Gazeta Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych
nr 1 (29) / marzec 2013 r.
SK£AD REDAKCJI: Adrianna Bogdan, Nikola Grabowska, Marta Wolska, Ma³gorzata Michalik, Marta £ysko
Wydawca: Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarz¹dowych
Adres redakcji: Gimnazjum nr 4 w ¯arach, ul. Pu³askiego 4, 68-205 ¯ary, tel. (068) 479-33-39

http://www.ksip.strefa.pl

Od redakcji:
Grzegorz Dawczyk, z wykszta³cenia geograf, od kilkunastu lat nauczyciel w ¿arskim Zespole Szkó³
Samochodowych. Jest pasjonatem problematyki kolejnictwa na Ziemi ¯arskiej i poœwiêca tym sprawom wiele
swojego cennego czasu. W roku 2005 opublikowa³ napisan¹ przez siebie ksi¹¿kê pt. „Z dziejów historii kolei
¿elaznych na Ziemi ¯arskiej”. To ciekawe monograficzne opracowanie spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców naszego regionu. W dobie prze³omu XX i XXI wieku kiedy transport kolejowy zastêpowany jest
œrodkami samochodowymi wa¿n¹ jest rzecz¹, aby pamiêæ o komunikacji kolejowej pozostawiæ dla kolejnych
pokoleñ. Jakiœ czas temu w czasie przypadkowego spotkania z panem Grzegorzem Dawczykiem zrodzi³a siê myœl
opisania i opublikowania w „Echo Kunic” problematyki kolejnictwa na terenie Kunic. Po dwóch latach wspólnych
starañ publikujemy naszym Czytelnikom cykl pt. „Kolej ¿elazna w Kunicach”. W kolejnych trzech wydaniach
naszej gazety przedstawiony zostanie rozwój sieci kolei przemys³owej przed 1945 rokiem, historia stacji kolejowej
oraz zmiany w sieci przemys³owych kolejek w¹skotorowych po 1945 roku.
Elektroniczne wydanie gazety znajduj¹ce siê na stronie internetowej Stowarzyszenia wzbogacone jest zdjêciami
uzupe³niaj¹cymi tekst.
¯yczymy ciekawej i interesuj¹cej lektury.
Jerzy Wêgier

Grzegorz Dawczyk
CZÊŒÆ 1 Z CYKLU "KOLEJ ¯ELAZNA W KUNICACH"

Rozwój sieci kolei przemys³owych
w Kunicach przed 1945r
Zag³êbiaj¹c siê w historii transportu kolejowego na
terenie stosunkowo niewielkiego osiedla jakim s¹
Kunice, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e to niesamowite jak
gêsta i rozwiniêta by³a sieæ wszelkiego rodzaju torowisk.
Sieæ zewnêtrznych jak i wewn¹trzzak³adowych kolei
w¹skotorowych o rozstawie szyn 600 mm, rozchodz¹cych siê praktycznie we wszystkich kierunkach - wi¹¿¹c
przeró¿ne obiekty przemys³owe lokalizowane na terenie
Kunic od po³owy XIX w. - nale¿a³a do jednych z najciekawszych w tej czêœci Niemiec. XIX i XX-wieczne
etapy rozwoju przemys³u, charakteryzuj¹ce siê potê¿n¹
transportoch³onnoœci¹ produkcji, rysowa³y w pejza¿u

ka¿dego hutniczego czy górniczego miasteczka nierozerwaln¹ sieæ kolei ¿elaznych. Taka wiêc przesz³oœæ
Kunic nie jest niczym niezwyk³ym, bior¹c pod uwagê
wystêpowanie w okolicy trzech podstawowych surowców do produkcji - wêgla brunatnego, i³ów ceramicznych
oraz piasków szklarskich. Jednak¿e skala tych procesów i technologicznych rozwi¹zañ, ich wp³yw na ekonomiê i rozwój przestrzenny tej miejscowoœci, nakazuje na
zwrócenie szczególnej uwagi na tematykê rozwoju jak
i wymuszonego regresu transportu kolejowego w
Kunicach i ich bliskim s¹siedztwie. Dla dzisiejszego
obserwatora linia kolejowa przecina Kunice na dwie
„dzielnice”, ale do momentu jej budowy w 1846 r.,
zabudowania znajdowa³y siê jedynie po wschodniej,
ni¿ej po³o¿onej czêœci, a nowo powsta³e torowisko
odciê³o je wysokim nasypem od lasów i pól z ukrytymi
górniczymi skarbami. Pierwsze niewielkie górnicze
spó³ki zaczê³y powstawaæ w okolicy w latach 50 i
60-tych XIX w., choæ dzisiaj trudno ustaliæ ich dok³adn¹
lokalizacjê; wiadomo na przyk³ad, ¿e pochodz¹ca

z 1865 r., kopalnia "Conastantia" znajdowa³a siê tu¿
przy póŸniejszej lokalizacji dwóch hut "Deutsche
Tafelglas AG" - tzw. "Flabeg" i "Flachglasbearbeitungs
GmbH" - tzw. "Detag" (obie po³o¿one na terenie
dzisiejszego "Vitrosiliconu S.A.") i posiada³a w³asn¹ liniê
kolejki w¹skotorowej. Ma³ych kopalni przybywa³o ka¿dego roku g³ównie za spraw¹ rozwoju ceramiki oraz
g³ównego motoru napêdowego kunickiej gospodarki i
zbytu wêgla - czyli przemys³u szklarskiego. Najwa¿niejszym zadaniem by³o usprawnienie transportu wêgla
jako paliwa opa³owego z upadowych do kot³owni cegielni i hut szk³a, w których spalany surowiec umo¿liwia³
pracê produkcyjn¹ w zak³adach. W ten sposób zaczê³a
siê kszta³towaæ sieæ kolejek w¹skotorowych o rozstawie szyn 600 mm, któr¹ bardzo ³atwo mo¿na by³o
przemieœciæ w terenie w zale¿noœci od miejsca wydobycia surowca. Przyk³adowo w 1888 r., na terenie Kunic
i terenów przyleg³ych, oprócz "Constantii" istnia³o
8 spó³ek wêglowych: "Eichberg", "Augustus", "Glückstern", "Leopold I", "Gottessegen III", "Winand",
"Quos" oraz "Olga". Niektóre z nich odegra³y bardzo
wa¿n¹ rolê w procesie industrializacji Kunic, jak np.
kopalnia "Glückstern". Dzia³a³a ona od lat osiemdziesi¹tych XIX w., a¿ do 1940 z piêcioletnia przerw¹ w
latach 1901-06; w latach póŸniejszych znana by³a pod
szyldem "Hedwig III" (Jagwiga). Upadowe ci¹gnê³y od
ostatnich zabudowañ dzisiejszej ulicy Zachodniej (gdzie
znajdowa³a siê drewniana wie¿a wydobywcza) w kierunku po³udniowo-zachodnim, a pochodz¹cy z nich
surowiec zaopatrywa³ pocz¹tkowo po s¹siedzku po³o¿on¹ cegielniê oraz tartak. Do upadowych (dzisiaj wyraŸnie naznaczonych w terenie w postaci d³ugich i
w¹skich obni¿eñ), znajduj¹cych siê po wschodniej
stronie cegielni, prowadzi³a w¹skotorowa kolej, która
po upadku pobliskiej ceramiki i po przejêciu kopalni
przez cegielniê w Jankowej ¯agañskiej, mia³a razem
z odnogami ponad 4 km d³ugoœci. Przy tym szybie,
jeszcze w latach czterdziestych dzia³a³a sortownia, na
której pozosta³oœci mo¿na natrafiæ na samym koñcu
wspominanej ulicy. Co ciekawe, sieæ tej kolejki mia³a
napêd elektryczny; pr¹d trakcyjny jak i maszyny cegielni
w Jankowej, by³y zas³ug¹ parowej wytwornicy pr¹du
sta³ego, która znajdowa³a siê na wyposa¿eniu zak³adu.
Miêdzy kopalni¹ "Hedwig III" a cegielni¹, z toru
odchodzi³o kilka nitek w¹skotorówek na wschód
(uk³adanych w zale¿noœci od potrzeb) do 2 innych kopalni i³ów i wêgla - dzisiejsze zbiorniki „Staw Wyspa” "Hedwig II" oraz „Sina Woda” - "Hedwig I". Na grobli na
pó³noc od "Sinego", by³ zamontowany - eksploatowany
równie¿ przez lata powojenne - silos z mechanicznym
zasypem wêgla do podje¿d¿aj¹cych zestawów z w¹sko-

torowymi kolibami. Po wojnie teren odkrywkowej kopalni na "Sinym", by³ g³ównie uwa¿any za miejsce pozyskiwania i³ów ceramicznych, zaœ wêgiel wystêpuj¹cy
przerostowo, pozyskiwano jako z³o¿e towarzysz¹ce. W
sumie w okresie przedwojennym, w terenie pomiêdzy
torem kolejowym, a ulicami Grunwaldzk¹ i Pu³awskiego,
by³y eksploatowane tylko dwie w¹skotorówki; jedna
przez jankowsk¹ cegielniê, druga przez cegielniê rodziny
Puls (póŸniejszy zak³ad "Kunice II"). Fabryka ta by³a
zasilana wêglem brunatnym pochodz¹cym z po³o¿onej
kilkaset metrów na pó³nocny - zachód (niedaleko za
zachód od szybu "Hedwig III") kopalni "Augstus",
nale¿¹cej do jednych z wiêkszych w okolicy - z rocznym
wydobyciem ponad 30 tys. ton. Jej dzia³alnoœæ dzisiaj
obejmuje niewielki staw, lœni¹cy u zbiegu ulicy
Wyzwolenia i szlakowej drogi dojazdowej do ulicy
¯o³nierskiej. Z drewnianej wie¿y wydobywczej do
oddalonej o kilkaset metrów cegielni, prowadzi³a
w¹skotorówka, której przebieg w odniesieniu póŸniejszej dzia³alnoœci górniczej i³ów oraz wspó³czesnej
orografii tej czêœci Kunic jest nieco skomplikowany;
mianowicie spod drewnianej wie¿y wydobywczej, tor
najpierw odchodzi³ na wschód przechodz¹c nad rowem
odwadniaj¹cym okolicê i dochodzi³ w ten sposób do ulicy
¯o³nierskiej w pobli¿u dzisiejszej oczyszczalni œcieków.
Nastêpnie skrêca³ prawie o 90° i przy ul. ¯o³nierskiej
bieg³ do ostatnich zabudowañ przy tej ulicy. Mijaj¹c owe
domy, w¹skotorówka skrêca³a lekko na po³udniowyzachód i w miejscu dzisiaj zaroœniêtej, prawie nieu¿ytkowanej leœnej dró¿ki, prowadzi³a do zabudowañ
cegielni. Zak³ad posiada³ swoje miejscowe z³o¿e i³ów,
st¹d nie posiada³ przed wojn¹ zbytnio rozwiniêtej sieci
kolejki do glinianek; mo¿liwe, ¿e by³o to mobilne
torowisko, po którym wagoniki z urobkiem przemieszczane by³y za pomoc¹ ludzkich miêœni, konia lub
wci¹garki linowej.

Kolejne 4 du¿e cegielnie znajdowa³y siê po zachodniej
stronie toru Berlin-Wroc³aw - w terenie do którego
mo¿na siê spokojnie odnieœæ jako „kunicka dziennica
przemys³owa”. By³y to: cegielnia rodziny Quos (nieistniej¹ca w terenie; w jej miejscu zlokalizowana jest
firma "OR-SAT"), cegielnia "Wilhelmshöne" (nieistniej¹ca w terenie - okolice dzisiejszego budynku przy
ul. Niepodleg³oœci 9), cegielnia "Eichberg" rodzin Woiht
i Shöne (póŸniejszy zak³ad "Kunice I" - jedyna kunicka
cegielnia, której budynki zachowa³y siê do dzisiaj),
cegielnia rodziny Specht (póŸniejszy zak³ad "Kunice III"
- teren dzisiejszej dzia³alnoœci "Wêgier Glass" i innych
firm). I co najistotniejsze - wszystkie zak³ady, by³y

powi¹zane ze sob¹ wspólnym systemem w¹skotorowych dróg ¿elaznych, uwzglêdniaj¹cym przede wszystkim po³¹czenie z hutami szk³a i wêglowymi szybami.
Oprócz ceramiki zlokalizowanej w tzw. „dzielnicy
przemys³owej”, istnia³y jeszcze kopalnie i cegielnie na
pó³noc od ulic Grunwaldzkiej i Pu³awskiego. Warto tutaj
wspomnieæ o wymienionej wczeœniej kopalni "Olga",
znajduj¹cej siê tu¿ przy przecisku Czerwonej Wody pod
drog¹ do Marszowa, po³o¿onej na pó³noc od niej
i dzia³aj¹cej w latach 1866-80 kopalni "Campania"
("Meinertsche Werke") - co ciekawe maj¹cej po³¹czenie
w¹skotorowe do dawnej stacyjki w Marszowie przy linii
kolejowej ¯ary-¯agañ, czy o kopalni "Martin", która
znajdowa³a siê na kilkaset metrów na pó³nocny-zachód
od zbiegu ul. Pu³awskiego z Al. Wojska Polskiego.
Z tego ostatniego szybu na pó³noc sz³a krótka w¹skotorówka do pobliskiej cegielni. Usystematyzowanie
nazewnictwa i chronologii wszystkich szybów czy cegielni w ca³ym obrêbie Kunic nie jest ³atwe ze wzglêdu
na krótki okres istnienia niektórych spó³ek wêglowych
(niekiedy jedno-dwu osobowych), czêstej zmiany nazw
kopalni oraz dynamicznych procesów wch³aniania
s³abszych podmiotów przez silniejsze towarzystwa.
W tym opracowaniu sprawy górnictwa wêgla na tych
ziemiach s¹ materia³em jedynie pomocniczym; w
przypadku podjêcia takiej próby nale¿a³oby wskazaæ na
blisko trzydzieœci rozmaitych nazw zwi¹zanych z kunickim wêglem. W przypadku samych cegielni to dla
niektórych wyda to siê trudne do uwierzenia, ale na
terenie wsi Kunzendorf i jej bezpoœredniej okolicy,
funkcjonowa³o w ró¿nych okresach a¿ 11 cegielni, z
których na pewno 7 korzysta³o z zewnêtrznej
sieci kolejki w¹skotorowej.

Powracaj¹c do terenu o najwiêkszej intensyfikacji
przemys³u i gêstoœci sieci kolei gospodarczych - czyli na
zachód od przejazdu kolejowego znajduj¹cego siê przy
kunickim dworcu, na sam pocz¹tek warto wskazaæ,
i¿ w ostatnich dwóch przedwojennych dekadach, kolejki w¹skotorowe do tego obszaru wchodzi³y z dwóch
kierunków. Jeden wa¿ny tor wchodzi³ z sektora
po³udniowego - obok cegielni rodziny Specht, drugi
bardziej z po³udniowego - zachodu osi¹gaj¹c kunickie
zabudowania w okolicy dzisiejszego "Vitrosiliconu".
Zak³ad Spechta by³ najbardziej na po³udnie wysuniêt¹
kunick¹ cegielni¹, po³o¿on¹ zreszt¹ najbli¿ej opalanej
„brunatk¹” elektrowni Lohs (po wojnie £oza; pozosta³oœci¹ po tej elektrowni s¹ dwa leœne kominy stercz¹ce
przy wspó³czesnych zabudowaniach £aza o numerze
98 i 98a). Obok niej znajdowa³y siê równie¿ kolejne

liczne szyby wydobywcze jak i pola odkrywkowe wêgla
(m.in. kopalnie "Winand" i "Rudolf"). Niedaleko zbiegu
dzisiejszych ulic Niepodleg³oœci i Szklarskiej zaraz za
budynkiem o nr 37, znajdowa³ siê przejazd w¹skotorówki, prowadz¹cej z upadowych wêgla brunatnego,
dostarczanego zarówno do kunickich cegielni, a tak¿e
trzech hut szk³a: zak³adu "Sicherheitsglas GmbH"
(zwanej hut¹ "Sigla") i huty rodziny Ringel - "Lausitzer
Glashüttenwerke GmbH Kunzendorf N/L" (obie
po³o¿one na terenie póŸniejszej HSO „Kunice” Zak³ad
B; dzisiaj "Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska") oraz
funkcjonuj¹cej przed wojn¹ w miejscu wspó³czesnego
osiedla domków socjalnych - huty szk³a "Hildebrand,
Najork Co.GmbH." (Warto wskazaæ, ¿e nazewnictwo
hut ulega³o czêstym zmianom w d³ugiej kunickiej
historii szklarstwa; jeœli chodzi o czasy do 1945 r., w
tym opracowaniu obowi¹zuj¹ ostatnie u¿ywane nazwy
w tym okresie). W bardzo bliskiej odleg³oœci od tego
przejazdu znajdowa³o siê kilka rozjazdów w¹skiego
toru; ogólnie po jego wschodnim skrzydle tory rozchodzi³y siê do ceramiki i hut, zaœ za zachód g³ównie do
upadowych wêgla. Jedna z zachodnich nitek prowadzi³a
do kopalni zlokalizowanych po drodze do elektrowni;
druga odchodzi³a zaraz za przejazdem na po³udnie,
kieruj¹c siê do trzech kolejnych upadowych zlokalizowanych w lasach pomiêdzy Kunicami, a dzisiejsz¹
ul. Wiejsk¹ w Mirostowicach Dolnych. By³y to szyby
w niemieckiej nomenklaturze okreœlone jako nr 2 i 3
(po wyeksploatowaniu w ich miejscu powsta³ staw
"Teresa") oraz do upadowej "Therese" (od którego najpewniej nazwano wspomniany zbiornik). Pozosta³oœci¹
po tym ostatnim szybie jest równie¿ zbiornik wodny
lecz zdecydowanie mniejszy i szybciej zarastaj¹cy, i co
wa¿ne po³o¿ony pó³ kilometra na zachód od popularnej
"Teresy". Z torowiska tych kopalni, tu¿ za newralgicznym przejazdem w¹skotorówki przez ulicê Szklarsk¹,

wychodzi³a jeszcze krótka odnoga, przecinaj¹ca ponownie szosê i prowadz¹ca do ma³ej (w tym okresie)
mieszanej kopalni wêgla i gliny, bêd¹cej zal¹¿kiem
powojennego górnictwa i³ów na terenie w miejscu,
gdzie mieni siê dzisiaj tzw. "Morskie Oko". Kopalnia ta
nale¿a³a do cegielni "Specht", która by³a tak¿e w³aœcicielem wiêkszej odkrywki znajduj¹cej siê tu¿ przy
zak³adzie; reliktem po niej jest glinianka po³o¿na na
wschód od fabryczki. Warto jeszcze wróciæ na d³u¿sz¹
chwilê do tego pierwszego toru, którego celem by³o
po³¹czenie z elektrowni¹ "£oza" i pozosta³ymi wêglowymi wyrobiskami, odleg³ymi nawet na ponad 5 km,
jak choæby kopalnia "Urbanus", po³o¿ona tu¿ przy zabudowaniach Olbrachtowa od strony £aza, a nale¿¹ca do
kunickiej elity szklarskiej. Sama nazwa elektrowni pewnikiem nawi¹zuje do powojennej nazwy tej wsi i choæ
po³o¿ona jest bardziej w obrêbie Kunic, to ³azowskie
nazewnictwo elektrowni nie przypisano przypadkowo, wiêc ma bezsprzecznie rodowód przedwojenny.
Spora bowiem iloœæ szybów górniczych znajduj¹cych
siê w czworoboku £az - Kunice - Mirostowice Górne Mirostowice Dolne, ju¿ pod koniec XIX w. zaczê³a jednoczyæ siê i tworzyæ coœ na styl zjednoczenia górniczego z centralnym po³o¿eniem wokó³ £aza. W latach
dwudziestych powsta³a spó³ka górnicza "Zak³ady
£azowskie" ("Lohser Werke"), którego technologicznym
i ekonomicznym sercem by³a oczywiœcie elektrownia
opalana wydobytym surowcem. Kombinat o mocy
8,5 MW, zasila³ w energiê elektyczn¹ nie tylko Kunice
i ¯ary, ale tak¿e znaczn¹ czêœæ powiatu ¿arskiego
i oczywiœcie sieæ kopalnianej kolejki w¹skotorowej,
o ³¹cznej d³ugoœci wynosz¹cej oko³o 20 km. G³ówn¹
osi¹ tej kolejki by³ tor ³¹cz¹cy upadowe z po³udniowych rewirów Mirostowic Górnych, który dalej przeciska³ siê pod torami kolejowymi w pobli¿u stacji w
tej miejscowoœci, przecina³ nastêpnie szosê dok³adnie
pomiêdzy £azem, a Mirostowicami Dolnymi, i wreszcie
bieg³ przy elektrowni w kierunku warsztatów tej kolejki
przy znajduj¹cych siê na terenie wspó³czesnej posesji
przy ul. Westerplatte 11, gdzie ponadto znajdowa³ siê
punkt wa¿enia i sprzeda¿y wêgla. (Po drugiej stronie
ulicy znajdowa³a siê siedziba dyrekcji "Lohser Werke").
Ju¿ na terenie Kunic z tego toru odchodzi³a najpierw na
pó³nocny-wschód bocznica do kot³owni huty "Flabeg"
i "Detag", póŸniej na drug¹ stronê rozchodzi³a siê krótk¹
nitka prowadz¹ca do cegielni "Wilhelmshöne", do której
w¹skotorówka równie¿ podchodzi³a z kierunku wschodniego. Wzd³u¿ dzisiejszej ul. Westerplatte, z g³ównego
toru bieg³y jeszcze dodatkowe tory zdawczo-odbiorcze
zarówno u¿ytkowane przez kopalniê jak i star¹ hutê
("Vitrosilicon SA.). Tu¿ przed wiaduktem nad bocznic¹

normalnotorow¹ do hut Flabeg i Detag, z którego
przesypywano wêgiel do du¿ych kolejowych wêglarek,
wychodzi³o króciutkie ¿eberko s³u¿¹ce jako tor postojowy dla w¹skotorowych elektrowozów, jak równie¿
200-metrowy tor do ostawiania wagoników zakoñczony
skarp¹ oporow¹ w okolicach cegielni "Quos". Pod drug¹
stronê tej cegielni, poprowadzony by³ ponadto drugi tor,
który do przemys³owych Kunic wchodzi³ od po³udnia.

Torowiska g³ówne by³y wykonane z lepszych szyn
i u³o¿one na twardszych podk³adach, gdy¿ nie by³o
potrzeby zmiany jego przebiegu, poniewa¿ g³ówne
obiekty ca³ego przedsiêbiorstwa, jak warsztaty, elektrownia czy ogólnie wiêksze pola górnicze, nie zmienia³y
swojej lokalizacji. Nitki boczne prowadz¹ce do konkretnych upadowych - ewentualnie odkrywek, gdzie urobek
by³ ograniczony czasowo, by³y budowane z najtañszych
i najl¿ejszych materia³ów, by procesy przek³adek torowiska, odbywa³y siê szybko i ekonomicznie. Pocz¹tkowo
prace transportowe na g³ównych i pobocznych torowiskach odbywa³y siê bez w¹tpienia za pomoc¹ konia,
gdy¿ pierwsze w¹skotorowe parowozy w tej okolicy
pojawi³y siê dopiero w okolicach 1880 r. Do koñca
XIX w., trakcja konna i wywo¿enie wêgla taczkami na
wiêksze odleg³oœci, by³y sukcesywnie zastêpowane
przez pracê lokomotywami parowymi i od 1913 równie¿
elektrycznymi, zasilanymi z zewnêtrznej sieci elektrycznej o napiêciu 440 V. Napowietrza sieæ trakcji elektrycznej znajdowa³a siê na g³ównej linii kolejki, zaœ na
odnogach wagoniki prowadzono si³¹ cz³owieka lub
mniejszymi lokomotywkami spalinowymi i parowozami.
Kolejka mia³a na stanie osiem elektrowozów i kilkadziesi¹t koleb boczno - zsypowych (o ³adownoœci 1,5t,
1t, 0,8t i 0,5t), a tak¿e drewniane wagony z ³awami do
przewozów górników. Prêdkoœæ maksymalna wêglowej
kolejki wynosi³a oko³o 20 km/h. Oprócz warsztatów w
Kunicach, przy szosie miedzy Mirostowicami Dolnymi
a £azem, znajdowa³ siê przystanek (tzw. Kataryna),
w którym do w¹skotorowych pociagów dosiadali siê
miejscowi górnicy. Warte wzmianki s¹ równie¿ zabudowania drugich warsztatów kolejki, znajduj¹cych siê
na terenie "Rancho Nadzieja" w Mirostowicach Górnych
(wczeœniej zabudowania Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych),
gdzie mieœci³a siê m.in. dwustanowiskowa szopka do
elektrowozów.

Wspominany wczeœniej drugi kunicki w¹skotorowy
tor, który wchodzi³ do Kunic od po³udnia, prowadzi³ tu¿
przy wschodnich zabudowaniach hut Sigla i Ringiel. Na

wysokoœci tych zak³adów, rozje¿d¿a³o siê z niego kilka
bocznych torów zawi¹zuj¹cych siê z sieci¹ transportu
wewnêtrznego. Nieco wczeœniej - na wysokoœci wejœcia
torowiska w obrêb huty Ringiel - nad nim by³ wiadukcik,
na którym przechodzi³a pó³kilometrowa oddzielna
kolejka huty, któr¹ wywo¿ono zbywany towar do rampy
wy³adowczej znajduj¹cej siê nad specjalnie z tego
powodu przed³u¿onej bocznicy normalnotorowej do
huty "Hildebrand, Najork Co.GmbH." W¹skotorowy
wiadukt, znajdowa³ siê w pobli¿u dzisiejszej bramy
wjazdowej nr 2 do zak³adu "Saint Gobain Euroveder
Polska", zaœ mur oporowy starej rampy, gdzie prze³adowywano wyroby Ringlów na wagony normalnotorowe, do dzisiaj tkwi na samych koñcu ostatnich zabudowañ Kunic przy ul. Powstañców Wielkopolskich
kieruj¹c siê do Janowa. G³ówny tor wychodz¹c z terenu
obu przedwojennych hut, na wysokoœci dawnej ulicy
Pokoju (dzisiaj jest to odnoga ul. Szklarskiej), prowadzi³ na pó³noc w lekkim wykopie, przebiega³ dalej
wzd³u¿ ogrodzenia cegielni Eichberg, a nastêpnie
skrêca³ i prowadzony by³ przy cegielnianym odcinku
dzisiejszej ulicy Powstañców Wielkopolskich. Na skraju
zabudowañ ceramiki, znajdowa³ siê rozjazd, z którego
wychodzi³ dodatkowy do huty Sigla - biegn¹cy nieco
wy¿ej po wschodniej stronie g³ównego toru, zaœ sto
piêædziesi¹t metrów dalej, do toru do³¹cza³a siê od
zachodu wspominana wczeœniej odnoga skupiaj¹ca
wi¹zkê torów z cegielni "Wilhelmshöne". Ta nie maj¹ca
nawet pó³ kilometra kolejka, przecina³a ulicê Szklarsk¹
pomiêdzy blokiem o nr 7, a posesj¹ o numerze 16, gdzie
mieœci siê siedziba firmy "Plastbud", zajmuj¹ca dawne
zabudowania "¯arskich Zak³adów Przemys³u Bawe³nianego - Zak³ad nr 8". Watro zwróciæ uwagê, i¿ Kunice
by³y równie¿ przedstawicielem bran¿y przemys³u
lekkiego jeszcze w czasach niemieckich. W miejscu ww.
wspó³czesnej firmy, dzia³a³a tkalnia mechaniczna rodziny Räbiger, zaœ przy ulicy Powstañców Wielkopolskich
- w bardzo bliskim s¹siedztwie dworca kolejowego, do
dzisiaj strasz¹ ruiny zak³adu nr 7 ¯ZPB, które przed
wojn¹ nale¿a³y do rodzin Quos i Jäkel. Powracaj¹c do
zasadniczego toru kolejki w¹skotorowej, to tu¿ przy
starym przejeŸdzie kolejowym ko³o cegielni (gdzie
przecie¿ kiedyœ znajdowa³y siê rogatki), skrêca³ on
ostro na pó³nocny - zachód i prowadzi³ przy normalnotorowej bocznicy huty "Flabeg" i "Detag", a¿ w pobli¿e
cegielni "Quos", przecinaj¹c zaraz przed ni¹ ulicê
Szklarsk¹, niemal¿e w tym samym miejscu co pierwsze
w¹skie torowisko (patrz¹c na po³udnie od przejazdu
bocznicy normalnotorowej) do dzisiaj tkwi¹ce w kunickim asfalcie. Tak prezentowa³a siê pêtla kunickich
i podkunickich w¹skotorówek, z kilkudziesiêcioma roz-

jazdami i odnogami. Do tego nale¿y sobie wyobraziæ
szereg wystaj¹cych ponad teren wie¿ wydobywczych,
kominów cegielni oraz hut, i mamy pe³ny industrialnokolejowy krajobraz tej miejscowoœci, w której ¿y³o siê
bardzo dynamicznie, jednak bardzo ciê¿ko pracuj¹c
w akompaniamencie huku maszyn i gwizdu parowozów, a tak¿e wdychaj¹c potworne iloœci dwutlenku
wêgla i siarki. W tym miejscu warto wspomnieæ, o
jeszcze dwóch zak³adach z bran¿y szklarskiej, które
najprawdopodobniej nie posiada³y ¿adnego po³¹czenia
kolejowego. Jeden z nich to szlifiernia kryszta³ów, gdzie
najprawdopodobniej zajmowano siê jeszcze produkcj¹
luster „Lautenbach & Co. Kunzendorf N/L”, znajduj¹cy
siê na terenie dzisiejszych posesji przy ulicy Niepodleg³oœci 10 i 11, gdzie zachowa³y siê elementy budownictwa przemys³owego. Drugi to powsta³a jeszcze w
XIX w. fabryka szk³a taflowego "Tafelglashüttenwerk
Gebrüder Ottlinger" (w latach 40-tych druga huta
rodziny Ringel), znajduj¹ca siê po pó³nocnej stronie
ulicy Westerplatte, tu¿ przy zbiegu z ulic¹ Szklarsk¹.

Na sam koniec przedwojennej historii kolei przemys³owych w Kunicach, nie wypada nie wspomnieæ o
wp³ywie rozwoju przemys³u oraz transportu szynowego
na rozwój przestrzenny tej miejscowoœci. Oczywiœcie
wraz z rozkwitem zak³adów u schy³ku XIX wieku i
przede wszystkim w trzech pierwszych dekadach
nastêpnego stulecia, na terenie „kunickiej dzielnicy
przemys³owej” powsta³o szereg piêknych architektonicznie biurowców i posesji w³aœcicieli tych fabryk,
a tak¿e domów mieszkalnych dla pracowników fizycznych, którzy osiedlali siê w nich wraz z ca³ymi rodzinami.
Najwa¿niejsze obiekty wielorodzinne powsta³e w tym
okresie to trzy kamienice dla pracowników huty "Detag"
przy ulicy Westerplatte, dwa budynki hutników od
Ringlów przy ul. Niepodleg³oœci, dwa du¿e budynki
mieszkalne przy ul. Powstañców Wielkopolskich oddane
dla rodzin zatrudnionych w hucie "Hildebrand, Najork
Co.GmbH" oraz du¿y blok huty rodziny Hirsch (bêd¹cej
w³aœcicielem huty przy Westerplatte przed okresem
dzia³alnoœci firmy "Detag") przy ulicy Szklarskiej. Dalsze
równie ciekawe i na du¿¹ skalê przekszta³cenia w
systemie osadniczym jak i przemys³owo-kolejowym w
Kunicach nast¹pi³y ju¿ w okresie PRL; jednak do tej
lektury zapraszamy w czêœci trzeciej.

WYSTARCZY£
JEDEN
WIERSZ
…

W po³owie lat 70. wiele rodzin
zamieszkuj¹cych w Kunicach, w tym tak¿e
pracowników kunickiej huty szk³a, wyjecha³o na sta³e na Œl¹sk w poszukiwaniu
lepszych warunków ¿ycia. Mimo up³ywu
kilkudziesiêciu lat od tamtych dni ¿ywo
interesuj¹ siê sprawami naszej miejscowoœci, a w sposób szczególny dzia³alnoœci¹
Kunickiego Stowarzyszenia. Do nich nale¿eli tak¿e pañstwo £ukasikowie, którzy w
Kunicach zamieszkiwali w latach 19571974. Ona, Stanis³awa, nauczycielka
matematyki w miejscowej szkole podstawowej i m¹¿ - tak¿e Stanis³aw - pracownik
kolei. Na ¿arskiej stacji przepracowa³
20 lat, zajmuj¹c ró¿ne stanowiska
s³u¿bowe. Na pocz¹tku lat 70. ukoñczy³
3-letnie pomaturalne studium elektroniczne i w 1974 roku rozpocz¹³ pracê w
kopalni wêgla Manifest Lipcowy (obecnie
Zofiówka) w Jastrzêbiu Zdroju, gdzie
zamieszka³ wraz z ¿on¹ i trzema synami.
Po przeczytaniu tomiku poezji pani
Eugenii Prosó³ napisa³ do nas, i¿ w sposób
szczególny zapad³ mu w pamiêci wiersz
pt. „Samotnoœæ”. Pan Stanis³aw napisa³
nam równie¿, „i¿ po stracie swojej ukochanej ¿ony, z któr¹ prze¿y³em wspólnie
54 lata i pomimo tego, ¿e nigdy nie pisa³em
wierszy, to jednak tej tragicznej nocy, gdy
zabierano cia³o mojej ma³¿onki, siad³em do
klawiatury komputera i napisa³em swój
pierwszy wiersz”. Pragnê podkreœliæ, i¿
wiersz ma bardzo osobisty charakter,
jednak za zgoda autora publikujemy go na
³amach naszej gazety. Zdajê sobie sprawê,
i¿ czytelnikami Echa Kunic s¹ równie¿ byli
wychowankowie pani Stanis³awy £ukasik,
którzy do dziœ mieszkaj¹ w Kunicach.

Jerzy Wêgier

Teraz wszystko utraci³em, dlatego pisze skargê w nocy
Zmar³a moja ukochana ¿ona Stasia i szukam pomocy
U Boga i u ludzi, chcê wyjaœniæ mymi prostymi s³owy
Wierszy nigdy nie pisa³em, nie przysz³o to mi do g³owy
Ale nadesz³a pewna noc, gdy sta³o siê coœ bardzo z³ego
Dzwoni¹c o pomoc do tzw. „pogotowia ratunkowego”
Bo kona³a mi na rêkach moja ukochana Stasia - ¿ona
Wyda³o mi siê, ¿e przez ludzi i przez Boga opuszczona
Tak wtedy myœla³em, gdy¿ bardzo by³em zmartwiony
Gdy mi odmówiono przyjazdu karetki do mojej ¿ony
Ale gdy zmar³a, do spowiedzi w koœciele przyst¹pi³em
Pokutê zadan¹ wykona³em, Pana Jezusa przeprosi³em
Tylko ja samotnie pomocy dla Stasi tej nocy wo³a³em
Wierzy³em w pomoc lekarza i otuchy Jej dodawa³em
By³a chora na raka piersi, tak¿e mowê swoj¹ utraci³a
Dawa³em Jej wiele opieki, gdy¿ jak ma³e dziecko ¿y³a
Zadzwoni³em na pogotowie, bo potrzebowa³a pomocy
Przesta³a oddychaæ, serce biæ ustawa³o nagle, tej nocy
Pani pyta³a: na co choruje, co bierze, minuty ucieka³y
Ta kobieta wci¹¿ pyta³a, o takie ró¿ne ma³e dyrdyma³y
Zawy³em jak wilk, proszê, b³agam pomocy ¿ona umiera
W s³uchawce g³os pyta dalej monotonnie, nic nie dociera
¯e wo³am pomocy, bo ma³¿onka moja oddychaæ przestaje
Us³ysza³em nagle syk gada: to siê panu tak tylko wydaje
¯e ktoœ przyjedzie, bo my do trupa nie wysy³amy lekarza
Jak ¿ona nie oddycha, to co sobie pan myœli i wyobra¿a
Pogotowie trupowi nic nie pomo¿e, a mnie serce pêka³o
W g³owie szum powsta³ i coœ siê ze mn¹ dziwnego dzia³o
Coœ we mnie pêk³o, ale siê uspokoi³em i cia³o Jej umy³em
Ubra³em ma³¿onkê, ró¿aniec da³em i œwiecê Jej zapali³em
Potem, gdy cia³o do zak³adu pogrzebowego ju¿ odda³em
Siad³em przy komputerze, wiersz o Jej œmierci napisa³em
Siedzia³em wtedy do rana, pisa³em ponad cztery godziny
Opisa³em wszystko co siê sta³o w nocy, to nie z mojej winy
¯e nie przyjecha³ wtedy lekarz i nie udzieli³ ¿adnej pomocy
Zmar³a biedna ma³¿onka Stasia, tej czarnej okrutnej nocy
Od tej nocy zawsze s³yszê szept, usi¹dŸ, bierz siê za pisanie
Wierszy, poematów rodzinnych, tylko to po tobie zostanie
Piszê wiêc wiersze o ¿yciu, œmierci, radoœci tak¿e o mi³oœci
Myœlê sobie, dlaczego dla mnie ¿ycie nie mia³o trochê litoœci
Koñcz¹c, proszê Was wys³uchajcie wiersza i po rozwa¿eniu
Dajcie mi odpowiedŸ, ale niech bêdzie krótka wasza mowa
Czy pisaæ dalej mam wiersze, czy nie pisaæ wiêcej ani s³owa.
Staszek £. Jastrzêbie Zdrój, 10 marca 2011 r.

PIERWSZAKI
POKAZALI
KLASE ...
Klasa I "a" z Zespo³u Szkó³ w ¯arach - Szko³y
Podstawowej nr 10 ju¿ na pocz¹tku roku szkolnego
przyst¹pi³a do udzia³u w plebiscycie „Poka¿cie klasê”,
zorganizowanym przez Gazetê Lubusk¹ i Lubuskie
Kuratorium Oœwiaty w Gorzowie Wlkp.
Plebiscyt odbywa³ siê w trzech kategoriach
wiekowych (klasy I-III szkó³ podstawowych, klasy
IV-VI szkó³ podstawowych, klasy gimnazjalne
i ponadgimnazjalne), podzielony by³ na dwa etapy,

ZIMOWEJ WYPRAWY
NADSZED£ CZAS
B. Kozarek- Hoppe
Zim¹ zazwyczaj rzadziej korzystamy z uroków natury,
bo przewa¿nie zniechêca do tego zbyt niska temperatura czy du¿a iloœæ œniegu. Z takich warunków pogody
ciesz¹ siê tylko amatorzy sportów zimowych i to
najczêœciej w górach, gdzie nie brakuje wyci¹gów i
nartostrad. Tymczasem okazuje siê, ¿e ta pora roku
mo¿e byæ atrakcyjna równie¿ w innych miejscowoœciach, niekoniecznie górskich, dla wielu ich mieszkañców. Przekonali siê o tym uczestnicy szkolnej
wyprawy w sobotê, 8 lutego.
Tego dnia o godzinie 9.30 spotka³a siê przed
budynkiem Zespo³u Szkó³ w ¯arach doœæ liczna grupa
ochotników. Wœród chêtnych na wycieczkê znalaz³o
siê 23 uczniów szko³y podstawowej oraz 8 osób
doros³ych - byli to wychowawcy i rodzice. Pogoda
wyj¹tkowo dopisa³a. Cienka warstwa œniegu i zaledwie
2-3 stopnie mrozu to wymarzona pogoda na zimow¹
eskapadê. Celem wyprawy by³o miejsce kultu religijnego gdzieœ w g³êbokim lesie w okolicach Siod³a. Niektórzy
z uczestników wyprawy byli tam wczeœniej, ale niewielka kapliczka w zimowej scenerii wygl¹da na pewno
inaczej ni¿ latem. Poza tym trzeba by³o pokonaæ oko³o
8 kilometrów w jedn¹ stronê. Dzieci na szczêœcie zabra³y
sanki, wiêc niekiedy bardziej zmêczeni mogli liczyæ na
podwiezienie. Po drodze by³y te¿ niewielkie wzniesienia,
które stwarza³y mo¿liwoœæ zjazdu wszystkim chêtnym.
To by³ wspania³y relaks. Wszyscy wrócili wyj¹tkowo
zadowoleni i wbrew wczeœniejszym przewidywaniom
niezbyt zmêczeni. Zimowa aura wp³ywa korzystnie na
samopoczucie, poprawia ogóln¹ kondycjê i wprowadza
w dobry nastrój.

w których nale¿a³o wykonaæ okreœlone w regulaminie
zadania. W pierwszym etapie rywalizacji wychowawcy
klas otrzymali do wype³nienia ankiety, polegaj¹ce na
dokoñczeniu zdañ traktuj¹cych m.in. o szkole i klasie.
W ankiecie pierwszaki porówna³y swoj¹ klasê do
orkiestry, na czele której stoi maestro w postaci
wychowawczyni Katarzyny Dyrby, a szko³ê opisa³y jako
majow¹ ³¹kê, czyli obszar ustrojony pachn¹cym
kwieciem. G³osowanie na poszczególne klasy odbywa³o
siê za pomoc¹ smsów. Pierwszy etap konkursu trwa³ od
17.09 do 15.10.2012 r. Przez ten okres uczniowie kl. I a
zdobyli 1144 sms-y i tym samym wyprzedzili pozosta³e
klasy w swojej kategorii wiekowej. 17.10.2012 r.
w redakcji „GL” w Gorzowie odby³o siê spotkanie
kapitu³y plebiscytu „Poka¿cie klasê”. Jury ocenia³o
zdjêcia i ankiety uczestników plebiscytu, przyznaj¹c
punkty. Sumuj¹c je z punktami za sms-owe g³osy
wy³oniono klasy, które awansowa³y do drugiego etapu
plebiscytu. Pierwszoklasiœci z Zespo³u Szkó³ w ¯arach
uplasowali siê na I miejscu.
II etap - fina³ zabawy rozpocz¹³ siê 22.10.2012 r.
i potrwa³ do 03.12.2012 r. W tej rywalizacji trzeba by³o
naprawdê pokazaæ klasê, dos³ownie i w przenoœni.
Nale¿a³o stworzyæ krótki filmik albo prezentacjê multimedialn¹, promuj¹c¹ do wyboru szko³ê, powiat lub
miasto, w którym znajduje siê placówka, a do tego
zbieraæ g³osy. To wymaga³o bardzo wiele pracy, mnóstwo samozaparcia oraz sporej odwagi. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu ze strony Dyrekcji Zespo³u Szkó³,
jak równie¿ Rodziców uczniów, w g³osowaniu za pomoc¹
sms-ów ju¿ od pocz¹tku uda³o siê obj¹æ prowadzenie,
którego pierwszaki nie odda³y do koñca trwania plebiscytu. £¹cznie klasa I a zdoby³a 1354 g³osów, co po
zsumowaniu z I etapem da³o razem 2498.
5 grudnia 2012 r. w redakcji „Gazety Lubuskiej”
w Gorzowie odby³o siê kolejne spotkanie kapitu³y
plebiscytu „Poka¿cie klasê”, które mia³o na celu
podsumowanie ca³oœci konkursu i wy³onienie
ostatecznych zwyciêzców w poszczególnych grupach.
Uczniowie klasy I a z Zespo³u Szkó³ w ¯arach w ogólnym rankingu zajêli II miejsce, tu¿ za Szko³¹
Podstawow¹ z Lubska.
19.12.2012 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim w Zielonej
Górze odby³ siê uroczysta gala wrêczenia nagród, na
której obecni byli m.in. Lubuski Wicekurator OœwiatyRados³aw Wróblewski, a tak¿e Marsza³ek Województwa
Lubuskiego El¿bieta Polak. Bardzo przejêci uczniowie
klasy Ia odebrali nagrody w postaci dwudniowej wycieczki nad jezioro do Oœrodka Wypoczynkowego Karina
w Pszczewie, wycieczki do Muzeum Etnograficznego
w Ochli, jak równie¿ biletu do Parku Dinozaurów
w Nowinach Wielkich.

Katarzyna Dyrba

ROCZNICOWO, TEATRALNIE, PATETYCZNIE
B. Kozarek- Hoppe
I znowu poczuliœmy atmosferê prawdziwego teatru
w naszej szkole, a w³aœciwie to za spraw¹ grupy
teatralnej dzia³aj¹cej przy Zespole Szkó³ w ¯arach. Tym
razem okazj¹ do niecodziennego przedstawienia by³a
rocznica wyzwolenia ¯ar, przypadaj¹ca 17 lutego. Tego
dnia spektakl w wykonaniu uczniów klas m³odszych oraz
gimnazjalistów rozpocz¹³ uroczysty wieczór w ¯arskim
Domu Kultury i by³a to premiera widowiska. Natomiast
pokaz przedpremierowy mia³ miejsce w pi¹tek w Filii
¯DK w Kunicach.
Przyzwyczailiœmy siê, ¿e takie wa¿ne wydarzenia
wspominamy, sk³adaj¹c kwiaty w miejscach pamiêci lub
wyg³aszaj¹c okolicznoœciowe przemówienia. Tymczasem nasza niezast¹piona w tej dziedzinie kole¿anka
M. Sznaikart opracowa³a scenariusz nawi¹zuj¹cy treœci¹
do wspomnieñ przesiedleñców z kresów wschodnich na
zachodnie ziemie odzyskane. Ca³e przedsiêwziêcie
artystyczne zrealizowa³a wraz z Agnieszk¹ Kufel, szkoln¹
bibliotekark¹. Zobaczyliœmy wiêc na scenie kilka zmêczonych podró¿¹ rodzin, które po d³ugiej tu³aczce
zdecydowa³y siê osi¹œæ na sta³e w mieœcie wczeœniej
zwanym „ ¯uraw”.

W przedstawieniu wykorzystano fragmenty homilii
Jana Paw³a II, które wyg³osi³ podczas pielgrzymek do
ojczyzny, w tym to najbardziej znane wyst¹pienie
z pierwszej wizyty w Polsce. W scenariuszu znalaz³y siê
tak¿e wiersze poetów ¿arskich, a doskona³e uzupe³nienie tych tekstów stanowi³y utwory kultowe z czasów
„Solidarnoœci” takie jak „Ojczyzno ma” czy „Nadzieja”.
Bardzo dok³adnie przemyœlana kompozycja, œwiat³o
wspó³graj¹ce z treœci¹ - to jak w ka¿dym widowisku
Pani Sznaikart perfekcyjnie dopracowane szczegó³y.
Chyba jednak najwa¿niejsi to m³odzi aktorzy. Warto
podkreœliæ ich zaanga¿owanie, poczucie odpowiedzialnoœci za to, co nale¿a³o tym spektaklem przekazaæ.
Dla nich to bardzo dawne czasy i znaj¹ je pewnie najbardziej z filmów S. Chêciñskiego („Sami swoi”, „Nie
ma mocnych”), ale zagrali najlepiej jak potrafili. Mo¿e
niektóre fragmenty zbyt patetycznie, a jednak byli
bardzo autentyczni w prostych strojach z minionej epoki
i z wielkimi tekturowymi walizami. Swoj¹ postaw¹
znowu pokazali, ¿e warto poœwiêcaæ im czas i to te¿
wa¿ne przes³anie dla rodziców, wychowawców, które
tak „przy okazji” wyp³ywa z przedstawienia.
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Œwiêta Wielkanocne
to dni wiary, nadziei i mi³oœci.
Niech stan¹ siê okazj¹ do z³o¿enia
serdecznych ¿yczeñ:
wiary w dobro drugiego cz³owieka,
nadziei na lepsze perspektywy oraz
gor¹cej mi³oœci od naszych najbli¿szych.
¯yczymy tak¿e naszym Czytelnikom
prze¿ycia ich w spokoju i zadumie
nad czasem przemijania.

