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„Nie umiem być
srebrnym aniołemni gorejącym krzakiemtyle Zmartwychwstań już przeszłoa serce mam bylejakie”.
ks. Jan Twardowski

Tradycje Grobu Pańskiego

Święta Wielkanocne to czas zadumy i refleksji
nad przemijaniem świata; wiary w dobro drugiego człowieka, nadziei na lepsze perspektywy, gorącej miłości od naszych najbliższych.
Niech radosne Alleluja sprawi, abyśmy te święta przeżyli w duchu radości i wzajemnej życzliwości. Pogoda ducha niech nam towarzyszy w
trudach każdego dnia. Niech Zmartwychwstały
Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, a
ożywi to co już martwe; niech światło Jego
słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.
Życzymy naszym Czytelnikom, aby te Święta
były okazja do spotkań rodzinnych i przyjacielskich; budowania prawdziwych wspólnot
oparych na prawdziwej ludzkiej radości wypływającej z głębi serca.
Jerzy Węgier w imieniu zarządu KSIP
oraz redakcji gazety

Tradycja Grobów Pańskich powstała w IV wieku
w Jerozolimie, gdyż wierni chcieli obchodzić tajemnicę
męki i śmierci Jezusa w miejscu, w którym się one
faktycznie dokonały. Później, kiedy Palestyna została
zajęta przez muzułmanów, w Europie zaczęły powstawać różne Golgoty, Kalwarie, Drogi Krzyżowe, odbywały
się widowiska Męki Pańskiej, wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W Europie pierwsze wzmianki o Grobie Pańskim wiążą się ze św. Ulrykiem, biskupem Augsburga;
w X wieku po odprawieniu nabożeństwa chował on
Najświętszy Sakrament do skrytki za ołtarzem i przysłaniał kamieniem. W Polsce Tradycja dekorowania
Grobów Pańskich i ich nawiedzania w Wielką Sobotę
rozwinęła około XVI wieku. Ma wymiar religijny, symboliczny i społeczny. Tradycja „chodzenia na Groby Pańskie”, jaka pozostała w Polsce, nie istnieje już nigdzie
w Europie. Tylko u nas symbolika Grobu Pańskiego ma
też związek z wydarzeniami z życia narodu. Groby
Pańskie mają u nas w wielu przypadkach także duże
znaczenie artystyczne.
Centralne miejsce zajmuje jednak zawsze w Grobie
Pańskim monstrancja z Najświętszym Sakramentem,
okryta przezroczystym welonem, który ma przypominać
całun. Obok jest figura Jezusa, wiele kwiatów i świec.
Teraz już nie kładzie się do grobu krzyża, tylko umieszcza się go gdzieś nieopodal. Tradycję adoracji Grobu
Pańskiego upowszechniał w Polsce zakon bożogrobców. Groby nabrały dekoracyjności dopiero w okresie
baroku i reformacji. Umieszczano przy nich skały, kamienie, stawiano warty, np. żołnierzy czy przedstawicieli różnych warstw społecznych. Niektórzy nawet
mówią, że dramat polski wywodzi się z inscenizacji
Grobu Pańskiego. W okresie zaborów Groby Pańskie
stały się miejscem manifestowania uczuć i wiary w to,
że Polska powstanie. Takie samo znaczenie - pozareligijne, patriotyczne - miały Groby w czasie II wojny
światowej, komunizmu, stanu wojennego. Religia i
kontekst czasów ze sobą współistniały. Kościół to
dopuszcza, bo męka Chrystusa nie może być odłączocd str. 2

cd ze str. 1

na od życia. W XIX wieku na Groby Pańskie chodziły
całe rodziny, znajomi. Kroniki mówią, że najbardziej
popularne to było w Krakowie i Warszawie. Były kolejki, by wejść do kościoła i zobaczyć Grób, chodziło się
do kościoła rodzinnie, w grupie bliskich, w ramach
warstw społecznych - warstwy bogate chodziły popołudniu, a ubogie wieczorem. Modnym zwyczajem było
kwestowanie przy Grobie Pańskim przez dostojne, eleganckie panie z bogatych rodzin. Prawo do zbierania
datków miały tylko osoby wydelegowane przez Kościół
czy bractwa, żebracy stali poza kościołem. W Polsce
spośród innych krajów europejskich zwyczaj dekoracji
i nawiedzania Grobów Pańskich zakorzenił się najmocniej; przywędrował do nas dzięki zakonnikom. To
w klasztorach zaczęto budować pierwsze Groby Pańskie. Są one fenomenem w świecie chrześcijańskim.
Już w dawnych wiekach robiły wrażenie na cudzoziemcach podróżujących po naszym kraju. To, jak wyglądały Groby Pańskie, zależało od epoki. W średniowieczu
groby nie były specjalnie zdobione. Nie ustawiano wokół nich kwiatów. Najistotniejsza była monstrancja z
Najświętszym Sakramentem. Dopiero w czasach kontrreformacji i baroku Groby Pańskie były coraz bardziej
strojne. Grób miał być udekorowany zjawiskowo, tak, by
rzucił na kolana cały Lud Boży. W dekoracji Grobów
Pański pojawiały się ruchome figurki, klatki ze śpiewającymi ptaszkami, pozytywki. W okresie zaborów
umieszczano w nich elementy patriotyczne. Podobnie
było w stanie wojennym. Polskim obrzędem stało się
też, że Grobu Pańskiego pilnuje straż. Strażników ubierano w paradne mundury, fantazyjne czapki, niekiedy
dla dodania powagi dolepiano im sztuczne brody. Za
panowania Sasów w warszawskich kościołach Grobów
Pańskich pilnowała gwardia honorowa królowej do
spółki z oddziałami artylerii konnej. Przykładowo podaję, że w okresie międzywojennym przy grobach w
kościołach łódzkich warty pełnili młodzi ludzie z prawdziwymi karabinami, ale ich lufy były skierowane w
dół. Był czas, że w kościele Chrystusa Króla na Retkini
/dzielnica Łodzi/ wartę przy Grobie Pańskich pełnili
licealiści, studenci, przebrani za rzymskich żołnierzy.
W większości wiejskich kościołów straże przy Grobach
Pańskich pełnią strażacy. Jednak w żadnych kościołach
symbolika Grobów Pańskich nie wywoływała takich
sensacji jak w kościele św. Brygidy w Gdańsku, zwłaszcza za czasów, gdy proboszczem był tam ks. Henryk
Jankowski. Do dziś w bardzo wielu miastach istnieje
zwyczaj, że rodziny odwiedzają w Wielką Sobotę Groby
Pańskie w różnych kościołach, ale nie jest to tak popularny zwyczaj, jak w Warszawie czy Krakowie. Pewnie
powodem są odległości między kościołami. W Krakowie

W dniu 15 stycznia 2017 r. – koncert WOŚP,
z powodu remontu w domu kultury filia „Kunice”,
przeniesiony został do sali sportowej kunickiego
Zespołu Szkół. Pomimo nie najlepszej akustyki,
serca ludzi biorących udział w licytacjach, jak
zwykle były bardzo gorące i przekonane do idei
pomocy drugiemu. Pomiędzy występami artystycznymi, które rozpoczęła Miejska Orkiestra
Dęta ŻDK, prowadzone były licytacje które w tym
roku przyniosły rekordową zbiórkę pieniędzy. Najwięcej emocji i najwyższą kwotę przyniosła licytacja koszulki bramkarza reprezentacji Polski Łukasza Fabiańskiego, za którą uzyskano 3 000 zł.
Ostatecznie pula zebranych pieniędzy zamknęła się kwotą ponad 8 000 zł. Takiej wielkości w Kunicach nigdy dotychczas w historii
WOŚP nie osiągnięto.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy gadżetami, pieczonymi ciastami (Rada Rodziców Zespołu
Szkół), pieniędzmi przeznaczonymi na licytacje
przyczynili się do tego wspaniałego wyniku.

Opracowała Krystyna Filip
wystarczy pójść na krótki spacer i zobaczyć Groby
Pańskie w kilkunastu świątyniach.
Z obowiązku historycznego pragnę poinformować, iż
w latach 50. i początku 60. w naszym kościele Grób
Pański znajdował się w pomieszczeniu obok ołtarza
Matki Bożej Rokitniańskiej /wejście na dzwonnicę/.
Autorem projektu i jego wykonawcą był artysta
malarz Ludwik Maciszewski. Wystrój całości stanowił
obraz panoramy Jerozolimy o powierzchni około 8 m2.
Na jego tle stała plastyczna konstrukcja górska z
ukształtowaną wnęką grobu w której mieściła się figura leżącego Jezusa. W szczycie góry ustawiona była
monstrancja. Całość była odpowiednio podświetlona,
co stanowiło stosowne do sytuacji wrażenie. U wejścia
stali rzymscy żołnierze z halabardami, oczywiście namalowani na płycie drewnianej. Całość uzupełniali
umundurowani harcerze i druhowie straży pożarnej,
oczywiście żywi.

Opracował Jerzy Węgier

W NOWY ROK Z REMONTAMI !
Krystyna Filip
Przedłużający się remont w filii domu kultury wprowadził trochę zmian również w czasie zajęć ferii zimowych. Pierwszy tydzień na zajęcia, dzieci zaproszone
zostały do świetlicy Zespołu Szkół. Czekało tam na nie
wiele atrakcji zorganizowanych przez ŻDK. Miały okazję
wziąć udział w warsztatach m.in. robotyki, fireshow,
warsztatach prowadzonych przez klauna oraz zabawach
ruchowych i integracyjnych. Drugi tydzień ferii, to już
wejście do wyremontowanego, jasnego i przestronnego
holu w domu kultury, który na wszystkich zrobił pozytywne wrażenie. Dzieci korzystały z zajęć w pracowni
komputerowej, brały udział w warsztatach tańca jazzowego, poznały teatrzyk kamishibai. Zajęcia feryjne zakończył bal przebierańców.
W niedzielne popołudnie 19 lutego o godz.17.00 wyremontowany hol Żarskiego Domu Kultury
filia „Kunice” wypełnił się gośćmi z burmistrz miasta
Żary - panią Danutą Madej i wiceburmistrzem - panem
Olafem Napiórkowskim, przewodniczącym rady miasta Marianem Popławskim, oraz panią Elżbietą Maj naczelnikiem wydziału kultury na czele. Wszyscy zgromadzeni, przywitani zostali przez dziewczęta zespołu
tańca jazzowego „Twistter”, prowadzonego przez
instruktor Dorotę Ciechanowicz. Dyrektor ŻDK - pan
Roman Krzywotulski przedstawił listę zrealizowanych
zadań i zakupów, sfinansowanych zarówno w ramach
dotacji celowej z budżetu miasta Żary jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup
sprzętu do sali komputerowej oraz remont sfinansowany ze środków własnych ŻDK. Całkowity koszt remontów i zakupów, łącznie ze zdobytymi finansami
z budżetu obywatelskiego wyniósł 309 449,95 zł. Po
pierwszym wrażeniach i wstępnych oględzinach efektów remontu, wszyscy goście zostali zaproszeni do
sali widowiskowej. Był to pierwszy po remoncie koncert,
gdzie widzowie siedząc na wygodnych fotelach, mieli
przed sobą oświetloną profesjonalnie scenę z nowymi
kotarami scenicznymi. „Każda miłość jest pierwsza” to tytuł koncertu występującego zespołu muzycznego
„Wrocławska 7”. Repertuar z piosenkami o miłości w
wykonaniu: Janusza Bizukojcia, Zofii Bizukojć, Sylwii
Sługockiej, Krystyny Korzeniowskiej, Mirosława Rozborskiego, Henryka Rosińskiego i Bogdana Urbańskiego
spotkał się z gorącym odbiorem publiczności. Prowadzącą koncert była pani Daniela Giecold, która cytowała
fragmenty dotyczące tematyki miłości różnych znanych
osób. Na pierwszym piętrze w galerii można było
oglądać wystawę rysunków Elwiry Pawłowicz. W niedzielne popołudnie mieszkańcy Kunic pełni pozytyw-

Ratujmy świat
Nasz świat to lądy i oceany
Jednak nie wszyscy o niego dbamy
Tu płynie Ludwik - tam płynie Dosia
Wyrzuca na trawę odpadki Zosia
Myjemy auta, płyny spływają,
Naszą wodę wciąż zatruwają
Giną rośliny, zwierzęta giną
Zatrute wody spokojnie płyną.
Wsiąkają w ziemię, płyną pod kwiatki,
Więdną kwiatkom listki i płatki.
Lasy są piękne, powietrze czyszczą
Lecz chemikalia zaraz je zniszczą.
A poprzez lasy smród - rzeczki płyną,
Zające giną i ludzie giną
Wkrótce nie będzie życia na świecie
I co tu wszyscy na to powiecie.
Ziemia - planeta nasza ojczysta
Powinna być zawsze żywa i czysta.
Spróbujmy chronić nasz piękny świat
Nie licząc ile kto ma w nim lat
Eugenia Prosół

Muzyk
Mieciowi Świdkiewiczowi
surmy dziękczynne
dla Ciebie
za muzykę
tak piękną
że aż niebiańską
akordy dziękczynne
dla Ciebie
za harmonijne
oratorium
Twojego życia
na pięciolinii
na zawsze rozpisana
Janusz Werstler
nych wrażeń, umawiali się na bezpłatne zajęcia do
pracowni komputerowej, aerobik, zapoznawali się z
propozycjami zajęć dla dzieci i młodzieży - cieszyli się
z efektu remontu.

A NAD SZAŃCAMI UNOSI SIĘ
DUCH CESARZA!
Z HISTORII KUNIC

Jerzy Piotr Majchrzak

Dziś jest dzielnicą miasta Żary; przed wiekami wieś
klasztorna, potem królewska, w nowszych czasach
samodzielna jednostka administracyjna na prawach
osiedla miejskiego - Kunice. Wczesną jesienią 1813 r.,
na południowych stokach Wysoczyzny Żarskiej, między
Kunicami, a Szczepanowem, mniej więcej na wysokości
obecnego cmentarza komunalnego, francuska artyleria
ustawiła działa lufami skierowane ku południowemuwschodowi, gdyż stamtąd spodziewano się nadejścia
wojsk sprzymierzonych - Prusaków i Rosjan. Jak do tego
doszło, że w zasięgu bezpośrednich działań bojowych
znalazły się spokojne dotąd Kunice? W ostatnim tygodniu czerwca 1812 r. czterysta tysięcy sprzymierzonych
pod Napoleonem: Francuzów, Niemców, Polaków i
Włochów przekroczyło granicę rosyjską. Na wieść o
napadzie car Aleksander I oświadczył, że gotów raczej
cofnąć się do najdalszych zakątków imperium - na
Kamczatkę, a nie złoży oręża, dopóki choć jeden żołnierz
nieprzyjacielski pozostawać będzie na rosyjskiej ziemi.
Licząca niespełna 200 tysięcy ludzi armia rosyjska,
zdziesiątkowana pod Borodino, cofała się. Mimo znacznych strat nie załamała się i nie rozprzęgła. W połowie
września Napoleon wkroczył do Moskwy. Cesarz Francuzów, zamiast spodziewanego tu pokoju, zastał miasto
opuszczone i ogarnięte gigantycznym pożarem, wróżącym nieprzejednaną wojnę, do zupełnej zagłady.
Trzy tygodnie później potężna armia była w odwrocie.
Cofała się traktem smoleńskim szarpana ze wszystkich
stron przez wojska rosyjskie i organizującą się samorzutnie partyzantkę chłopską. Wielka armia topniała od
strat bojowych, głodu i zimna, wlokąc za sobą masę
zdziczałych i zrozpaczonych maruderów. Rozkład i rozprzężenie było zupełne. W styczniu 1813 r. Rosjanie
przekroczyli Wisłę. W marcu tego samego roku kozackie patrole pojawiły się na prawym brzegu Odry, na
wysokości podzielonogórskiej Zawady, Cigacic i Bojadeł.
Kilka dni później pojawili się nad Bobrem. Bliskość Rosjan wywołała niepokój w Żaganiu, Żarach, Gubinie i
Krośnie Odrzańskim. Obawiano się walk ulicznych,
grabieży, pożarów. W pierwszych dniach lata 1813 r. na
Łużyce i północne rubieże Śląska wkroczył francuski
korpus dowodzony przez marszałka Viktora, księcia
Belluno. Jednakże już w lipcu Viktor otrzymał od Napoleona rozkaz wycofania korpusu i zajęcie rubieży
między Żarami, Lubskiem i Gubinem. Od południa
zbliżał się silny oddział francuski dowodzony przez
generała Macdonalda. Do starcia z Rosjanami i Pru-

sakami doszło nad rzeką Kaczawą, nieopodal Legnicy.
Klęska Francuzów była całkowita. Droga na północny
zachód dla wojsk antynapoleońskiej koalicji stała
otworem. Do krwawej potyczki doszło pod Stypułowem koło Kożuchowa, gdzie francuska brygada kawalerii pod komendą generała d'Harbala poszła w
rozsypkę. Rosjanie zajęli Żagań. To bardzo blisko Żar,
w każdej chwili spodziewano się nadejścia Kozaków.
Wtedy to zapadła decyzja o rozlokowaniu od południowej strony wsi Kunice, dział na wzgórzach, które
ogniem mogłyby opóźnić marsz Rosjan do momentu
nadejścia głównych sił Viktora. Miejsce było dobrze
wybrane. Szerokie pole ostrzału w kierunku starego
traktu opatów żagańskich z Żagania przez Marszów,
Siodło do Kunic mogło faktycznie wyrządzić nadciągającym Rosjanom i Prusakom duże straty. Oczywiście
topografia tego miejsca jest dziś już nieco inna, chociaż
można jeszcze rozpoznać sztucznie wzniesione wały
artyleryjskie na południe od obecnego kościoła parafialnego. Teraz jest to obszar zadrzewiony, pocięty
wąwozami; część dawnego parku artyleryjskiego
zajmuje dziś kunicka nekropolia. Do wielkiej bitwy nie
doszło. Rosyjskie patrole doskonale rozpoznały teren;
wiedziano o rozlokowanej na wzgórzach francuskiej
artylerii. Rosjanie po prostu obeszli niebezpieczny
odcinek od strony południowej i skierowali się na
Mużaków, gdzie sforsowali Nysę. Po ostrzelaniu rosyjskich patroli francuscy artylerzyści wycofali się w
kierunku Gubina, dołączając do głównych sił Viktora.
Odcinek Żary-Lubsko-Gubin artyleria francuska przeszła bez strat. W październiku 1813 r. doszło pod
Lipskiem do decydującego starcia – do bitwy narodów.
To był w zasadzie koniec Napoleona. W morderczym
ogniu, w wodach wezbranej Elstery, zginął marszałek
Francji, książę Józef Poniatowski. A potem było jeszcze
Waterloo i Wyspa Świętej Heleny. Cesarz Francuzów
przeszedł do historii. W Kunicach o „szańcach Napoleona” zaczęto już mówić krótko po wycofaniu się
francuskich artylerzystów. „Napoleons Schanzen”
nazywała miejscowa ludność wzniesienia na południe
od miejscowego kościoła, którego w obecnej postaci neogotyckiej - wtedy jeszcze nie było. Nazwa utrwaliła
się w lokalnym obiegu; pojęcie to spotykamy także
na dziewiętnastowiecznych mapach tego obszaru.
O „szańcach Napoleona” wspomina w swojej „Historii
Dolnych Łużyc” Rudolf Lehmann, gubiński archiwista
i profesor historii na uniwersytecie w Marburgu. Współcześnie obszar ten jest bezimienny. Na mapach wyróżniają go tylko poziomice. I tak Kunice miały również
swoje pięć minut w epoce, którą dziś określamy jako
napoleońską. Przed laty miejscowi twierdzili, że każdego roku na przełomie lata i jesieni na wzgórzach za

Po latach wielu...
Opracował Jerzy Węgier
W 40. numerze „Echo Kunic” z lipca 2016 r. pisaliśmy
o powojennych dziejach szkolnictwa w naszej miejscowości. Przypomnę jedynie, że do końca 1990 r. nauczanie podstawowe odbywało się w dwóch obiektach:
szkoła nr 1 przy ul. Wyzwolenia, gdzie obecnie mieści
się Dom Rekolekcyjny oraz szkoła nr 2 przy ul. Pułaskiego, obecnie dom mieszkalny przylegający do nowych
obiektów szkolnych. Niewielu młodych mieszkańców
Kunic pamięta, w jakich warunkach lokalowych odbywało się nauczanie w tamtych latach. Żadna z tych szkół
nie posiadała choćby najmniejszej sali gimnastycznej,
a lekcje wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach, bądź w wydzielonej klasie. Warunki socjalne
uczniów urągały poziomowi XX wieku. Budynki pracowników HSO Kunice przy ul. Sikorskiego, wybudowane na przełomie lat 70/80, posiadały standardy
nowoczesne, a młodzież szkolna dla załatwiania codziennych spraw fizjologicznych miała do dyspozycji
„toalety podwórkowe”. Kuniczanie przez wiele lat zabiegali o obiekty szkolne, spełniające podobne warunki
jakie posiadały żarskie szkoły. Niestety nie znajdowali
zrozumienia u władz oświatowych różnych szczebli.
Jedną z przyczyn był awans administracyjny naszej
miejscowości: Kunice w okresie powojennym były Sołectwem w gminie Kadłubie, potem Gromadzką Radą
Narodową, kolejno awansowały do statusu Osiedla,
a w latach 1969 - 72 samodzielnego miasta, by ostatecznie zostać „dzielnicą” miasta Żary. Nie bez przyczyny wymieniam te administracyjne zmiany w Kunicach. Łączą się one pośrednio ze szkolna bazą. Były
bowiem różne preferencje państwa w zakresie budowania nowych szkół. Były lata kiedy nowe szkoły tzw.
1000.latki powstawały w ośrodkach miejskich, zaś
później preferencje przeniosły się do miejscowości

kościołem, w widne noce, widać błyski ognia z luf
armatnich i huk wystrzałów; czasami słychać bitewny
zgiełk. I że nad szańcami unosi się duch cesarza!
Od redakcji:
Autor, zmarły w marcu 2011 r., był znanym regionalistą,
profesorem akademickim, wieloletnim mieszkańcem
Kunic. Jego biografię prezentowaliśmy na łamach Echa
Kunic w nr 4(24) z grudnia 2011 r. i jest ona dostępna
na stronie internetowej naszego stowarzyszenia.
Powyższy artykuł był publikowany m.in. w 2001 r. w
„Kronice Ziemi Żarskiej” /nr 2/.

wiejskich. Przykładem może być tu żarska szkoła nr 5
przy ul. Okrzei czy też Szczepanów, gdzie taką szkołę
wybudowano, a która na dzień dzisiejszy jest obiektem
opuszczonym. Kunice znalazły się w tej nieszczęśliwej
sytuacji, iż wraz z awansem administracyjnym pociąg
pt. 1000. latka odjeżdżał w inne rejony. Kierownictwo
HSO Kunice czyniło różne zabiegi, aby pozyskać
przychylność władz miejskich i kuratorium dla zbudowania nowej bazy nauczania; niestety bez skutku.
W latach 1974 – 90 huta była w fazie dynamicznego
rozwoju co oznaczało, iż była zakładem, jak na owe
warunki, dość mocno zyskownym i klasyfikowała się w
ścisłej czołówce rankingowej województwa. Zdecydowano więc o powołaniu społecznego komitetu, który
zajmie się realizacją tych ważkich dla środowiska
problemów. Formalnie sprawa została uprawomocniona decyzją nr 33/83 Naczelnika Miasta Żary z dnia 27
lipca 1983 r. Z decyzji tej wynika, że „w celu zapewnienia rozwoju odpowiedniej bazy oświatowo – wychowawczej na terenie osiedla „Kunice” w mieście Żary
powołuję Społeczny Komitet Budowy Bazy Oświatowo –
Wychowawczej i Sportu”. W skład Komitetu weszli:
1. Jerzy Węgier – dyrektor HSO Kunice
2. Michał Bąk - kierownik działu inwestycji
3. Wacław Miedziński – dyrektor kunickiej szkoły
4. Michał Wisz – Inspektor Oświaty w Urzędzie
Miasta
5. Bohdan Wieczorkiewicz – dyrektor Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego przy Wydziale
Oświaty
6. Henryk Kukla – kierownik działu organizacji huty
7. Danuta Siemaszko – nauczycielka w kunickiej
szkole
8. Ryszard Koniecpolski – pracownik działu
utrzymania ruchu huty
9. Edward Boryczka – lekarz, kierownik przychodni
10. Henryk Maciejewski – kierownik oddziału
budowlano – inwestycyjnego huty.
Pracami Komitetu kierowało jego prezydium: przewodniczący – Jerzy Węgier, zastępca – Michał Wisz oraz
sekretarz – Michał Bąk. Przyjęty program działalności
przewidywał realizację następujących przedsięwzięć
inwestycyjno – modernizacyjnych takich jak: budowa
przedszkola, renowacja płyty stadionu KS „Unia” wraz
z budową pawilonu socjalnego, budowa kompleksu
szkolnego wraz z halą sportową. Na potrzeby tego
artykuły ograniczę informacje jedynie do obiektów
szkolnych. W tym miejscu pragnę także podkreślić, iż
nasza inicjatywa czasowo wyprzedziła o rok ogólnopolską akcję budowania i rozbudowywania szkół pn.
„Narodowy Czyn Pomocy Szkole”. Myślę, że ten fakt
zadecydował o naszym ostatecznym lokalnym sukce-

sie. Z perspektywy czasu pragnę zaakcentować, iż był
to program bardzo obszerny, wymagający dużych nakładów finansowych, a o te środki, jak w każdych
czasach, nie było łatwo. Barierą czasową w realizacji
tych wszystkich zamierzeń okazał się cały gąszcz przepisów formalno prawnych, który zniechęcał do działań
już na etapie początkowym. Prawie trzy lata trwał
proces przygotowania tej sztandarowej inwestycji. Nie
wiem jaki byłby finał, gdyby nie realna pomoc ówczesnych władz miejskich i wojewódzkich w osobach:
naczelnika miasta Żary – Stanisława Tarnasa, kuratora
zielonogórskiego – Henryka Baturo oraz wojewody –
Zbyszko Piwońskiego. Pomocnym okazał się także fakt
mianowania mnie przewodniczącym wojewódzkiego
zespołu „Narodowego Czynu Pomocy Szkole”; w tej
sytuacji miałem łatwy dostęp do kuratoryjnych służb
zarówno inwestycyjnych, jak i finansowych. Realna
budowa nowej szkoły rozpoczęła się na wiosnę 1986 r.
i trwała prawie pięć lat. Ciekawą informacją może być
fakt, iż wykopy pod fundamenty wraz z wywiezienie
całego gruntu własnym sprzętem, wykonali gratisowo
żołnierze armii radzieckiej, stacjonujący w tym czasie
w Mirostowicach Dolnych. Całość prac budowlanych
wykonywało Żarskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
Kuriozalnym był fakt, iż umowę na realizacje budowy o
wielomilionowej wartości z przedsiębiorstwem państwowym podpisywał społeczny Komitet. Zapytałem
nawet dyrektora Szymczyka, czy nie ma obaw o płatności. Na co odrzekł z uśmiechem,że przecież w roli
żyranta występuje Huta Kunice. Takie transakcje są
chyba nie do wyobrażenia w czasach dzisiejszych.
5 grudnia 1990 r. dokonano uroczystego otwarcia,
w którym poza lokalnymi władzami uczestniczyli: poseł
na Sejm, jednocześnie wojewoda zielonogórski –
Jarosław Barańczak oraz kurator zielonogórski – Stanisław Rzeźniczak; poświęcenia dokonał bp Edward
Dajczak. Budowę hali sportowej rozpoczęto dopiero pod
koniec roku 1989. Przyczyna była dość prozaiczna.
Twórca kobiecego zespołu piłki ręcznej Zenon Sibilski
miał poważny problem za swoimi podopiecznymi, które
nie miały możliwości rozgrywania meczy na terenie
miasta z braku pełnowymiarowej hali sportowej. Jedyna
taka hala była na terenie jednostki wojskowej; rozgrywanie meczy w tamtym miejscu niejednokrotnie
było z wielu względów bardzo kłopotliwe. Zwrócił się
więc do Komitetu, aby rozważyć przeprojektowanie już
przygotowanej dokumentacji hali do rozmiarów umożliwiających rozgrywki meczy piłki ręcznej. Uznaliśmy,
że należy odnieść się pozytywnie do tego problemu
i stąd przesuniecie w czasie oddania do użytku całego
kompleksu. Przez wiele lat drużyna żeńska piłki ręcznej
występowała nawet pod nazwą „Unia – Sokół”. Drużyna z latami awansowała do II ligi, tak więc od 1997 r.

w kunickiej hali sportowej mieliśmy okazje oglądania
rozgrywek na najwyższym polskim poziomie. Trudno
określić dziś wartość tej inwestycji, gdyż kwoty z lat
1986 – 92 różnią się po upływie 30. lat. Dla pokazania
partycypantów w finansowaniu tego przedsięwzięcia
logicznym będzie przedstawienie ich udziałów procentowych. Dofinansowanie z budżetu miasta Żary –
15,4%, środki wojewódzkie i ministerialne, łącznie –
23,6%, wpłaty ludności i organizacji społecznych –
3,5%, środki pochodzące z HSO Kunice, w ramach
nieopodatkowanego zysku przeznaczonego na cele
społeczno – użyteczne – 57,5%. Jak widać z przedstawionego zestawienia gro środków pochodziło z Huty.
W sposób szczególny pragnę podkreślić duże zaangażowanie społeczne w kwestii poszukiwania środków
finansowych. Były sprzedawane specjalne cegiełki,
organizowano wiele imprez, z których dochód przekazywana na konto budowy, młodzież szkolna zbierała
makulaturę, złom, stłuczkę szklaną itp. Pracownicy
huty pracowali gratisowo jedną sobotę, a uzyskany zysk
przeznaczono oczywiście na cele Komitetu. Na zakończenie pragnę zaakcentować pełne zaangażowanie
społeczne nie tylko pracowników huty, ale także
kunickiej społeczności. Wprawdzie Komitet był organizatorem i koordynatorem całości przedsięwzięcia, ale
także mocno zaangażowane były służby techniczne
Huty wraz z naczelnym inżynierem Zbigniewem Kępką.
Artykuł ten poświęcam tym wszystkim kuniczanom,
którzy przyczynili się do zbudowania tego wspaniałego
kompleksu dydaktyczno – sportowego, a który oby
służył jeszcze wielu pokoleniom.
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Janusz Werstler

Opracował: dh. Bogdan Klockowski
W sobotnie popołudnie 25 lutego 2017 r. tradycyjnie
w Kunickiej remizie stawili się druhowie na zebraniu
sprawozdawczym za ubiegły rok. Doceniając całokształt
pracy naszej jednostki zawsze te spotkania zaszczycają
swoją obecnością przedstawiciele władzy lokalnej w
osobach:
1.
Danuta Madej - Burmistrz Miasta Żar
2.
Paweł Hryniewiecki - Zastępca Kom. PSP Żary
3.
Edward Skobelski - Członek ZW OSP
4.
Jerzy Węgier - Prezes KSIP
5.
Agnieszka Izdebska - Zarządzanie Kryzysowe
6.
Paweł Żebrowski - Zarządzanie Kryzysowe
W związku z rezygnacją dh Tomasza Łyska z funkcji
prezesa kunickich strażaków zebranie bardzo sprawnie
poprowadził dh Daniel Sobków. Po wybraniu statutowych komisji przedstawione zostały sprawozdania
z merytorycznej działalności jak również wykonania
budżetu. W 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w ŻarachKunicach uczestniczyła w działaniach ratowniczo-gaśniczych ogółem 70 razy w tym: w gaszeniu pożarów
32 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 29 razy, w
zabezpieczeniu operacyjnym rejonu działania JRG PSP
w Żarach 2 razy. Ponadto jednostka 5. krotnie uczestniczyła w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Poza
działalnością ratowniczą i szkoleniową kuniccy strażacy
brali aktywny udział w działaniach prewencyjnych, wychowawczych i kulturalnych. Na potrzeby tej informacji
wymienia się tylko najważniejsze:
1. W zakresie szkolenia: kurs kwalifikacyjny pierwszej
pomocy ratownictwa wodnego, ćwiczenia Kompani
Gaśniczej ŻARY – Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem pożarów
lasów.
2. Z zakresu działań prewencyjnych oraz kulturalnowychowawczych:
Zabezpieczanie żarskich majówek oraz Dni Żar, a
także licznych imprez i festynów na których prezentowano sprzęt i wyposażenie, prowadzone były pogadanki oraz pokazy pierwszej pomocy. Spotkania w
szkołach i przedszkolach mające na celu pokazanie roli
ochotniczej straży pożarnej, a także werbowanie
chętnych do uczestnictwa w strażackich drużynach

młodzieżowych. W sposób szczególny podkreślić należy
zabezpieczenie imprez i uroczystości odbywających się
na terenie Kunic. 12 czerwca jednostka brała udział w
powiatowych zawodach sportowo pożarniczych, na
których nasze drużyny zajęły czołowe lokaty. Ponadto
w 2016 roku udało się pozyskać wiele elementów
sprzętu niezbędnego w akcjach gaśniczych jak również
umundurowanie i wyposażenie ochrony osobistej strażaków. Wykonany został także remont pomieszczenia
magazynowego oraz wymiana okien w wieży przy remizie. Reprezentujący przedstawiciele strażackich
władz powiatowych i wojewódzkich wysoko oceniali
osiągnięcia kunickiej jednostki pożarniczej. Pani burmistrz poinformowała, iż miasto czyniło starania o
fundusze unijne z przeznaczeniem na zakup nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Już dziś wiadomo,
że niezbędne na ten cel środki są zabezpieczone.
Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na wyposażenie oraz
zapewnienie gotowości do działań ratowniczogaśniczych kunickiej jednostki. W roku 2016 zaplanowano w budżecie 96 860,00 zł. Według stanu
na 31 grudnia wydatkowano kwotę w wysokości
94 852,34 zł. Środki w głównej mierze przeznaczono na
ekwiwalent, zakup materiałów i wyposażenia, dokumentację zakupu nowego samochodu ratowniczego,
obsługę techniczną samochodu ratowniczego, obsługę
techniczną samochodu Mercedes Atego, zakup paliwa,
ubezpieczenia oraz wymianę stolarki okiennej. Z ważniejszych pozycji kosztowych wymienić należy:
1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczogaśniczych i szkoleniach 19.126,78
2. zakup materiałów i wyposażenia 24.195,87 zł.
3. wymiana stolarki okiennej 8.850,00 zł.
4. płace mechanika-kierowcy 6.589,20 zł.
5. dokumentacja na dofinansowanie zakupu nowego
samochody ratowniczo-gaśniczego 6.150,00 zł.
6. koszty paliw, ogrzewania, wody i energii
elektrycznej 12.676,85 zł.
Komisja rewizyjna dokonała szczegółowej kontroli i
analiz, przedstawiając wszystkie problemy w obszernym swoim sprawozdaniu. Zebrani druhowie udzielili
jednogłośnie zarządowi absolutorium.

POCZĄTKI SZKLARSTWA
W KUNICACH

SIĘGAMY PO
LITERATURĘ FAKTU...
Z HISTORII KUNIC

Anna Kubiak

Barbara Kozarek-Hope

Wiosna już za progiem i pewnie coraz mniej czasu
będziemy mogli poświęcić na ciekawą lekturę. Jestem
przekonana jednak, że zawsze warto znaleźć trochę
czasu w ciągu dnia na kontakt z dobrą literaturą. Tym
bardziej, że na półkach księgarskich i w bibliotekach
pojawia się wciąż wiele nowości wydawniczych. Ty
razem odsyłam czytelników do książek z półek „literatura faktu”. „Po mszy św. jako jedna z pierwszych
wyszłam z kościoła, razem z mężczyznami, którzy jak
zwykle spieszyli się na papierosa. Stanęli w grupie
przy kościelnym murku. Gdy stanęłam przed świątynią
i spojrzałam w stronę ogrodu księdza, zobaczyłam idącą tyralierę. Obróciłam się w drugą stronę, gdzie znajdował się park hrabiowski i tam zobaczyłam uzbrojonych Ukraińców. Gdy zobaczyłam, że idą w stronę
kościoła, to nie miałam wątpliwości, że przyszli nas
wymordować”. Jest to fragment książki, o której ostatnio było dość głośno. Do jej popularności przyczynił
się w dużej mierze film Wojciecha Smarzowskiego
„Wołyń”, którego premiera miała miejsce pod koniec
ubiegłego roku. Książka natomiast to zapis wspomnień
Krzesimira Dębskiego, wybitnego polskiego kompozytora. Muzyk urodził się co prawda w 1953 r., ale doskonale znał wydarzenia z tamtej pamiętnej niedzieli
z relacji rodziców. Oni uciekli z pogromu, ale Ukraińcy
porwali i zmordowali jego dziadków. „Był 11 lipca
1943 r., Krwawa Niedziela na Wołyniu. W tym dniu nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii wtargnęli
do domów i kościołów w wołyńskich miastach i wsiach,
by zabijać Polaków zebranych na nabożeństwach.
Napadli też na kościół w Kisielinie, gdzie na mszę poszli
moi rodzice. Ta niedziela była dniem rozpoczynającym
masakrę. Wcześnie zdarzały się mordy, ale od tej niedzieli zaczęła się rzeź”. To fragment wspomnień samego
autora. Gorąco polecam tę lekturę szczególnie tym,
którzy pewnie niejednokrotnie słyszeli w rodzinnych
opowieściach podobne historie.
"Nic nie jest w porządku. Wołyń - moja rodzinna
historia", Krzesimir Dębski.
Wydawnictwo Czerwone i Czarne

Tak się składa, że ostatnio chętnie sięgam po książki
zaliczane do literatury faktu i niedawno trafiłam na
pozycję, nominowaną w tej kategorii w Plebiscycie
Książka Roku 2015, lubimyczytać.pl, na „Wszystkie

Miejscowość Kunice, która przed 1945 r. nosiła
niemiecką nazwę - Kunzendorf, położona jest na Dolnych Łużycach. Przez długie lata funkcjonowała samodzielnie, a od 1972 r. stanowi dzielnicę Żar. W drugiej
połowie XIX w. Dolne Łużyce (niem. Niederlausitz) przynależały do Brandenburgii, żartobliwie nazywanej „piaszczystą prowincją”. Miejscowe złoża dobrej jakości
piasku, podstawowego składnika w produkcji szkła,
stwarzały idealne warunki do rozwoju przemysłu szklarskiego. Spośród wszystkich prowincji Królestwa Prus-

wojny Lary”. Jest to dramatyczna historia niby prostej
kobiety, matki dwóch synów z malej wioski na pograniczu czeczeńsko – gruzińskim. Lara mieszkała wraz
z rodziną w stolicy Czeczenii, ale po wybuchu wojny
wróciła z synami do rodzinnej miejscowości w górach.
Chciała za wszelką cenę uchronić swoje dzieci przed
niebezpieczeństwem, ale też umożliwić życie dorastającym chłopcom w społeczeństwie z zasadami, z wartościami moralnymi utrwalanymi przez wiele lat dzięki
tradycji i religii. Jednak wojna dotarła i tam. Wtedy
zdesperowana kobieta zgadza się na wyjazd synów,
Szamila i Raszida, do miasteczka w Alpach, gdzie
wcześniej osiadł ich ojciec. Początkowo młodzi ludzie
żyli w przeświadczeniu, że odnaleźli raj na ziemi.
Z czasem jednak zrozumieli, że to tylko złudzenie.
W poszukiwaniu własnej tożsamości wstąpili do oddziałów dżihadystów, wyjechali do Syrii, by tam
ziąć czynny udział w „świętej wojnie”. Zachęcam do
lektury Wojciecha Jagielskiego. To wzruszająca historia
kobiety, która snuję opowieść - relację z całego
dotychczasowego życia podczas spotkania w restauracji. „Marzenia nie są po to, żeby się spełniały, bo wtedy
zaraz umierają - odpowiedziała. Marzenia są po to, żeby
nigdy nie przestawało się chcieć żyć. I po to, żeby o tym
przypominały”.
To bardzo aktualna książka o wydarzeniach, które
dzieją się na naszych oczach. Można w niej przeczytać
o wielkiej miłości i bezgranicznym cierpieniu, o bezsensie i okrucieństwie wojny, o destrukcyjnym oddziaływaniu fanatyzmu. „Wojna nie uwiedzie nikogo, kto ją
widział i przeżył. Pociąga tylko tych, którzy nie wiedzą,
jaka jest naprawdę”.
„Wszystkie wojny Lary”, Wojciech Jagielski.
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

kiego Brandenburgia w 1891 r. zajmowała drugie miejsce pod względem ilości hut szkła, a było ich na tym
terenie w sumie 30. Na pierwszym miejscu był pobliski
Śląsk, gdzie szkło produkowano aż w 60 hutach.
Szklarstwo związane jest z historią Kunic począwszy
od połowy lat 80. XIX w., kiedy to powstała pierwsza
huta szkła, aż do czasów obecnych. Rozwój gospodarczy Kunic możliwy był dzięki okolicznym bogatym
złożom węgla brunatnego, piasków szklarskich i gliny
ceramicznej, które pod koniec XIX w. były tu wydobywane już na skalę masową. Dotychczasowy charakter
miejscowości, typowo rolniczy, zmienił się wówczas
diametralnie i Kunzendorf stała się znaczącym ośrod-

Szkło jest ciałem bezpostaciowym o właściwościach
mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, powstałym w wyniku przechłodzenia stopionych surowców mineralnych (głównie krzemionki) bez krystalizacji składników. Proces przejścia ze stanu ciekłego
w stan szklisty jest zjawiskiem odwracalnym. Szkło
dobrze przepuszcza promieniowanie widzialne, jest
dobrym izolatorem termicznym i elektrycznym, wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie, jest również
odporne na działanie czynników chemicznych.
Człowiek posiadł umiejętność wytwarzania szkła
ponad sześć tysięcy lat temu. Już w latach poprzedzających naszą erę nauczono się spajać szkło różnobarwne, a tym samym zdobić wyroby szklane,
kształtować je za pomocą wytłaczania w formach,
szlifować i rytować. Równie wcześnie wynaleziono
sposób wydmuchiwania szkła za pomocą piszczeli,
w efekcie czego rozpoczęto wyrób szkieł dmuchanych takich jak dzbanki, wazony i różnego rodzaju
naczynia. Pierwsze płytki wykorzystywane do szklenia okien powstały pod koniec III w.n.e. w Rzymie.
Ze względów technologicznych były one jeszcze
niewielkich rozmiarów.
Wyraźne zmiany w technologii szklarskiej zaczęły
pojawiać się dopiero w drugiej połowie XIX w., kiedy
do szklarstwa zaczęła przenikać nauka. Na początku
XX w. postępująca mechanizacja, a następnie automatyzacja procesu produkcyjnego szkła zaczęła
wypierać tradycyjne ręczne metody jego wytwarzania. Wnikliwe badania wewnętrznej budowy szkła
oraz jego właściwości, a także modyfikacje składu
chemicznego doprowadziły do wytworzenia wielu
nowych rodzajów szkła o rewelacyjnych właściwościach. Pojawiły się kolejne wynalazki usprawniające
proces jego produkcji i obróbki.

kiem przemysłu. Powstały liczne kopalnie węgla, cegielnie, zakłady włókiennicze oraz huty szkła. Kunicki
przemysł był skoncentrowany głównie w południowozachodniej części miejscowości, oddzielonej od pozostałej zabudowy torami kolejowym. Po wschodniej
stronie torów rozciągały się osiedla mieszkaniowe wraz
z kościołem oraz pola uprawne.
Dziś już niewiele zachowało się po starych przedwojennych zabudowaniach przemysłowych. Ich miejsce zajęły nowoczesne zakłady kontynuujące tradycje
szklarstwa na tych terenach, głównie w zakresie przetwórstwa szkła płaskiego. W niedalekiej odległości od
Kunic znajdowały się również inne rozbudowane ośrodki
szklarstwa w Trzebielu, Tuplicach, Cielmowie, Łęknicy,
Iłowej, Wymiarkach.
Według wykazu hut szkła z 1891 r. w Kunicach
funkcjonowały dwa zakłady: „Kunzendorf I” oraz „Kunzendorf II”. W materiałach archiwalnych takie określenia kunickich hut pojawiły się tylko w tym jednym
przypadku. Huta „Kunzendorf I” produkowała szkło
płaskie. Założona została w 1885 r., w 1891 r. zatrudniała 33 osoby, a jej roczny dochód wynosił 80.000
marek. W drugiej hucie, o cztery lata młodszej i założonej w 1889 r., wytwarzano szkło gospodarcze i laboratoryjne. Huta „Kunzendorf II” zatrudniała 60 pracowników, a jej dochód w 1891 r. wynosił 110.000
marek.
Biorąc pod uwagę informacje zebrane na temat
przedwojennych hut szkła w Kunicach można wywnioskować, że nazwami „Kunzendorf I” i „Kunzendorf II”
cd str. 10

Ręczny sposób wydmuchiwania szkła płaskiego stosowany do
początku XX w.:
1) wydmuchiwanie bańki,
2) formowanie walca poprzez wydmuchiwanie i machanie,
3) podgrzewanie walca w trakcie formowania,
4) opękanie i rozcinanie walca wzdłuż,
5) prostowanie i wygładzanie szkła na płasko.
Ręczna metoda wytwarzania szkła płaskiego wymagała od
hutników-szklarzy wielkiego wysiłku. By otrzymać sporych
rozmiarów szklany cylinder należało rozdmuchać porcję masy
szklanej dochodzącą do 20 kg. Dopiero w 1900 r. ludzkie
płuca zastąpiono maszyną ze sprężonym powietrzem.

określono odpowiednio dwie najstarsze kunickie huty:
hutę szkła płaskiego braci Ottlinger „Gebr. Ottlinger
Tafelglashüttenwerk” oraz hutę szkła gospodarczego
Ringlów „Lausitzer Glashüttenwerke”.
Od samego początku dominowała produkcja i przetwórstwo szkła płaskiego. Na początku XX w. powstały
tu kolejne huty, wytwarzające tego typu wyroby. Ich
założycielami byli: Robert Bischoff, (?) Quos oraz
wspólnicy Paul Hildebrand i Walter Najork. Około
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1906 r. odnotowano działających jednocześnie w sumie
pięć hut szkła: cztery szkła płaskiego („Gebr. Ottlinger
Tafelglashüttenwerk”, „Hildebrand, Najork & Co.
GmbH”, „Bischoff & Co. GmbH Tafelglashüttenwerke”,
„Die Tafelglashütte von Quos”) i jedna szkła gospodarczego Ringlów („Lausitzer Glashüttenwerke”). Huta
pod dyrekcją Roberta Bischoffa produkowała szkło
taflowe różnego rodzaju, a jej specjalnością było
cienkie i delikatne szkło do oprawiania obrazów. Trudno jest zlokalizować na przedwojennej mapie Kunic
niektóre z tych zakładów. Gdzie miały swoją siedzibę
huty Ottlingerów, Bischoffa i Quosa można jedynie
przypuszczać.
Według spisu mieszkańców Kunic z 1928 r. w branży
szklarskiej zatrudniona była większość tutejszej ludności. Dla porównania w 1924 r. na 2.658 mieszkańców
Kunic 60 z nich pracowało w branży tekstylnej, 107 w
kopalniach, 96 w cegielniach, a 465 osób w hutach
szkła. Pokolenia kuniczan często prosto po szkole
podejmowały pracę w jednej z miejscowych hut szkła.
Pracowały tam przez całe życie, podobnie jak to
miało również miejsce w powojennym zakładzie.
Liczebna przewaga hut szkła płaskiego trwała do
czasu, gdy popularna była ręczna produkcja tego typu
asortymentu. Zmiany nastąpiły w latach 20. XX w., po
wprowadzeniu do zakładów maszyn. Tradycyjna technologia ręczna była nieekonomiczna i w wyniku tego
doszło do masowego zamykania hut szkła płaskiego
nie tylko na Dolnych Łużycach, ale w całych Niemczech.
Sytuację pogarszał dodatkowo światowy kryzys ekonomiczny. Impas w przemyśle szklarskim dotknął również kunickie zakłady. Huty szkła płaskiego Ottlingera,
Quosa i Bischoffa zostały bezpowrotnie zamknięte lub
przejęli je nowi właściciele. Według planu Kunic z lat
30. XX w. cztery ówcześnie prosperujące huty szkła były
nieznacznie od siebie oddalone: dwa starsze zakłady
Najorka i Ringla oraz dwa nowo powstałe „Detag”
i „Sigla”.
Kunice przez niemal 70 lat były znaczącym ośrodkiem przemysłu szklarskiego nie tylko na Dolnych
Łużycach, ale także na całym terenie Niemiec, a po
1945 r. w Polsce. Tutejsze bogactwa naturalne opuszczały rodzime tereny w postaci produktów i półproduktów wysokiej jakości, cenionych zarówno w kraju jak
i za granicą. Transport odbywał się przede wszystkim
za pośrednictwem kolei, gdyż Kunice szczęśliwym trafem znalazły się na linii jednej z ważniejszych w XIX w.
trasie kolejowej Berlin - Wrocław. Był to niewątpliwie
dodatkowy czynnik znacznie sprzyjający rozwojowi
miejscowego przemysłu.
Artykuł na podstawie książki pt.: „Tradycje szklarstwa w
Żarach - Kunicach”, autorstwa Anny Kubiak i Jerzego Węgra,
wydanej w 2006 r.

