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SEZON 18/19
Bogdan Klockowski
Kunicka Unia to taki „dziwny” klub; potrafi wygrać
z najlepszymi bądź walczyć jak równy z równym i
przegrać z przeciętnymi. Na pierwszym meczu moje
stare oczy cieszył fakt, że na boisku mamy tylu zawodników, że można by zestawić dwa zespoły. Niestety im
więcej rozgrywek tym było gorzej. Na całe szczęście,
że w bramce mamy Rafała Ciesielskiego, który bronił
fantastycznie. Mankamentem zespołu było zestawienie
obrony. Praktycznie co mecz graliśmy w innym składzie.
Na dokładkę nie wszyscy zawodnicy do reprezentowania naszego klubu na boisku podchodzili profesjonalnie. Było zbyt dużo przypadków nie stawienia się
na rozgrywany mecz. Jeżeli chodzi o finanse klubu, to
oprócz dotacji z urzędu miasta wspierają nas lokalni
przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Potrzeby są o wiele
większe. Dziwi nas fakt, że kluby grające w jednej lidze
i z jednego miasta, przy dzieleniu subwencji są nierówno traktowane. Wiele uwag mamy do stanu murawy
boiska - jest po prostu nierówna. Frekwencja na
spotkaniach jest zależna od „wagi” przeciwnika oraz
stanu pogody. Najwierniejsi kibice nigdy nie zawodzą
choć doping jest skromniejszy. Mamy jednak swój klub
i to jest najważniejsze.
Najlepszy mecz Unia rozegrała w Sieniawie Żarskiej. Przed meczem dylemat - zawodników jest tylko
9. Gramy i co? Szoł Denisa Matuszewskiego. Zdobył
4 bramki, wygraliśmy 4:3. Okazuje się, że wszystko jest
możliwe. Fakt jest niezaprzeczalny, że cały sezon
balansowaliśmy na krawędzi grupy spadkowej. Wiedzieliśmy, że do klasy niższej będzie spadało 5 zespołów. Pozycja 16 gwarantowała pozostanie w klasie
okręgowej i tak też się stało, choć po przegranym
meczu u siebie z Lechem - Sulechów 2:4 było nerwowo.
Nasi przeciwnicy w ostatniej kolejce swoje mecze
przegrali i Unia mogła „odgwizdać” sukces.

Druk: KoBi-Druk Żary, 068/ 479 33 22

W sezonie 2018 / 2019 Unia uzbierała w 30
meczach 29 punktów, bramki: 57 zdobytych i aż 87
straconych. Najlepszym zawodnikiem był Denis Matuszewski, zdobywca 21 bramek. W trakcie sezonu
nastąpiła też zmiana Zarządu. Prezesem został były
zawodnik Unii Piotr Ciechanowicz współwłaściciel firmy
TANDEM, a dyrektorem sportowym Piotr Czerwiński.
Miejmy nadzieję, że pod nowym kierownictwem Unia
będzie dobrze przygotowana do sezonu. Patrząc na
naszą grę to nie jest źle. Przydałoby się trochę „świeżej
krwi”, gramy ładnie dla oka, lecz bez efektów bramkowych. Nie mogło jednak być dobrze skoro cały sezon
graliśmy wymuszonym jednym zespołem.
Na koniec rozgrywek klub nie przedłużył umowy z
trenerem Markiem Sitarkiem, który przez całą swoją
karierę piłkarską „związany” był z Unią Kunice - od
juniora, seniora, aż po trenera. Marku dzięki Ci za
wszystko, co przez te lata uczyniłeś dla klubu. Nie
chciałem, ale muszę napisać o bardzo słabym poziomie
sędziowania w okręgówce. Często jest tak, że Pan
Sędzia stara się, aż zanadto, aby to On był głównym
aktorem spotkania. Mało jest bezstronności sędziowskiej, szastanie kartkami, za które kluby muszą płacić,
jest nagminne. Jedna lub trzy to może byłoby jakąś
normą, ale w meczu z Piastem w ubiegłym sezonie sędzia pokazał 14. Nic by się nie stało jakby sam sobie
pokazał. Liczba kartek jakie nasi zawodnicy otrzymali
jest bardzo duża, i to należy wyeliminować, gdyż w
konsekwencji są to zarówno opłaty jak i strata zawodnika w kolejnym meczu.
Czekamy na działania nowego zarządu jak
również pełne zaangażowanie naszych zawodników na
murawie. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników
futbolu na mecze UNII KUNICE, nie tylko grupy seniorów, ale także grup młodzieżowych. Spotykajmy się
na boisku całymi rodzinami, tak jak było to tradycją
przed laty.

”

Sprawozdanie z działalności
Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych
za 2018 rok
Opracował: Prezes Stowarzyszenia Jerzy Węgier

W dniu 12 czerwca odbyło się coroczne Walne
Zebranie, na którym Zarząd Stowarzyszenia dokonał
podsumowania i oceny wszystkich spraw, które były
przedmiotem działania w minionym 2018 roku. Przedstawione zostały wszystkie problemy zarówno organizacyjne jak i merytoryczne oraz sytuacja finansowa
Stowarzyszenia. Historycznie rzecz ujmując było to już
14. Walne Zebranie nie licząc pierwszego zebrania
organizacyjnego. W okresie sprawozdawczym wszystkie organa wykonawcze tzn. Zarząd i Komisja Rewizyjna pracowały w niezmienionym składzie. Podobnie
jak w latach poprzednich, tak również w minionym
okresie praktykowano zasadę wspólnych posiedzeń.
Taki model pracy powoduje, że członkowie Komisji
Rewizyjnej na bieżąco zapoznawani są ze wszystkimi
problemami, nad którymi proceduje Zarząd. Służą oni
także radą przy podejmowaniu merytorycznych decyzji,
co przy nielicznym składzie Zarządu jest bardzo cenne
i praktyczne. W 2018 r. odbyły się cztery posiedzenia,
a więc wypełniony został statutowy obowiązek zebrań.
W zdecydowanej większości przypadków w posiedzeniach brali aktywny udział wszyscy członkowie Zarządu
i Komisji Rewizyjnej. Absencje były sporadyczne, podyktowane przyczynami obiektywnymi.
Realizując misję Stowarzyszenia, wynikającą z
zapisów statutu, w minionym roku podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd skupiał się przede wszystkim na
problemach dotyczących dzielnicy Kunice takich jak:
1. ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,
2. wspomaganie przedsiębiorczości miejscowych
wspólnot,
3. promowanie lokalnych środowisk.
Przyjęty uchwałą plan pracy obejmował następujące
zagadnienia:
1. Wydawnictwo gazety „Echo Kunic”;
2. Promocja lokalnych tradycji;
3. Wspieranie inicjatyw lokalnych różnych grup
społecznych;
4. Współpraca ze wszystkimi podmiotami i osobami
fizycznymi w zakresie niżej wyszczególnionej
tematyki:
_ ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,
_ upowszechnianie kultury, kultury fizycznej
i sportu,
_ ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
5. Porządkowanie starej nekropolii.

Zarząd na swoich posiedzeniach cyklicznie omawiał w sposób szczególny takie sprawy jak: propozycje
tematyczne artykułów publikowanych w Echo Kunic,
kontynuację remontu muru zabytkowej nekropolii, bieżącą konserwacja zabytkowych płyt epitafijnych, współpracę z kunicką jednostką OSP, z ŻDK filia Kunice oraz
wspólnotą mieszkaniową przy ul. Szklarskiej, problemy
finansowe, a także przygotowywanie Walnego Zebrania
Stowarzyszenia.
W sprawach wymaganych w statucie kolegialnej
akceptacji Zarząd podjął cztery uchwały. Dotyczyły one
następujących zagadnień:
[ przyjęcie rocznego planu pracy i preliminarza,
[ dofinansowanie imprez organizowanych w miejscowym domu kultury.
Podsumowując miniony rok chcemy przedstawić
ważniejsze sprawy jakie zostały zrealizowane w tym
okresie w kilku istotnych dla środowiska dziedzinach.
Echo Kunic
Ciągłość wydawnictwa naszej lokalnej gazety
była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu całego
zespołu redakcyjnego oraz kunickiej drukarni KoBi Druk. Pozytywnie należy ocenić cykliczność trzech
numerów o łącznej objętości 32 stron, co oznacza
wzrost o 4 w porównaniu do roku 2017. Nadal staramy
się zaskakiwać naszych czytelników ciekawymi informacjami. Poza tradycyjnymi artykułami dotyczącymi
corocznych sprawozdań OSP czy KSIP, obchodzonych
świąt oraz relacji z wyjazdów wycieczkowo – pielgrzymkowych, wiele publikacji miało charakter historyczny.
Dla przypomnienia wymienić należy takie artykuły jak:
pobyt Polaków na robotach w Kunzendorf w latach
1941 – 1945, OSP Kunice wczoraj i dziś, czy też historia
i działalność kunickiego domu rekolekcyjnego. Uważamy że tak szerokie spektrum tematyczne powoduje,
iż nasza gazeta cieszy się nadal dużym zainteresowaniem – rozprowadzamy około 420 sztuk i nie
obserwujemy niewykorzystanych egzemplarzy w naszych punktach dystrybucji.
70 lat OSP Kunice
Wprawdzie była to uroczystość kunickich strażaków, ale faktem jest, iż jakieś 2–3 lata temu nasze
Stowarzyszenie zaproponowało, aby ten jubileusz obchodzić w sposób wyjątkowy, a jest ku temu okazja
ufundowania jednostce sztandaru. KSIP jako pierwsze
na ten cel wpłaciło znaczącą kwotę. Powstał społeczny
komitet, któremu przewodniczył prezes Stowarzyszenia. Dzięki wielu sponsorom cel został osiągnięty
i sztandar został uroczyście wręczony w dniu 14 lipca
2018 r. Przebieg uroczystości relacjonowaliśmy w grudniowym wydaniu Echa Kunic.

Ochrona zabytków
W celu utrzymania poprawnego stanu zachowania XVIII-wiecznych kamiennych płyt epitafijnych
należy je systematycznie oczyszczać z luźnych zanieczyszczeń. Raz do roku niezbędny jest także zabieg
dezynfekcji biobójczej, który zapobiega tworzeniu na
powierzchni kamienia nalotów o charakterze organicznym takich jak: glony, grzyby, porosty. Prace te
zostały wykonane w okresie letnim w oparciu o instrukcję opracowaną przez konserwatora zabytków, który
przeprowadzał renowacje tego obiektu.

Wielka
ucieczka
Od redakcji:
W MARCU BIEŻĄCEGO ROKU W Ż AGANIU UROCZYŚCIE
OBCHODZONO 75. ROCZNICĘ UCIECZKI WIĘŹNIÓW Z OBOZU
„STALAG”. FAKT TEN STAŁ SIĘ INSPIRACJĄ DO OPUBLIKOWANIA
ARTYKUŁU OPISUJĄCEGO ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG TEJ
UCIECZKI.

Remont zabytkowej nekropolii
Z uwagi na duży problem w pozyskaniu fachowca
do kontynuowania remontu muru starego cmentarza,
został wykonany jedynie minimalny remont miejsc najbardziej newralgicznych i narażonych na dalszą dewastację. Stowarzyszenie pozyskało gratisowo cegłę
klinkierową, zaś koszty robocizny sfinansowane zostały
przez parafię. W roku bieżącym będą kontynuowane
dalsze prace.
Sprawy inne
1. Staraniem Anny Dziemiańskiej, podobnie jak
w roku ubiegłym, wydany został przez żarską firmę
"Akapit Sznabel Angelika" kalendarz na 2019 rok
z przedwojennymi pocztówkami różnych zabytkowych
miejsc w Żarach. Zakupiliśmy 30 kalendarzy z przeznaczeniem dla wszystkich członków stowarzyszenia.
Zakup kalendarzy sfinansowany został w całości przez
firmę „Węgier Glass”. Dodatkowo otrzymaliśmy 5
egzemplarzy gratis, które przeznaczone zostały na
nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w grudniowym numerze Echa Kunic. Warto
podkreślić, że w kalendarzu na 2020 r. znajdziemy
3 pocztówki z przedwojennych Kunic.
2. W ramach współpracy z ŻDK filia Kunice
dofinansowaliśmy kwotą 900 zł imprezy z okazji dnia
dziecka, wernisaż uczestników sekcji plastycznej oraz
imprezę mikołajkową dla najmłodszych.
3. W ramach współpracy z lokalnymi grupami
społecznymi kontynuowaliśmy rozmowy z panią burmistrz w sprawie złożonego w 2017 r. do Urzędu
Miasta, wspólnego wniosku z mieszkańcami bloków przy
ul. Szklarskiej, na zainstalowanie oświetlenia końcówki
ul. Niepodległości. Prowadzone były również negocjacje związane z rozwiązaniem problemu poszerzenia
ulicy Niepodległości u wylotu w kierunku Mirostowic w
związku z parkowaniem liniowych autobusów PKS.
Otrzymaliśmy przyrzeczenie załatwienia obu spraw.
Finanse Stowarzyszenia
Środki bankowe na dzień 01.01.2018 roku stanowiły
kwotę 20.975,99 zł.
cd str. 4

W okresie funkcjonowania obozu Stalag Luft III
jeńcy podejmowali liczne próby ucieczek. Do jednej
z większych ucieczek i najlepiej zaplanowanych doszło
w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku z sektora północnego obozu. Przygotowania do ucieczki trwały blisko
10 miesięcy. W pracach uczestniczyło ponad 600 jeńców
czternastu narodowości. Podział na specjalistyczne
grupy pracujące nad wybranymi elementami niezbędnymi do ucieczki uwzględniał cywilne wykształcenie i
wiedzę, predyspozycje fizyczne i psychiczne oraz dobrowolność zgłoszenia się do prac. Rozpoczęto jednoczesne kopanie trzech prawie identycznych tuneli. Nazwano je "Dick", "Tom" i "Harry". Tunele miały szyby
głębokości 9 do 10 metrów i rozbudowane zaplecze pod
szybem. W jego skład wchodziły: pomieszczenie z
pompą powietrzną, stolarski warsztat naprawczy i
przygotowujący deski do szalunku oraz magazyn, w
którym przygotowano piasek do rozsypania na zewnątrz
pakując w specjalne worki i skrzynki. Obok kopania
tuneli zorganizowano cały system ochrony i ostrzegania
przed strażnikami niemieckimi. Każdy strażnik wchodzący na teren sektora był specjalnie obserwowany i pilnowany przez wyznaczonych jeńców. Specjalne grupy
pozyskiwały dokumenty od strażników, a inne według
wzoru fałszowały karty urlopowe, dokumenty osobiste i
przepustki. Wykonano komplet pieczęci do dokumentów. Pozyskiwano pieniądze - marki niemieckie obowiązujące w Rzeszy, ponieważ żołd wypłacany był
jeńcom w markach obozowych, które nie obowiązywały
poza obozem. Pieniądze potrzebne były przede wszystkim do zakupu biletów kolejowych i żywności. Grupa
krawców zajęła się przerabianiem i farbowaniem
mundurów, z których robiono najróżnorodniejsze
ubrania dla przyszłych "przemysłowców i robotników
rolnych". Wykonano kompasy z napisem Made in Stalag
Luft 3 oraz mapy najbliższej okolicy Żagania. Gromadzono i kompletowano wysokokaloryczną żywność dla
przyszłych uciekinierów. Tunel "Tom" został przypadkowo odkryty i zniszczony przez władze obozowe. Tunel
"Dick” prowadził w kierunku zachodnim, gdzie Niemcy
cd str. 4
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rozpoczęli budowę nowego, zachodniego sektora
obozu. Wstrzymano więc prace przy tym tunelu i
wykorzystywano jako magazyn przedmiotów przygotowanych do ucieczki i gromadzono piasek z tunelu
"Harry", na którym skupiono cały wysiłek. Na początku
1944 roku tunel był gotowy do wykorzystania i miał
blisko 111 metrów długości. Zaplanowano datę ucieczki
na 24 marca 1944 roku. Uciekinierzy po apelu wieczornym zebrali się w baraku 104 i ustawili się przed
wejściem do tunelu w ustalonej kolejności. Usunięcie
drewnianej klapy podtrzymującej kilkunastocentymetrową warstwę ziemi oraz przebicie się na powierzchnię
zajęło dużo czasu. Drewno wypaczyło się. Po wykonaniu
otworu wyjściowego okazało się, że tunel jest za krótki.
Do lasu brakowało około 4 metrów. Wyjście znajduje się
na otwartej przestrzeni widoczne z wieży wartowniczej
oraz co pewien czas w pobliżu przechodził nocny patrol.
Utrudniało to planowe wychodzenie, a opóźnienie planu
ucieczki zwiększało się. Opracowano specjalny system
sygnalizacyjny za pomocą sznura. Jeniec ukryty za
drzewem szarpnięciem sygnalizował bezpieczne wyjście. W związku z nalotem w mieście ogłoszono alarm
lotniczy i w obozie zgasło światło. Zgasło również w
tunelu. Pozwoliło to na szybsze opuszczanie tunelu, ale
przyczyniło się do zawalenia jego części. Odkopywanie
zajęło bardzo cenne minuty i opóźnienie stale zwiększało się. Alarm spowodował także opóźnienia pociągów.
Nad ranem wartownik odkrył wyjście i zatrzymał 4
uciekających jeńców. Strzały oddane przez wartownika
zaalarmowały Niemców, ale i powiadomiły uciekających. Jeńcy, po wydostaniu się z tunelu zamaskowali
wejście piecem, w którym spalono sfałszowane dokumenty, pieniądze i inne przedmioty związane z ucieczką.
Podczas apelu i dokładnego sprawdzania obecności
okazało się, że brakuje 76 jeńców. Na wieść o tak
masowej ucieczce, najwyższe władze niemieckie
zarządziły wielką obławę angażując siły policyjne,
wojskowe, porządkowe i paramilitarne na terenie całych
Niemiec. Postanowiono, że 50 z pojmanych jeńców
zostanie rozstrzelanych. W rezultacie szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej 73 jeńców złapano w różnych
miejscach, od Gdańska i Piły poprzez Wrocław do
Saarbrucken i Kilonii. Tylko 3 jeńcom udało się dotrzeć
do Wielkiej Brytanii. Rozkaz Hitlera o zamordowaniu 50
jeńców został wykonany w różnych miejscach Rzeszy,
ciała zastrzelonych zostały poddane kremacji. Urny z
prochami wróciły do Żagania i zostały pochowane w
specjalnym grobowcu zbudowanym przez jeńców (Mauzoleum). Z 23 pozostałych jeńców, część skierowano
do Żagania, pozostałych do obozów karnych, a nawet
koncentracyjnych. Wydarzenie to odbiło się szerokim
echem w całym świecie. Rozpatrywane było podczas

procesu w Norymberdze oraz podczas specjalnego
procesu w Hamburgu. Większość sprawców zbrodni
złapano i ukarano. Zamordowani jeńcy pochodzili z 13
państw całego świata. W tej grupie było 6 polskich
oficerów.
Jacek Jakubik
*Autor w latach 2001-2011 był dyrektorem Muzeum
Obozów Jenieckich w Żaganiu. Obecnie zarządza
placówka Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w
Żarach.
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Przychody ogółem: 143,63 zł,
w tym odsetki bankowe 143,63 zł.
Wydatki ogółem: 2465,50 zł, w tym:
1. druk gazety: 1.476.00 zł
2. dzień dziecka /ŻDK/: 650.00 zł
3. mikołajki /ŻDK/: 250.00 zł
4. utrzymanie serwera: 61.50 zł
5. opłaty pocztowe: 28,00 zł
Na koniec 2018 roku saldo finansów Stowarzyszenia
wyniosło 18.654,12 zł.
Z przedstawionego zestawienia widoczny jest
ubytek funduszy stowarzyszenia w kwocie 2321,87
złotych powstały w minionym 2018 roku. Stan taki jest
efektem wpłat dokonanych przez naszych sponsorów
w grudniu 2017 na poczet roku sprawozdawczego.
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim
tym, którzy swoją aktywnością przyczynili się do zrealizowania zaplanowanych zadań na 2018 rok. Słowa
te także kieruję do licznej grupy sympatyków, którzy
formalnie rzecz ujmując nie są członkami stowarzyszenia, lecz czynnie wspierają działalność naszej organizacji. Dziękuję wszystkim członkom zarządu i komisji
rewizyjnej za ich dotychczasowe społeczne zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia i problemów kunickiego środowiska. Nade wszystko szczególne słowa podziękowania kieruję do pani Wiesławy Mróz, która
nieprzerwanie od początków naszej działalności prowadzi sprawy księgowe, panu Wiesławowi Leńczukowi
za jego bezinteresowne prowadzenie naszej strony
internetowej, a także panu Eliaszowi Korkusiowi za duże
zaangażowanie w wydawnictwo Echa Kunic.

TUŁACZE DZIECI
Opracował: Jerzy Węgier
W naszej narodowej historii odkrywamy niekiedy
luki. Są wydarzenia, które pozostają jakby zasłonięte
przed wspólną pamięcią. Zapisane w listach, odnotowane w zapiskach, które opowiadane w różnych sytuacjach życia rodzinnego przenoszone są z pokolenia na
pokolenie. W 1995 roku wydany został album pt.
„Tułacze dzieci”, który stał się próbą ocalenia od
zapomnienia zbiorowego życiorysu wojennych losów
wielu Polaków, w tym również tragiczne dzieje polskich
dzieci. Najpierw deportowanych do ZSRR, a potem
rozproszonych po wielu kontynentach w polskich
osiedlach i obozach. Tam były ich małe ojczyzny. Każde
słowo w albumie pochodzi od świadka, od uczestnika
tamtych wydarzeń. To nie jest dzieło literackie, ale
ocalona pamięć o tej odysei, jaką przeszło młodociane
pokolenie Polaków podczas II wojny światowej. We
wstępie do albumu kardynał Józef Glemp napisał „Szli
oni z mroźnej Rosji przez pustynie, przez biedne kraje
Uzbeków i Kirgizów, przez Persję i Afrykę przez trasę, o
której nie marzyło się Legionom Dąbrowskiego, a przecież usta polskich dzieci powtarzały te same słowa legionistów: Marsz, marsz...marsz do Polski”. Na łamach
Echa Kunic pisaliśmy już o kuniczanach – uczestnikach
tej tułaczki: o Aleksandrze Bieniu, o Domiceli Czereda
oraz Annie Porzyńskiej.
Rodzina Pani Anny udostępniła mi album i na
podstawie zawartych tam opisów wybrałem tylko nieliczne fragmenty, który przedstawiają życie jednego z
polskich afrykańskich osiedli Kondoa – Irangi. Kondoa
to najmniejsze polskie osiedle w Afryce wschodniej.
Położone w centrum Tanganiki, w pobliżu miasteczka o
tej samej nazwie. Tak relacjonuje jedna z mieszkanek
moment przybycia na kontynent afrykański. „We wrześniu 1942 roku dopływamy do portu Dar es – Salaam;
tam zostaliśmy poddani kilkudniowej kwarantannie, a
następnie wyposażeni w odzież i korkowe hełmy, zostaliśmy załadowani na lory by udać się w nieznane. Po
wielu godzinach jazdy docieramy do celu. Witają nas
24 baraki ulepione z błota, pokryte daszkami z liści bananowych. Zamiast okien tylko okiennice, bez sufitu, a
podłoga to zwykłe klepisko. Do każdego baraku wprowadziło się 20 osób. Nareszcie każdy ma swoje łóżko,
prześcieradło, koc i moskitierę”. Do osiedla przywieziono 400 Polaków, przeważnie matek z małymi dziećmi.
Baraki, w których ulokowano przybyszów, to pozosta-

łość po jeńcach włoskich z okresu pierwszej wojny światowej. Z czasem je pogrodzono i w ten sposób każda
rodzina miała swój pokoik. Widok był smutny, dziki, brak
zieleni, poza trawą słoniową, w której dzieci, niepomne
na niebezpieczeństwo bawiły się w chowanego. Ziemia
jest tak wypalona, że nic nie chciało na niej rosnąć.
W pobliżu osiedla stał niewielki kościółek i włoska misja
ojców pasjonatów. Komendantem osiedla był Anglik,
zaś pozostałe funkcje pełnili Polacy. Dla przykładu –
Janina Kramin zorganizowała szkołę powszechną. Do
szkół ponadpodstawowych młodzież wyjeżdżała do
Tangeru, miasta które ze wszystkich osiedli w Afryce,
miało najbardziej rozbudowaną sieć szkół średnich.
Zorganizowany był tam największy ośrodek szkolny dla
młodzieży z gimnazjum i liceum dla kilkuset uczennic
i uczniów. Były tam także szkoły o profilu rolniczym,
mechanicznym, handlowym, krawieckim. Polska młodzież miała dobrych nauczycieli z wyższym wykształceniem. W 2001 roku w rozmowie ze swoją wnuczką pani
Ania tak oto wspomina swój pobyt w gimnazjum: „Po
ukończeniu szkoły podstawowej zaczęłam uczęszczać
do Żeńskiego Gimnazjum Krawieckiego w Tengeru. W
szkole podstawowej w osiedlu Kondoa uczyliśmy się
razem chłopcy i dziewczęta, w jednej klasie około 25
osób. W nowej szkole były same dziewczęta. Mieszkałam w internacie, a do szkoły miałam 5 minut drogi.
Uczyłyśmy się przedmiotów ogólnych, a przede wszystkim kroju i szycia. Nie było wiele czasu na inne zajęcia,
bo przy lampie naftowej trudno było cokolwiek robić.
Po godzinie 22. była już cisza nocna”. W osiedlu Kondoa
nad zdrowiem czuwał doktor J. Zamenhoff. Zorganizował kurs pielęgniarski dla starszych dziewcząt, które po
zdaniu egzaminu pracowały w szpitaliku. Na brak pracy
nie mogły narzekać, gdyż mieszkańców osiedla nękały
nie tylko choroby tropikalne, ale i te przywleczone z
innych krajów. Ponieważ grupa polska nie miała swojego księdza, zajął się nimi jeden z włoskich misjonarzy
– ojciec Benedetto Barbaraneli. Nauczył się języka
polskiego i został ich „proboszczem”. Po pewnym czasie
życie osiedleńców zaczęło nabierać normalności:
powstały drużyny zuchowe, harcerskie, utworzono zespół hafciarski i kółko teatralne. Osiedle było spokojne
Nie znane były zamknięcia „mieszkań”, gdyż nie było
złodziejstwa ani chuligaństwa. Wszyscy tworzyli jedną
rodzinę i nawzajem się wspierali. Mieszkańcy byli bardzo
zżyci i po powrocie do Polski utrzymywali ze sobą bliskie
kontakty. W końcu 1948 roku osiedle zlikwidowano.
W tym samym czasie pani Anna Porzyńska, już jako 18.
letnia dziewczyna, wraz z rodziną wróciła do Polski po
6. letnim pobycie w Afryce.
Ludność tubylcza tak wspominała mieszkających
tam Polaków: „Wazungu co tu mieszkali dobrzy byli,
dzieciom naszym jedzenie dawali i przyjaźnili się z całą
wioską”.

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
w filii ¯arskiego Domu Kultury Kunice
Instruktor ŻDK Anita Osek

Czas biegnie szybko. Niebawem upłynie kolejny
rok szkolny, a filia ŻDK „Kunice” już szykuje się na ten
nadchodzący. Zbliżający się czas wakacyjny stanowi
dobrą okazję, by spojrzeć wstecz i dokonać podsumowania działalności filii w mijającym okresie.
Jak zawsze od października 2018 roku mieszkańcy Kunic mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach proponowanych przez ŻDK. Młodzież, zarówno ta
starsza, jak i młodsza, rozwijała swoje pasje, biorąc
udział w zajęciach sekcji plastycznej, teatru ruchu i
tańca, wokalnej, nauki gry na ukulele oraz filmowo teatralnej. Również dorośli spędzali z nami czas w twórczy sposób – w filii działa sekcja egzotycznego tańca
flamenco, gimnastyka pod hasłem „Zdrowy kręgosłup”,
a także zespół muzyczny Mono Mask.
Przez cały rok istniała możliwość bezpłatnego korzystania z pracowni komputerowej, która przyciągnęła
w szczególności seniorów – również tych pragnących
poprawić swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera. Miło nam poinformować, że nasza e-pracownia
zyskała kilku stałych bywalców.
Na uwagę zasługują w szczególności nieodpłatne
zajęcia z języka francuskiego przeznaczone dla początkujących, które ruszyły w maju 2019. Do tej sekcji mogły zapisać się osoby w każdym wieku, zarówno dzieci,
jak i młodzież oraz dorośli. Mamy nadzieję, że będzie
ona działała również po wakacjach.
Zajęcia odbywające się w filii ŻDK to nie wszystko, czym zajmowaliśmy się w tym roku. 26 listopada
2018 mieliśmy przyjemność zaprezentować wystawę
rękodzieła artystycznego autorstwa pani Małgorzaty
Stachów, która wykonała przepiękne, unikalne ozdoby
świąteczne. Wernisaż przebiegł w ciepłej, rodzinnej
atmosferze i wprowadził nas w przedświąteczny nastrój.
Ekspozycję można było oglądać do końca miesiąca oraz
przez część grudnia.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, 6 grudnia 2018
pracownicy ŻDK we współpracy z Miejską Biblioteką
Publiczną zorganizowali mikołajki dla dzieci pod hasłem
„W fabryce prezentów św. Mikołaja”. Najmłodsi korzystali z wielu przygotowanych dla nich atrakcji. Wzięli
udział w warsztatach zdobienia bombek choinkowych,
uczestniczyli we wspólnych zabawach, grach i konkursach, a także w karaoke. Największą atrakcję wieczoru
stanowiła wizyta św. Mikołaja, dzięki któremu żadne

dziecko nie opuściło nas z pustymi rękami. Upominki
zostały ufundowane przez Kunickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Pozarządowych – jeszcze raz serdecznie
dziękujemy!
Jak co roku, włączyliśmy się w zbiórkę na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 13 stycznia
2019 podczas 27. finału udało nam się zebrać ponad
5 tysięcy złotych. Mieszkańcy Kunic wykazali się
ogromną hojnością, przeznaczając do licytacji dużą
liczbę przedmiotów i chętnie biorąc w niej udział.
Dziękujemy za tak duże zaangażowanie! Wieczór
uświetniły występy sekcji artystycznych filii ŻDK
„Kunice”.
Od razu po finale WOŚP rozpoczęły się w naszym
województwie ferie zimowe. Od 14 do 25 stycznia 2019
wraz z Miejską Biblioteką Publiczną organizowaliśmy
zajęcia dla dzieci pod hasłem „Poznajemy baśnie”. Mali
kuniczanie mieli okazję nie tylko zapoznać się z najbardziej lubianymi baśniami, ale mogli też wykazać się w
czasie zajęć plastycznych, gier i zabaw integracyjnych,
podczas warsztatów tanecznych, programowania i nauki gry na ukulele. Istniała również możliwość skorzystania z naszej e-pracowni. W tym czasie specjalnie
dla odwiedzających nas dzieci, w filii zagościli również
artyści – odbył się pokaz iluzjonisty Appolino oraz
warsztaty lalkarskie. Ostatniego dnia ferii zorganizowaliśmy baśniowy bal karnawałowy. Przez całe dwa tygodnie zajęć bawiliśmy się świetnie.
29 marca mieliśmy zaszczyt gościć w naszych progach panią Dorotę Żak, artystkę z Krakowa, podczas
wernisażu jej grafik. Znów zatopiliśmy się w baśniowych
klimatach, ponieważ nasz gość stworzył serię prac koncepcyjnych nawiązujących do mniej znanego utworu
Braci Grimm, zatytułowanego „Bajka o tym, co w świat
wyruszył, aby nauczyć się bać”. Podczas spotkania poruszyliśmy temat concept artu oraz samej baśni. Zastanowiliśmy się, jaki przekaz zawarli jej autorzy i dlaczego
takie historie nas pociągają i inspirują. Jesteśmy
wdzięczni pani Dorocie za interesujące przedstawienie
zagadnienia.
10 maja postanowiliśmy trochę się rozerwać i
poprosiliśmy zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury „Wrocławską 7” o występ na naszej
scenie. Koncert pod hasłem „Śpiewaj razem z nami”,
podczas którego wykonawcy zabawiali publiczność kultowymi i najbardziej lubianymi hitami polskiej sceny
muzycznej, był miłą odskocznią od prozy dnia codziennego. Publiczność bawiła się wspaniale przy dźwiękach
ulubionych, ponadczasowych kawałków, a czasami nawet chętnie włączała się do wspólnego śpiewu.

Chociaż Dzień Dziecka przypada 1 czerwca, wespół z Miejską Biblioteką Publiczną świętowaliśmy
w tym roku już dzień wcześniej, czyli 31 maja. Święto
wszystkich dzieci obchodziliśmy, zapraszając naszych
małych gości do wspólnych gier i zabaw. Zapewniliśmy
atrakcje takie jak ćwiczenia z chustą animacyjną, zajęcia integracyjne, plastyczne oraz warsztaty robienia
bransoletek. Każde dziecko zostało obdarowane drobnym upominkiem. Spotkanie zakończyliśmy wspólnie
puszczając na zewnątrz kolorowe bańki. Obawialiśmy
się, że ta ostatnia atrakcja będzie musiała poczekać do
przyszłego roku ze względu na pojawiające się tego dnia
silne opady deszczu. Aura okazała się jednak łaskawa i
pod koniec naszych zajęć zza chmur wyjrzało piękne
słońce.
10 czerwca w filii ŻDK „Kunice” odbył się wernisaż
prac, które przez cały rok szkolny wykonywały uczestniczki naszej sekcji plastycznej. Udało się zgromadzić
tak dużą ilość różnego rodzaju rysunków, że wystawę można w tej chwili oglądać zarówno na parterze
budynku, jak i na pierwszym piętrze. Sama impreza
przebiegła w miłej, lekko nostalgicznej, bardzo emocjonalnej atmosferze. Niełatwo się rozstawać, szczególnie że niektóre z naszych młodych artystek szykują się
do podjęcia studiów. Bardzo liczymy na to, że pozostałe
dziewczęta wrócą do nas po wakacjach, a tym, które nas
opuszczają, życzymy powodzenia na uczelni, trafnych
wyborów i wszelkiej pomyślności. Mamy nadzieję, że w
nowym roku szkolnym zawitają w sekcji również
chłopcy.
Warto wspomnieć o tym, że z naszej sceny regularnie korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10
w Żarach oraz Przedszkole nr 4 w Żarach. Filia nadal
pozostaje miejscem, którym obie placówki mogą użytkować przy organizacji swoich większych, wewnętrznych imprez.
Przerwa wakacyjna rozpoczyna się 19 czerwca,
ale dla nas to jeszcze nie koniec. Już od 24 czerwca
rozpoczęły się zajęcia wakacyjne dla dzieci, które trwały
aż do 12 lipca. To aż trzy tygodnie wspólnej zabawy.
Wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zaplanowaliśmy w
tym czasie wakacje pod hasłem „Dookoła świata”. Dzieci
mogły wziąć udział w spotkaniach z lekturą, zabawach
edukacyjnych i integracyjnych, warsztatach plastycznych, tanecznych i nauki gry na ukulele. Codzienne zabawy rozpoczynały się o godzinie 10:00.
Na zajęcia w nowym roku szkolnym zapraszamy
już teraz. Zaczynamy od października.

Marzenia
i rzeczywistość
Jedną z moich lektur obowiązkowych w szkole
średniej była powieść „Przedwiośnie” napisana, jak
większość z nas pamięta, przez Stefana Żeromskiego.
Wiele razy w czasie mojego życia jak przysłowiowy bumerang powracała opisywana tam wizja szklanych domów. Motyw szklanych domów pojawia się w opowieści
Seweryna Baryki. Po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę w 1918 roku wraca on do Baku, by odnaleźć rodzinę. Dowiaduje się, że jego żona zmarła. Namawia
syna – Cezarego – by wyruszył z nim do odrodzonej
ojczyzny. By zachęcić chłopaka do wyjazdu, opowiada
mu o szklanych domach, które są budowane w Polsce.
Podczas podróży wspomina, że widział je na własne
oczy. Były to domy nowoczesne i funkcjonalne, higieniczne, piękne – ich kolor zależał od okolicy, w jakiej je
budowano. Były więc domy białe, różowe, jasnozielone,
w odcieniu fioletu lub nasturcji. Poza tym bardzo łatwo
się je montowało, w ciągu kilku dni. Wizja ta w ówczesnych czasach musiała się wydawać fantastyczna. Do
dziś w języku polskim wyrażenie „szklane domy” oznacza coś nierealnego, mrzonkę, wytwór fantazji. Zmyślając historię o polskiej myśli technicznej stary Baryka nie
miał złych intencji, pragnął by syn wyjechał wraz z nim
do ojczyzny. Słowa o szklanych domach wypowiada trawiony chorobą, mogą więc one wynikać z majaczenia
chorego umysłu. Szklane domy były symbolem nadziei
i marzeń Seweryna Baryki o wolnej i rozwijającej się
Polsce. Po wielu latach niewoli, Polacy pragnęli, by ich
odrodzona ojczyzna była idealna, by dzięki postępowi
technicznemu szybko się rozwijała i bogaciła. Rozwój
techniczny miał zagwarantować krajowi dobrobyt.
Dzięki niemu miało powstać społeczeństwo równe,
sprawiedliwe, bez obszarów nędzy i biedy oraz poniżenia. Niestety, Cezary szybko po przekroczeniu granicy II Rzeczypospolitej przekonuje się, że wizje ojca są
jedynie mrzonkami i nie mają rzeczywistego odzwierciedlenia. W tym momencie można postawić sobie pytanie czy rzeczywiście idea umierającego ojca Cezarego
Baryki była tylko jego urojeniem?
W roku 1918, kiedy ma miejsce ta opowieść
w Kunicach już produkowano tafle szklane metodą
Fourcoulta, polegającą na ciągnieniu uformowanej
taśmy szklanej pionowo w górę za pomocą wałków
azbestowych. Do końca XIX wieku przez wiele stuleci
znana była jedynie technologia ręcznego wytwarzania
szkła płaskiego. Proces ten polegał na wydmuchiwaniu
i formowaniu z masy szklanej wielkich cylindrów długości nieprzekraczającej 2 m. i średnicy ok. 50 cm. Tak
cd str. 9

Z TĘSKNOTY I ŻALU ...
Egzemplarze Echa Kunic niekiedy docierają
do osób, które od dawna tutaj nie mieszkają.
Jednak niektóre informacje wywołują w nich żywe
wspomnienia i piszą do nas, żeby podzielić się
bardzo osobistymi przeżyciami. W połowie lat 70.
wiele rodzin zamieszkujących w Kunicach, w tym
także pracowników kunickiej huty szkła, wyjechało
na stałe na Śląsk w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych. Mimo upływu kilkudziesięciu lat od
tamtych dni, żywo interesują się sprawami naszej
miejscowości, a w sposób szczególny działalnością
Kunickiego Stowarzyszenia. Jednymi z wielu byli
państwo Łukasikowie, którzy w Kunicach zamieszkiwali w latach 1957-1974. Ona Stanisława, nauczycielka matematyki w miejscowej szkole podstawowej, mąż także Stanisław, pracownik kolei. Na
żarskiej stacji przepracował 20 lat, zajmując różne
stanowiska służbowe. Na początku lat 70. ukończył
3.letnie pomaturalne studium elektroniczne i w
1974 roku rozpoczął pracę w kopalni węgla Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka) w Jastrzębiu
Zdroju, gdzie zamieszkał wraz z żoną i trzema
synami. Po przeczytaniu tomiku poezji pani Eugenii
Prosół napisał do nas, iż w sposób szczególny
zapadł mu w pamięć wiersz pt. „Samotność”. Ta
niecodzienna lektura zainspirowała go nawet do
podjęcia próby własnej twórczości. Tak o tym

Mój krzyk rozpaczy
Teraz wszystko utraciłem, dlatego piszę skargę w nocy
Zmarła moja ukochana żona Stasia i szukam pomocy
U Boga i u ludzi, chcę wyjaśnić mymi prostymi słowy
Wierszy nigdy nie pisałem, nie przyszło mi do głowy.
Ale nadeszła pewna noc, gdy stało się coś złego
Dzwoniąc o pomoc do tzw. "pogotowia ratunkowego"
Bo konała mi na rękach moja ukochana Stasia- żona
Wydało mi się, że przez ludzi i przez Boga opuszczona.
Tak wtedy myślałem, gdyż bardzo byłem zmartwiony
Gdy mi odmówiono przyjazdu karetki do mojej żony
Ale gdy zmarła, do spowiedzi w kościele przystąpiłem
Pokutę zadaną wykonałem, Pana Jezusa przeprosiłem.
Tylko ja samotnie pomocy dla Stasi tej nocy wołałem
Wierzyłem w pomoc lekarza i otuchy Jej dodawałem
Była chora na raka piersi, także mowę swoją utraciła
Dawałem Jej wiele opieki, gdyż jak małe dziecko żyła.
Zadzwoniłem na pogotowie, bo potrzebowała pomocy
Przestała oddychać, serce bić ustawało nagle, tej nocy
Pani pytała: na co choruje, co bierze, minuty uciekały
Kobieta wciąż pytała o różne małe dyrdymały.
Zawyłem jak wilk, proszę, błagam pomocy, żona umiera
W słuchawce głos pyta dalej monotonnie, nic nie dociera
Że woła pomocy, bo małżonka moja oddychać przestaje
Usłyszałem nagle syk gada: to się panu tak tylko wydaje.
Ze ktoś przyjedzie, my do trupa nie wysyłamy lekarzy
Jak żona nie oddycha, to co sobie pan myśli i wyobraża
Pogotowie trupowi nic nie pomoże, a mnie serce pękało
W głowie szum powstał i coś się ze mną dziwnego działo.

napisał:„ ... po stracie swojej ukochanej żony, z
którą przeżyłem wspólnie 54 lata i pomimo tego,
że nigdy nie pisałem wierszy, to jednak tej tragicznej nocy gdy zabierano ciało mojej małżonki sia-

Coś we mnie pękło, ale się uspokoiłem i ciało Jej umyłem
Ubrałem małżonkę, różaniec dałem i świecę Jej zapaliłem
Potem, gdy ciało do zakładu pogrzebowego już oddałem
Siadłem do komputera, wiersz o Jej śmierci napisałem.

dłem do klawiatury komputera i napisałem swój
pierwszy wiersz”. Należy podkreślić, iż wiersz ze
względu na towarzyszące mu przeżycia jest natury
bardzo osobistej, jednak za zgoda autora publiku-

Siedziałem wtedy do rana, pisałem ponad cztery godziny
Opisałem wszystko co się stało w nocy, to nie z mojej winy
Że nie przyjechał wtedy lekarz i nie udzielił żadnej pomocy
Zmarła biedna małżonka Stasia, tej czarnej okrutnej nocy.

jemy go na łamach naszej gazety. Podyktowane to
jest faktem, iż czytelnikami Echa Kunic są także byli
wychowankowie pani Stanisławy Łukasik, których
wielu do dzisiaj mieszka na terenie naszego miasta.

Od tej nocy zawsze słyszę szept: usiądź, bierz się za pisanie
Wierszy, poematów rodzinnych, tylko to po tobie zostanie
Piszę więc wiersze o życiu, śmierci, radości, także o miłości
Myślę sobie: dlaczego dla mnie życie nie miało trochę litości?

Jerzy Węgier
Stanisław Łukasik
Jastrzębie Zdrój, 10 marca 2011 r.

WYPRAWA
na całkowite zaćmienie Słońca do Rosji
anno domini 2008
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Stoimy w cieniu Księżyca. Faza całkowita. Łopocze nasza flaga narodowa. Stoimy prawie w ciszy i w
ciemnościach. Najpiękniejsze widowisko na niebie.
Słychać głosy, że było pięknie. Potem jakaś fotka
grupowa. Wracamy do siebie. Po kolacji jest jakiś
koncert na ałtajskich instrumentach. Dyskusje na temat
dlaczego i czy można było coś zmienić prowadzone są
do końca wyprawy.
2 sierpnia, sobota, dzień ósmy
Rano mamy spływ po rzece. Płyniemy rzeką
Katuń w czterech pontonach. Sami wiosłujemy i
chlapiemy się wodą. Ktoś robi zdjęcia, ale większość
nie, bo aparaty zostały w domach. Wieczorem się
pakujemy. Grupa ałtajska zostaje jeszcze jeden dzień,
grupa bajkalska czyli my rano o 4 wyjeżdża do Bijska
i z Bijska przez Barnauł i Nowosybirsk do Irkucka.
Suchy prowiant, jaki dostajemy na drogę, to tylko jedna
drożdżówka. Robimy zdjęcie braci „jot” czyli nas w
sumie mieliśmy ubaw z tymi odległościami. „Tylko 700
km”, „tylko 5 godzin jazdy” do najbliższej stacji, żeby
kupić sobie coś do jedzenia. A jak wsiadaliśmy w
Irkucku do transsiba, żeby wrócić do Moskwy, a byliśmy
rozlokowani w 3 wagonach, to ktoś rzucił: „do zobaczenia za 3 dni”.
3 sierpnia, niedziela, dzień dziewiąty
O 4 rano żegnamy się z Ałtajem i przez 4 godziny wracamy busikiem do Bijska. Tam czeka na nas
transsib do Irkucka, przez Barnauł, Nowosybirsk znowu,
Krasnojarsk. Co miasto to milion mieszkańców. Życie
koncentruje się wzdłuż kolei transsyberyjskiej. Zresztą
nie było to dla mnie wielkim odkryciem: że w ogóle na
Syberii żyją ludzie! I że mieliśmy co jeść i nie zamarzliśmy! Co przy tych temperaturach byłoby bardzo
trudne.
Barnauł liczy 650 000 mieszkańców, a kto o nim
słyszał w Polsce? 6 uczelni wyższych. Barnauł jako
forteca chronił kopalnię srebra przed koczownikami w
XVIII wieku. Ale z perspektywy dworca wygląda jak
większa dziura. W Barnauł mamy 2 godziny postoju.
Warto więc skoczyć na miasto, tzn. pozwiedzać przydworcowe targowisko. Targowisko jak targowisko,
wygląda podobnie jak w Polsce. Szukamy kawy, chleba i
bananów. W jednym ze sklepów sprzedawczyni mówi
nam, że była kilka razy w Polsce, w Warszawie,
przejazdem w Gdańsku, i że w Polsce jest lepiej niż w

Rosji. Podobną myśl wyrazi później jeden z naszych
kierowców na Olchonie mówiąc „zabierzcie mnie do
Polski”. A ja myślę, że powiem swoim znajomym, że
powinni być szczęśliwi, że urodziły się w Polsce, a nie
tutaj.
Wracając przy dworcu widzimy dwie miejscowe
piękności. Kurzą fajki w brudnym kącie budynku. Jednej
suknia powiewa niczym Marilyn Monroe; coś w niej nie
tak, kurteczka nie pasuje do spódnicy, buty do całości;
wychodzi jej bokami i jest zbyt skromna jak na ten
wygląd. Jak patrzymy na nie, to chichoczą. Ale są miłe.
Pozwalają sobie zrobić zdjęcie. Oczywiście, widziały
zaćmienie.
cd ze str. 7 "Marzenia i ..."

uformowane walce, poddawano rozcinaniu i prostowaniu – oczywiście w specjalnych piecach i odpowiednio
dobranej temperaturze. Trudno dziś w to uwierzyć, że
np. w XIX w. ogromne szklane dachy dworców kolejowych, hal wystawowych, czy oranżerii tworzono przez
łączenie niezbyt dużych szyb fabrykowanych ręcznie.
Najbardziej spektakularnym przykładem tego rodzaju
architektury był, niezachowany do naszych czasów,
Kryształowy Pałac zbudowany w Londynie z okazji
Wielkiej Wystawy w 1851 roku. Jego rozmiary i konstrukcja świadczyły nie tylko o rozmachu architektów
i budowniczych, ale również o wysokim wyspecjalizowaniu producenta szkła, pomimo archaicznej w tym
czasie technologii wytwórczej w angielskiej hucie szkła.
Wyprodukowano wówczas metodą ręcznego wydmuchiwania rekordowe 300 tys. szyb, w zaledwie kilka
miesięcy. I choć ta najpiękniejsza i największa, w swoich
czasach szklana budowla została w 1936 r. zniszczona
przez pożar, wciąż budzi podziw oglądana na starych
ilustracjach. Unowocześnienie produkcji szkła płaskiego
stało się prawdziwym technologicznym wyzwaniem u
progu XX wieku. Przełomem w produkcji szkła płaskiego
było wynalezienie w roku 1952 przez Sir Alastaira
Pilkingtona metody termiczno-grawitacyjno-napięciowej zwanej metodą float. Po raz pierwszy uzyskano
wysokiej jakości szkło w sposób ciągły i w pojedynczym
procesie. Wcześniej szkło płaskie musiało być szlifowane i polerowane dla uzyskania powierzchni o akceptowalnej jakości np. na szyby samochodowe. Był to proces
o bardzo małej wydajności, ale niestety niezbędny i
konieczny. W Kunicach taki oddział pracował w latach
60 – 70. W obecnej dobie chyba mało jest dziedzin,
które nie stosowałyby szkła płaskiego. Trudno byłoby w
tym artykule przynajmniej zasygnalizować jego różnorakie przeznaczenia i właściwości.
Reasumując, Stefan Żeromski pisząc o „szklanych
domach” był wizjonerem w pełni tego słowa znaczeniu.
Jerzy Węgier

Po 250 km wjeżdżamy do Nowosybirska. Tym
razem mamy 4 godzinny postój. Wyruszamy więc
grupkami na miasto. Na dworcu zwiedziłem 3 toalety. W
Rosji jest tak, że można na bilet wejść za darmo.
Niestety, jak ktoś trafnie zauważył, im dalej na wschód
dworca, tym jest brudniej. Rezygnuję więc z darmowej
toalety i wracam do pierwszej, najbardziej zachodniej i
płacę 8 rubli, czyli 0,80 zł. Oczywiście, jest tu dziura
i to ze schodkami! Drzwi zakrywają połowę ciała.
Nowosybirsk nie podoba mi się. Szarobure miasto,
socrealistyczne. Wielkie bloki, a chodniki oblepione
fruwającymi mrówkami. Jest to trzecie co do wielkości
miasto w Rosji, 1,5 mln mieszkańców, stolica Syberii,
rejon łagrów, ściśle związane z budową linii transsyberyjskiej. Ulice brzydkie. Te tutaj to chyba ładniejsze. Aż tu wchodzimy na takie coś: Lenin z obstawą stoją
przed operą. Gdzieś w oddali widzimy jakąś cerkiew, ale
nie chce nam się tam iść, więc wracamy do dworca, a po
drodze mijamy jakiś zlot metalowców. W miastach i
miejscowościach, gdzie byliśmy, komarów i meszków
jak na lekarstwo!
Zmierzamy w stronę dworca i po drodze celowo
zahaczamy o cerkiew wyznaczającą środek Rosji. Pod
cerkwią rozmawiamy z popem. Pop w ciągu całego
swojego życia najdalej to był w Moskwie (czyli 3000
km!) i na koniec błogosławi nas. Przy dworcu jest klub...
Mlecznyj Put - czyli Droga Mleczna. He, myślę, astromaniakom pewno by się spodobało.
Dworce w Rosji są monumentalne, w marmurze,
olbrzymie żyrandole, taki blichtr zasłaniający szarzyznę
i biedę. Może oprócz Moskwy. Moskwa urzeka swoim
wyglądem.
Dworców nie wolno fotografować. Przed wejściem do pociągu jemy jeszcze nóżkę kurczaka z coca
colą, a miły pan spod straganu znajduje w swojej
komórce, wśród licznych zdjęć - 3 z zaćmienia. Jest już
ciemno, gdy ruszamy dalej. Jeszcze chyba tylko Lenin
popatruje betonowo w świetlaną przyszłość niedoszłego komunizmu.
4 sierpnia, poniedziałek, dzień dziesiąty
Dzisiaj cały dzień w drodze. Jedziemy w wagonach pomieszani z Rosjanami i Rosjankami. Generalnie
jesteśmy grupą bardziej „hałaśliwą” od nich. My się
znamy, oni ze sobą nie. Ale opowieści o ciągłym piciu w
transsibie można włożyć między bajki. Owszem, w
drodze powrotnej pewnej grupie zdarzyło się obalić 40
piw z Rosjanami (chyba tyle), ale raczej podróżni to
normalni ludzie, matki, dzieci, małżeństwa i żadnych
ekscesów nie widziałem, no może za jednym wyjątkiem
jakiś pasażer przechodził z wagonu do wagonu ale po
zewnętrznej stronie, ale i tak go dorwała ochrona.
Wszystko, co piję w tej podróży, zdarza się w miejscach
noclegów. No i dobrze! Może to mnie ratuje przed

rozstrojem żołądka, który trafia się połowie naszych?
Ale można kontynuować takie polskie przyjaźnie. Tak
więc jedziemy w stronę Krasnojarska. Im bliżej tego
miasta, tym bardziej „górzyście”. W transsibie trzeba się
samemu wyżywić. Samowar z gorącą wodą jest dostępny cały czas. Można zjeść w restauracyjnym (drożej) lub
kupić coś na dworcu (taniej), gdy pociąg stoi dłużej niż
10 minut. W kiosku lub bezpośrednio u babuszek. Coca
cola jest wszędzie, nawet waniliowa. Za Krasnojarskiem
żarcie naprawdę jest dobre: gorące pierożki z mięsem
lub kapustą. Cały wagon tym pachnie.
5 sierpnia, wtorek, dzień jedenasty
Rano docieramy do Irkucka. Jest gorąco. Nigdzie
się nie rozchodzimy, bo zaraz jedziemy busem nad
Bajkał, do miejscowości Bolszoje Gołoustnoje. Irkuck
przy dworcu nie robi dobrego wrażenia. Jakiś szarobury, brudny, zatłoczony. To zresztą cecha charakterystyczna tego miasta: jest tyle pasm ruchu na jezdni,
ile zmieści się samochodów. Sam dworzec jest w stylu
stalinowskim, duży z marmurami w środku i żyrandolami. Jedziemy 120 km przez 2 godziny na zachodni brzegu Bajkału. Po drodze do Bolszoje mamy takie widoczki:
stada krów, rosyjskie rancza i zabudowania. Nareszcie
mamy okazję poznać syberyjskie drogi. A my narzekamy
na nasze. I zdarza się to, co jeszcze nam się przydarzy
nie raz: zmiana kół.
W czasie tej przerwy towarzystwo rozbiega się po
krzakach. Jest to moja pierwsza przygoda z rosyjskimi
komarami. Znaczy w ogóle zauważam, że są. Komuś
trafia się cięższy przypadek: 3 komary zostają w majtkach. Bolszoje Gołoustnoje to prawdziwa wieś.
Niektóre limby tam rosnące mają 400 lat. Tutaj już jest
Nadbajkalski Park Narodowy. Zabudowa drewniana,
parterowa... Wieś leży w rozlewisku rzeki Gołoustna, u
stóp Gór Przymorskich, parę kilometrów od Bajkału. Na
mapce Bolszoje leży gdzieś w połowie drogi między
Irkuckiem a wyspą Olchon. Widać z wioski Bajkał, ale
okazuje się, że dojście do niego zajmuje ponad pół
godziny.
Dostajemy zakwaterowanie w całkiem ciekawym
miejscu. Na posiłki wprawdzie trzeba podejść w inne
miejsce, ale jest prysznic i woda nie jest lodowata,
światło w wychodku, można zrobić sobie kawę i jest
jurta! W jurcie jest miejsce na 8 osób, a w środku jest
świetnie! Jest ciepło, jest przytulnie, jest żarówka,
gniazdka i dywany. W jurcie drzwi są małe, żeby
wchodzący pokłonił się domownikom. W Bolszoje
spotykam... Polaków. I w ogóle gdzie się człowiek nie
obejrzy, natrafia na Polaków. Jest również polska grupa,
która chce przepłynąć wpław Bajkał. Część z nas leci nad
jezioro. W naszej grupie, jest również mój brat Grzegorz i kolega Krzysztof.

6 sierpnia, środa, dzień dwunasty
Dzisiaj prawie cały dzień w drodze. Jedziemy
marszrutami do Chużiru, miejscowości na wyspie
Olchon. Dzień jest brzydki, cały czas mży. Podróż jest
męcząca, jedziemy dziwnymi drogami. Tam wszystkie
samochody mają popękane przednie szyby, a uchodzące powietrze z kół to normalka. Ta kilkugodzinna
jazda powoli uzmysławia mi, jak wielki jest Bajkał.
Jedziemy mniej więcej wzdłuż jeziora, nie widząc go. Na
odprawę trzeba trochę poczekać. Jest jeden prom,
przeprawa trwa ok. 15 minut. Mimo pochmurnego i
wilgotnego dnia widać, że Bajkał ma tutaj odcień zielony. To jest jedyny nasz „rejs” po Bajkale. Ta przyjemność jest zbyt droga, by fundnąć sobie później. Na
szczęście powrót promem będzie w innych warunkach
pogodowych. Cały czas zacina deszcz, drobny, ale
dokuczliwy. Po drugiej stronie czekają na nas marszrutki. Wsiadamy i jedziemy do Chużiru. Jedziemy i
jedziemy. Chużir to tylko jedna z miejscowości na
wyspie, a wyspa wydaje się nie mieć końca. Ma 70 km.
A za wyspą jeszcze kawał Bajkału. Jezioro w najszerszym miejscu ma 80 km. Długość ponad 630 km. Roślinność jest stepowa i taka jest na całej wyspie.
Dojeżdżamy. Drogi w Chużirze jak na dzikim zachodzie.
Jutro będzie taka pogoda, że przejście niektórymi
ulicami będzie niczym kąpiel błotna w gabinecie Spa.
Na wyspie jest bardzo dużo dni słonecznych w roku, ale
widać, że te deszczowe postanowiły przyjść dla nas.
Zakwaterowanie mamy w drewnianych, takich „nowocześniejszych” domkach. Jesteśmy zmęczeni i brudni.
Ale... wody nie ma. Zapisy na prysznic - terminy na
godzinę 22. Śmierdzący wychodek. Elektryczność
została doprowadzona do Chużiru dopiero 3 lata temu.
Kłopoty z wodą będziemy mieli przez cały czas. Patrzę
na to płaczące niebo i tak sobie myślę, że może zdarzyć
się, że nawet nóg w Bajkale nie pomoczę, nie mówiąc o
myciu.
Dlatego po kolacji - mimo deszczu - panie w
obstawie 3 ochroniarzy idą na brzeg, żeby się umyć.
Wyprowadzają je gdzieś na skałki i się chowają. Jest już
ciemno, ja na mokrych skałach, przede mną ciemną
tafla jeziora, pada deszcz na ubranie. Rozbieram się,
myślę - utopię się. Jakoś udaje mi się umyć, także włosy.
Woda jest lodowata. Nie powiem, jestem z siebie
zadowolony. Potem wracam, jedno piwko w barze, po
kilka łyczków czegoś mocniejszego w pokoju i idę spać.
Ha, łóżko mam takie jak w wojsku. Zasypiam.
7 sierpnia, czwartek, dzień trzynasty
Paskudna pogoda. Wiatr i deszcz. Do Chużiru
przyjeżdża grupa Polaków. Ponieważ dzisiaj jest w
programie objazd wyspy na północ, ciągnie nas aby
zerknąć w najgłębszą otchłań Bajkału, podejmujmy
decyzję, żeby skoczyć przed wycieczką na cypelek i

zobaczyć Skałę Szamana. Skała Szamana to święte
miejsce Buriatów. W końcu jesteśmy w republice
buriackiej. Mieszkał pod nią pan Olchonu - Burchan.
Tutaj przebywa duch przyrody. Sowieci w celu
sprofanowania tego miejsca założyli w latach 30-tych
osadę Chużir. Buriaci należą do mongolskiej grupy
językowej, jest ich w sumie ok. pół miliona, wokół
Bajkału 450 tyś.
Jest! To ta skała w dole. Nad Bajkałem wisi
przedziwny splot chmur. Całe niebo jest ciasno upchane
chmurami. Te drewniane pale nazywają się serge,
bogowie przywiązywali do nich swoje rumaki. Kolorowe
wstążki wiszą również na wielu drzewach koło jeziora.
To jakieś prośby, a pod drzewami i palami leżą monety,
których zbierać nie wolno. Po godzinie wracamy na dół,
żeby zdążyć na wycieczkę. Ale co można zobaczyć przy
takiej pogodzie? Zobaczyć można niewiele, ale ile
przeżyć! Jedziemy na północny kraniec wyspy wzdłuż
zachodniego wybrzeża Bajkału, żeby na końcu zobaczyć
brzeg wschodni, no i tę głębię. W Chużirze Bajkał ma
tylko 400 m głębokości. Zatrzymujemy się kilkakrotnie.
Kierowcy opowiadają o zwyczajach szamańskich. Pada
coraz mocniej. Jest zimno. Nawet nie widać brzegu
Bajkału, niebo zlewa się z wodą. Próbuję wyobrazić
sobie Bajkał bez deszczu. Jutrzejszy dzień pokaże, że to
będzie cudo przyrodnicze. Mamy dłuższy przystanek, bo
kierowcy przygotowują na powietrzu zupę rybną „ucha”
z omula - ryby, która żyje tylko w Bajkale. Zupa smakuje
jak rosół. Za to powrót wynagradza wszystko. Jedziemy
przecież po prawdziwych drogach syberyjskich. A drogi
rozmiękły. Trzy marszrutki i jeep tańczą po błocie. I pod
górkę. Panie piszczą, panowie uśmiechnięci. Przewracamy się w tych marszrutkach na siebie. Jedziemy też
kawałek przez las i tam to dopiero sztuka zmieścić się
między drzewami.
Oczywiście, dopadają nas dwie awarie. Najpierw
koło w drugiej marszrutce, a gdy stajemy, to pada nam
rozrusznik. Już się cieszę, że przyjdzie nam spać w
samochodzie, w zupełnych syberyjskich ciemnościach.
No, jest po prostu super. Kierowcy rosyjscy potrafią
jednak zrobić wszystko. I gdy docieramy późnym popołudniem, nasz kierowca otrzymuje długie brawa (inny
dostaje komplet kieliszków i mówi „zabierzcie mnie do
Polski, proszę”). Wieczór spędzamy w towarzystwie
i dyskutujemy o ważnych sprawach życiowych. Umawiamy się na wschód Słońca.
8 sierpnia, piątek, dzień czternasty
Ledwo wstaję o 5 rano. Na niebie zaczyna się gra
kolorów. Wokół robi się bajecznie. Każda część nieba
inaczej wygląda. Po śniadaniu przejaśnia się, chętni
wyruszają na kolejną wycieczkę objazdową po Olchonie,
tym razem z nadzieją na lepszą pogodę. My z bratem i
znajomymi zostajemy. Kilka osób udaje się nad Bajkał

tutaj w Chużirze. Zjadamy świeżego, wędzonego omula
i lecimy nad morze. Nawet nie ma co opowiadać, na
Bajkał należy patrzeć. Cała gama niebieskości od błękitu
po granat, szafir przechodzący w szmaragd, odcienie
seledynu i białe chmury, które odbijają się w wodzie.
Buriaci i Chińczycy nazywali Bajkał morzem. Ma
ponad 630 km długości, 80 km w najszerszym miejscu,
fale dochodzą do 6 m. Najgłębsze jezioro na świecie
1637 m i najstarsze 25 mln lat. Drugie miejsce po M.
Sargassowym pod względem przejrzystości. Wody w
nim więcej niż w Bałtyku. 80% żyjących tu gatunków
zwierząt nie występuje nigdzie indziej na świecie. Żyje
tu nerpa - jedyny słodkowodny gatunek foki. W Bajkale
żyje 50 gatunków ryb, z czego połowa tylko tutaj.
Siedzimy sobie na plaży (chociaż jedno - nad Bałtykiem
jest ładniejszy piasek, u nas jest najdelikatniejszy
piasek na świecie). Siedzimy i gapimy się w ten Bajkał.
Po godzinie albo jakoś tak idziemy na drugą stronę
przylądku Burchan. Na górze jeszcze patrzę na tę stronę
od plaży, żeby zapamiętać szafiry, błękity i granaty. Po
drugiej stronie będzie więcej turkusów i szmaragdów.
Ależ uczta dla oczu. „Nie myślcie, że Bajkał jest
jeziorem. To pradawny bóg, który żyje własnym mitycznym życiem, strzegąc niewyobrażalnych tajemnic świata i natury. To miejsce, gdzie zaciera się granica między
legendą a prawdą i gdzie nie wiadomo, czy duchy żyją
wśród ludzi, czy ludzie wśród duchów”. Idziemy sobie
wzdłuż Bajkału. Pod drzewami leżą ruble, na wielu gałązkach wiszą kolorowe wstążki. Jest i statek i plamy
Słońca na wodzie. Przy drodze w sklepie kupuję tik-taki
z napisem „Eclipse” wyprodukowane w Polsce i lody o
ładnej nazwie. Jest późne popołudnie, wraca reszta
uczestników, również zachwycona widokami. Wieczorem umawiamy się na kolejny i ostatni wschód Słońca
nad Bajkałem. A potem nie pamiętam. Nasycony barwami i światłem, zmęczony, idę spać
9 sierpnia, sobota, dzień piętnasty
Wstajemy znowu o 5 rano. Brat dojdzie później.
Idziemy od razu na wzgórze. Ten wschód jest zupełnie
inny od wczorajszego. Nie ma tylu chmur, więc niebo
wygląda inaczej. Po śniadaniu jedziemy marszrutkami
do Irkucka. Znowu kilka godzin 5 czy 6, czyli całkiem
blisko. Po raz pierwszy mamy spać w hotelu. Ale w
hotelu... miejsc dla nas nie ma. Podobno ktoś nie
potwierdził rezerwacji. Jakoś zostajemy poupychani:
część w tym hotelu, część obok w łóżkach małżeńskich.
Jest ciemno i duszno. W nocy będziemy spać przy
otwartych oknach. Hotel ma jednak kilka zalet. Po
pierwsze, jest muszla klozetowa, choć bez deski, po
drugie jest ciepły prysznic!!! A po trzecie - żarcie jest
dobre i można się najeść!
Po zakwaterowaniu część z nas udaje się na
spotkanie z kołem miłośników astronomii, część nie

wiem, co robi (część choruje odrobinę - pewno ci
najmniej zdezynfekowani). Ja z bratem i kolegą zwiedzamy miasto. Widzę polski kościół, jedna z większych
budowli w tym mieście. Irkuck ma niską zabudowę. Jest
upał. Najlepsze jednak jest w nocy: dłuuuuuga kąpiel
pod prysznicem, woda się na mnie leje i leje, a ja nie
mogę uwierzyć, więc kąpię się i kąpię. Jutrzejszy dzień
będzie jednym z lepszych w całej tej syberyjskiej
wędrówce.
10 sierpnia, niedziela, dzień szesnasty
Po śniadaniu jedziemy marszrutkami do Listwianki 67 km. Listwianka to taki kurort położony nad samym
Bajkałem w miejscu, gdzie z jeziora wypływa Angara.
Nazwa wsi pochodzi od modrzewia (listwiennica).
Przecinamy grzbiety Gór Nadmorskich, pędzimy szeroką
drogą zbudowaną dla prezydenta Eisenhowera, który
nigdy nie przyjechał. Po drodze zatrzymujemy się w
skansenie Talcy. Mamy tylko półtorej godziny na
zwiedzanie. Szkoda, bo okazuje się, że miejsce jest
interesujące i nie dajemy radę wszystko dokładnie
obejrzeć.
W leśnym skansenie zrekonstruowano budynki,
narzędzia i różne przedmioty ludów mieszkających
wokół Bajkału, ale te historyczne. Dzieli się na trzy
części: ewenkowską, buriacką i syberyjską (rosyjskoazjatycką). Najpierw idziemy do Ewenków. Ewenkowie
przybyli tu 1000 lat p.n.e. Mieszkali na terenach od
Jeniseju po M. Ochockie. Ich nazwa oznacza "koczujący
na reniferach". Ewenkowie nie grzebali zmarłych, zostawiali ich na drewnianych palach. W części syberyjskiej
mamy kompleks Angaro-Ilimski. Jest to rekonstrukcja
dawnej rosyjskiej wsi z rejonu środkowej Angary. Powstała ona wokół XVII-wiecznego Ostrogu Ilimskiego
(najstarszego na Syberii Wschodniej). Gród zbudowano
z drewnianych bel, nie używając ani jednego gwoździa.
Na trz-ecią część - buriacką - patrzymy tylko z daleka.
Niestety czasu jest za mało. Jedna osoba gubi się wśród
tych straganów i grupa nie czeka na nią. Musi sama (ta
osoba, z mężem, nie grupa) dojechać do Listwianki.
Ruszamy do Listwianki, do obserwatorium słonecznego
(Bajkalskie Obserwatorium Astrofizyczne), drugiego
pod względem wielkości na świecie, największego w
Europie i Azji (mówię o teleskopie).W Listwiance
jedziemy bulwarem wzdłuż Angary do miejsca, skąd
wypływa z Bajkału. To, co widzimy przez szyby, to
kolory. Kolory wydają się wręcz nieprawdopodobne.
Angara jest granatowa, Bajkał granatowy, skrzący w
Słońcu. W miejscowości jest ruch niczym na Krupówkach, na jezdni ciasno. Pniemy się pod górę, ale w
którymś momencie trzeba zostawić samochody. Dalej
trzeba wejść pieszo.
CDN.
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