanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia. W sprawach 

wymaganych w statucie kolegialnej akceptacji, Zarząd 

podjął cztery uchwały. Dotyczyły one następujących 

zagadnień: 

- przyjęcie rocznego planu pracy i preliminarza,

- sfinansowania nagród dla uczniów SP 10, kwotą 

300 zł, wyróżnionych w konkursie „Moja Ojcowizna” 

- dofinansowanie kunickiej parafii kwotą 250 złotych 

na kontynuację prac przy renowacji muru zabytkowej 

nekropolii. 

Echo Kunic

W minionej kadencji odnotowaliśmy „mały 

jubileusz” naszej gazety; w grudniu 2019 roku ukazał 

się 50. numer. W bieżącym roku minęło więc już ponad 

15 lat istnienia Echa Kunic. Przez te lata musieliśmy się 

mierzyć z wieloma problemami, o których szczegółowo 

pisaliśmy w jubileuszowym wydaniu. Z dużą satysfakcja 

odnotowujemy fakt, iż to lokalne czasopismo cieszy się 

nadal dużym zainteresowaniem kuniczan i nie tylko. 

W latach minionej kadencji z różnych względów, w tym 

także finansowych, musieliśmy zmniejszyć ilość rocznie 

wydawanych numerów. Przez 3 lata były to trzy edycje, 

a w 2020 roku dwie. Podkreślić chcemy, że mimo takiej 

decyzji nie ucierpiał poziom merytoryczny, a korzyścią 

okazało się zwiększenie ilości stron każdego wydania. 

Pomimo wyczerpywania się źródeł tematyki historycz-

nej nadal staramy się, aby prezentowane treści arty-

kułów były ciekawe i stanowiły znaczące kompendium 

wiedzy o naszej miejscowości. Do artykułów standar-

dowych w każdym roku należały sprawozdania z 

działalności naszego stowarzyszenia, jak również 

jednostek samorządowych takich jak; OSP, Unia Kunice, 

Filia Żarskiego Domu Kultury, szkoła, przedszkole. 



klasy gimnazjum na wycieczkę w Karkonosze. W 

ostatnich dwóch latach mijającej kadencji uczniowie 

szkoły brali udział w organizowanym, przez żarski PTTK, 

konkursie „ojcowizna”. Zwycięzcom sfinansowaliśmy 

bony na zakup książek. Szczegółowo konkurs ten

opisywany był w naszym Echu Kunic. 

Finanse Stowarzyszenia

Saldo z roku 2019 wynosi 18.191,62 zł

Rok 2020

Przychody

Tandem 600,00 zł

Magorex Górka 1.500,00 zł

Inne 56,56 zł

Wydatki

Gazetka 2.632,20 zł

Domena 206,64 zł

Parafia 250,00 zł

SP Nr 10 300,00 zł

Inne 121,00 zł

Stan finansów na koniec 2020 wynosi – 16.838,34 zł

Kolejny rok zamykamy ujemnym bilansem, a 

deficyt budżetowy pokrywany jest ze środków jakie 

otrzymywaliśmy od naszych sponsorów w latach 

poprzednich. 

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim 

tym, którzy swoją aktywnością przyczynili się do 

zrealizowania wszystkich przedsięwzięć w minionym 

4-letnim okresie. Słowa te także kieruję do licznej grupy 

sympatyków, którzy formalnie rzecz ujmując nie są 

członkami stowarzyszenia, lecz czynnie wspierają dzia-

łalność naszej organizacji. W związku z zakończeniem 

kadencji władz chcę szczególnie podziękować wszy-

stkim członkom zarządu i komisji rewizyjnej, a także 

pani Wiesi Mróz naszej księgowej oraz panu Wiesławo-

wi Leńczuk administratorowi naszej strony internetowej 

za ich dotychczasowe społeczne zaangażowanie na 

rzecz stowarzyszenia i problemów kunickiego środowis-

ka. Nade wszystko duże uznania należą się pani Annie 

Dziemiańskiej oraz ś.p. panu Eliaszowi Korkusiowi 

i jego rodzinie za duże zaangażowanie w wydawnictwo

„Echa Kunic” od początku jego istnienia.

Schlag & Söhne w 1896 roku. Istnieją więc od początku 

wybudowania obecnej świątyni. Instrument ten jest 

najstarszym w Żarach i jak łatwo obliczyć maja 125 lat. 

Niestety brak systematycznej konserwacji i remontów 

spowodował, że na dzień dzisiejszy organy nie nadają 

się do normalnej eksploatacji. W roku 2020 przepro-

wadzana była generalna konserwacja organów w 

żarskim kościele NSPJ. W porozumieniu z ks. probosz-

czem poprosiliśmy pana organomistrza o dokonanie 

przeglądu naszego instrumentu i wykonanie ekspertyzy 

technicznej wraz z wyceną realizacji wszystkich nie-

zbędnych prac; 24 października został nam taki doku-

ment przesłany. Uznaliśmy wspólnie, że wartość re-

montu leży w zasięgu możliwości finansowych parafii. 

W porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków, po skompletowaniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów na początku 2021 roku sto-

warzyszenie w porozumieniu z parafią wystąpiło z 

wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie prac: konser-

watorskich, restauratorskich, a także innych działań 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Stosowny 

dokument zezwalający na prowadzenie prac został 

wydany 24 kwietnia 2021 roku. Przeprowadziliśmy 

wspólnie z radą parafialną i wykonawcą remontu 

organów szczegółowe rozmowy dotyczące spraw 

logistycznych i finansowych całego przedsięwzięcia. 

Mamy nadzieję, że przy wsparciu finansowym Urzędu 

Miasta Żary pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku

będziemy mogli rozpocząć prace.

Sprawy inne

1. Staraniem Anny Dziemiańskiej (Kubiak), w latach 

minionej kadencji, wydawane były kalendarze z 

przedwojennymi pocztówkami różnych zabytkowych 

miejsc żarskich i kunickich. Zakupiliśmy każdą roczną 

edycję w ilości 30 szt. z przeznaczeniem dla wszystkich 

członków stowarzyszenia, a także na nagrody dla 

zwycięzców rozwiązujących noworoczne krzyżówki. 

Zakup kalendarzy finansowany był w całości przez 

firmę Węgier Glass. 

2. W ramach współpracy z ŻDK filia Kunice dofinanso-

waliśmy imprezy z okazji dnia dziecka, wernisaż uczest-

ników sekcji plastycznej oraz imprezę mikołajkową dla 

najmłodszych. Szczegóły przedstawialiśmy w corocz-

nych sprawozdaniach.

3. W roku 2019 dofinansowaliśmy wyjazd ostatniej 

Razem

2.156,56 zł

Razem

3.509,84 zł

Opracował Jerzy Węgier
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