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28. finał WOŚP
w filii ŻDK „Kunice”

W polskim zwyczaju, w Niedzielę Wielkanocną po
porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się
składaniem życzeń wielkanocnych i dzieleniem się
święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się
jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki.
Dołączamy się do tych rodzinnych, życzeń swoimi
świątecznymi refleksjami, życząc:
Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy,
Nadziei, która nie gaśnie kiedy marzenia
wydają się być dalekie,
Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza
z równowagi,
Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność
przeraża – tego oraz wiele więcej
życzy całym sercem.
Redakcja Echa Kunic

12 stycznia 2020 r. był jednym z tych
zdarzających się raz do roku, niezwykłych dni, w których mieszkańcy całej Polski jednoczą
się dla większego dobra. Tej niedzieli bowiem już po raz
dwudziesty ósmy ruszył finał Wielkiej Orkiestry Świąteczej Pomocy. Z tej okazji w filii Żarskiego Domu Kultury
„Kunice” odbył się koncert, zbiórka pieniędzy oraz licytacje. Za cel tegorocznej kwesty Orkiestra obrała zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i
leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Mieszkańcy Kunic uczestniczący w imprezie, wykazali się ogromną hojnością. Kwota zebrana w jej
trakcie osiągnęła 11.550,06 zł i 63,76 Euro. Aukcji
towarzyszyły wielkie emocje. Szczególnie zażarta okazała się licytacja rajdu terenowego, która uzyskała
najwyższą sumę tego wieczoru, bo aż 900 zł. Innymi
wystawionymi przedmiotami, które zostały zlicytowane
na równie niebagatelne kwoty, były: prostownica z
logo WOŚP (420 zł), tort (320 zł), karmnik (250 zł) oraz
kalendarz WOŚP (230 zł). Dziękujemy wszystkim darczyńcom za tak ogromne zaangażowanie; zwłaszcza, że
nasze puszki również prawie pękały w szwach. Tego
wieczora mogliśmy nie tylko przeznaczyć datek dla fundacji Jurka Owsiaka, ale też obejrzeć wiele znakomitych,
różnorodnych występów. Na naszej scenie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola nr 4 i ze Szkoły Podstawowej nr 10, a także zespoły artystyczne ŻDK: Miejska
Orkiestra Dęta, zespół rockowy Mono Mask, tancerki
sekcji tańca flamenco oraz aktorzy sekcji filmowoteatralnej MIOT. Pojawiła się również atrakcja dla
miłośników literatury, ponieważ odwiedził nas pan
Paweł Rynkiewicz, autor książki pt. „Nadchodzę”.
Dochód ze sprzedanych w czasie finału egzemplarzy
przeznaczył na cele WOŚP. Koncert i licytacje poprowadziła pani Edyta Gajda, natomiast barwne dekoracje
zdobiące scenę to dzieło pani Beaty Chudy. Naszą pracę
na rzecz finału usprawnili młodzi i gorliwi wolontariusze,
którym pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować
za ofiarność i rzetelność. Już teraz z niecierpliwością
czekamy na przyszłoroczną zbiórkę i gorąco zapraszamy do udziału w niej.

Anita Osek - instruktor ŻDK

Kunice - począwszy od późnego średniowiecza
do przejęcia przez Brandenburgię - Prusy.
Z HISTORII KUNIC

Opracował Werner Guttmann

Nazwa Kunice pojawia się po raz pierwszy w
pisemnym przekazie w dokumencie z 26. kwietnia 1352
roku, w którym jest mowa o sprzedaży łąki. Sprzedawał
tę łąkę Werner von Nechern księdzu Nikolausowi von
Stewitz, a transakcja ta była pozytywnie rozpatrzona
przez Ulricha IV Packa, władcę Żar. Na tej łące położonej między Żarami, a Kunicami założono pustelnię. Była
ona poświęcona świętemu Mikołajowi i istniała do roku
1505. To oczywiście nie oznacza, że dopiero od tych
czasów ludzie żyli na tym obszarze. Wiele prehistorycznych odkryć na terenie gminy Kunice wskazuje na
to, że już w młodszej epoce kamienia, a więc ok. 2000
przed Chrystusem, mieszkali tutaj ludzie. Pierwszy
dokładny obraz wsi znajdujemy w "Rejestrze czynszowym państwa stanowego Żary" ("Landregister der
Herrschaft Sorau") z roku 1381. Rejestr ten został
sporządzony na polecenie żarskiego władcy Johanna
von Bibersteina przez Nitze (Nikolausa) von Unruh we
współpracy z lokalnymi sędziami i ławnikami. Interesujące jest, że Kunice podzielone zostały na dwie części:
1. "Das Wyndische Dorf", ta część była starsza i była
położona na terenie dzisiejszego kościoła; zamieszkana
z początku przez Łużyczan (Słowian), 2. Das Deutsche
Dorf" ("Niemiecka Wieś"), jej centrum znajdowało się
na owalnym placu przy ulicy Grunwaldzkiej. Teren obu
części wynosił około 1008 hektarów, z tego 888 ha
przypadało na "Niemiecką Wieś". Właścicielami byli
Verner von Nechern, Peter von Nechern, Eberhart
Heincze i jako najważniejszy von Ragewitz. Przekazali
oni ziemię za podatki chłopom i ogrodnikom. Wolni od
podatku byli tylko ksiądz i chłopi Locman, Kuchler i
Hobil. Podlegali oni tylko władcy Żar, a więc w roku 1381
Bibersteinowi. W owym rejestrze widnieją 52 zagrody.
Historyk Erich Schwarzel szacuje liczbę mieszkańców
na 300 osób. Wszystkie zagrody zobowiązane były do
oddawania podatków właścicielom ziemskim i władcy
Żar. Panom feudalnym i właścicielom ziemskim płacono
7 groszy na św. Józefa (tj. 1 maja), na św. Michała
(29 września) i jeszcze dodatkowo na św. Michała
2 garście zboża i 2 garście owsa. Przed „ostatkami”
należało dostarczyć 2 kury, a przed Wielkanocą 20 jaj.
Właścicielom Żar należało dostarczyć na św. Michała
6 groszy, 1 garść zboża i 1 garść jęczmienia.
Decydująca zmiana weszła w życie w latach 14601463. W latach od 1390 do 1430 von Ragwitz wykorzystywał każdą możliwość, aby powiększyć swoje posiadłości, a także założyć w tym czasie dobra rycerskie z
folwarkiem. Do nich należały ponadto: Siodło, Jaszkowice i część Marszowa. Po tym jak Hencze von Ragwitz

kupił w roku 1457 od Bibersteina miasto i lenno Trzebiel
przeniósł tam swoje główne miejsce zamieszkania.
Swoje posiadłości w Kunicach, Siodle, Jaszkowicach i
Marszowie sprzedał klasztorowi augustianów w Żaganiu. Pertraktacje ciągnęły się ponad 3 lata, do 1 lipca
1463 roku. Wówczas Kunice stały się wsią klasztoru
augustianów. Właścicielem majątku stał się opat
klasztoru, a panem feudalnym pozostał władca Żar, przy
którym pozostało sądownictwo, leśnictwo, rewir łowiecki i niektóre prawa. Żagańscy opaci klasztorni próbowali
pomniejszyć co jakiś czas prawa żarskich władców na
swoją korzyść, ale bez skutku - pozostały one jednak w
rękach władców Żar.
Z jakimi problemami borykali się mieszkańcy
Kunic ilustruje następujące zdarzenie. Pod koniec 1557,
a na początku 1558 roku kapitan lenna żarskiego i
leśniczy zatrzymali chłopa z Kunic, który to w pańskim
lesie łapał zające. Prawo łowieckie, także na terenach
należących do klasztoru żagańskiego, było po stronie
państwa żarskiego. Chłop zeznał, że polował na zające z
rozkazu opata, który mu też dał sidła do dyspozycji i
zanosił owe zające również do opata. Chłop został
zabrany do Żar na przesłuchanie, a następnie ze
sprawozdaniem odtransportowany do Żagania do pana
von Muhlen, przedstawiciela prawnego margrabiego w
Brandenburg - Ansbach. Tu złapany powtórzył swoje
zeznania i dodał jeszcze, że sidła przekazał mu opat
przez swojego administratora. Przedstawiciel wezwał w
końcu opata i administratora na przesłuchanie. Opat
przybył, a administrator uciekł. Opat zrzucił całą winę na
nieobecnego administratora i wzbraniał się nawet złożyć
przysięgę, że nie podżegał do kłusownictwa. Ostatecznie otrzymał karę i musiał zapłacić 400 guldenów. Tego
jednak opat nie uczynił nawet po tym, jak na własną
prośbę zmniejszono mu karę na 200 guldenów. Rząd
margrabiowski nie miał innego wyjścia i musiał zająć
wierzytelności. Zarekwirowano z kunickiego folwarku
taką ilość ryb, bydła i zboża, aby odpowiadało to sumie
200 guldenów. Opat nazwał owe, zgodne z prawem,
zajęcie wierzytelności napaścią i spustoszeniem okolic
Kunic. Z owych zawiłych stosunków prawnych powstała
akcją rządowa.
Wiele cierpienia i biedy nastąpiło w czasie wojny
trzydziestoletniej w latach 1618 -1648. Na samym
początku wojny odnotowano w Kunicach, oprócz majątku ziemskiego jeszcze 21 chłopów, 4 ogrodników i
20 komorników (byli to ludzie, mający do dyspozycji
mały dom z bardzo małym kawałkiem gruntu). Przyjaciele i wrogowie zmieniali się i dostarczali ogromnych
cierpień. Zaznaczyć przy tym trzeba, że wczorajszy
przyjaciel może jutro okazać się twoim wrogiem. Nie
zwracano też uwagi na wyznanie mieszkańców. Protestanccy Saksończycy, walczący po stronie katolickiego
cesarza, plądrowali protestancką wieś, oddziały

szwedzkie nie zachowywały się: inaczej, a katolicki
dowódca Wallenstein zezwolił swoim oddziałom na
spustoszenie folwarku w Kunicach. W roku 1644 istniała w Kunicach jedna zagroda chłopska i dwa budynki
komornicze, w których mieszkało razem 15 osób. Plebania była pusta, ponieważ ksiądz Georg Tilenius
zmarł w roku 1643.
Dopiero po 60 latach, tj. w roku 1708, zwiększyła
się liczba ludności. Żyło tu wówczas 20 chłopów, 5
ogrodników i 20 komorników - powrócono do stanu
zaludnienia z roku 1618. Także obciążenia klasztorne na
chłopów przez majątek klasztorny bardzo mocno się
podwyższyły. Chłopi musieli płacić podatki w naturze,
a do tego doszły jeszcze dodatkowo świadczenia usług.
Dokument z roku 1680 wylicza poddanym: chłopi muszą
przywieźć jedną furę drewna opałowego do kuchni
klasztornej w Żaganiu. Dwa lub trzy dni przed świętami
Bożego Narodzenia trzeba było dodatkowo dostarczyć
z lasów księstwa żagańskiego chrust lub drewno. Na
wiosnę musieli chłopi wraz ze swoim zaprzęgiem pracować dwa dni w tygodniu na polu. Ponadto każdy chłop
musiał na wiosnę i na jesień grabić podściółkę, za co ani
zapłata ani wyżywienie z klasztoru nie było przewidziane. Szczególnym obciążeniem była hodowla owiec na
folwarku (500 - 600 szt.). Owce mogły się paść na
wszystkich dobrach ziemskich chłopów. Każdy chłop
musiał uczestniczyć w strzyżeniu owiec. Przy tym
folwark musiał dać do dyspozycji dokładnie ustalone
wyżywienie. Śniadanie - 1 ser, 1-4 kluski lub kawałek
masła, 1-2 chleby. Obiad – 1 zupa, 1 porcja kaszy,
1 porcja grochu oraz porcja mięsa i piwo. Kiedy pracowali do wieczora, wówczas otrzymywali jeszcze jeden
posiłek. Bez wyżywienia i jedzenia musieli chłopi rozkopywać rury wodociągowe do folwarku, czyścić je i ponownie zakopywać. Nie wystarczały własne zaprzęgi
folwarczne do przewożenia siana i wówczas chłopi byli
zobowiązani do pomocy. Tę usługę zaliczano chłopom
do cotygodniowej przywózki drewna do Żagania.
Podczas zbioru zboża musieli kosić przez określoną
liczbę dni na folwarku jednak bez zapłaty i jedzenia.
Takie samo prawo obowiązywało podczas sianokosów.
Dni pracy były bardzo długie. Chłopi przybywali na
polach od wschodu słońca, a wracali do domu po jego
zachodzie. Także komornicy, których liczbę klasztor
świadomie zwiększał, musieli swoje odpracować. Zobowiązani byli chodzić do klasztoru do pracy, gdzie
pozostawali dwa dni. Dzień pracy rozpoczynał się rano o
6.00 i kończył wieczorem o 6.00. Otrzymywali codziennie 1 chleb, a w południe i wieczorem kaszę lub puree z
grochu oraz wynagrodzenia 12 fenigów. Ponadto mogli
być wyznaczeni do innych prac, gdy administrator
folwarku tego wymagał. Za długi dzień pracy otrzymywali 7,5 feniga i jedzenie. Każdy komornik musiał
corocznie przygotować cienkie gałązki z drzew liścias-

tych (prawdopodobnie na zimową paszę). Ponadto
mogli być komornicy wykorzystywani jako posłańcy lub
do spędzania bydła. Za to otrzymywali ćwiartkę chleba
(także wtedy, gdy trzeba było pokonać drogę do Żagania). Rocznie musiał każdy komornik prząść 3 sztuki
nici (przede wszystkim z lnu). Za to otrzymywał 2 grosze
cesarskie.
Po przejęciu Kunic przez żagański klasztor
zmieniło się sądownictwo we wsi. Około roku 1500
sędziowie i ławnicy mogli w Kunicach ustanawiać samodzielnie drobne ustawy sądowe dotyczące poświadczeń
i umów, po przejęciu przez żagański klasztor ustawy
kupna i oddania do dyspozycji zawierane były w Żaganiu
przez opata bez sędziów i ławników. Po śmierci
ostatniego z Promnitzów - Johanna Erdmanna III, w
roku 1765 przeszło państwo stanowe Żary - Trzebiel
do Księstwa Saksonii. Jak wcześniej opisano, obciążenia
i obowiązki poddanych klasztoru augustianów stale
były podwyższane, jednak tym razem opat próbował
wykorzystać powstałą sytuację, aby obniżyć swoje
podatki za własności leżące w państwie Żary. Podatk
te były wyliczone według wyceny, która była wprowadzona na Łużycach Dolnych w roku 1544. Powodem było
zagrożenie państwa przez Turków, a co za tym idzie,
wprowadzono podatki wspomagające koszty obrony
przed wrogiem. Własność żagańskiego klasztoru w
lennie żarskim została zakwalifikowana na 5000 guldenów, a wieś Kunice na dodatkowe 447 guldenów. Opat
żagański twierdził, że wartość własności klasztornej
wynosi tylko 1930 i ćwierć guldenów. To doprowadziło
do obszernych badań i obliczeń w Żarach i Dreźnie.
Skutek był taki, że w roku wszystko zostało "po staremu", a to oznaczało, że żagański klasztor płacił dalej
według wyceny z roku 1544, a sumę tę płacił księstwu
Saksonii.
Obciążenia i opłaty kunickich chłopów i komorników na rzecz klasztornego majątku nie zmieniły się
nawet wtedy, gdy Śląsk, a co za tym idzie i Żagań w 1742
roku przeszły w ręce pruskie. Na mocy pruskich reform
w latach 1807 - 1813 własność klasztorna została w roku
1810 unieważniona. Kunice znajdowały się na saksońskim terytorium, nie na pruskim i z tego względu król
saksoński jako następca lenna żarskiego przejął majątek kunicki. Podczas przejęcia majątku klasztornego
saksońska strona sporządziła tabelę i ewidencję poddanych we wsiach oraz ich świadczenia. Przedstawiają
one bardzo dokładnie sytuację w Kunicach w roku
1811. Wykazano w nich 25 chłopów i 73 komorników.
Liczba komorników w porównaniu z rokiem 1618 zdecydowanie wzrosła. Nie było to podyktowane jedynie
interesami żagańskiego klasztoru, który dążył do tego,
aby poddani nie posiadali dużej własności. Do tego
dochodził też fakt samowolnego założenia przez klacd. str. 4

WYPRAWA
na całkowite zaćmienie Słońca do Rosji
anno domini 2008
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11 sierpnia, poniedziałek, dzień siedemnasty
Irkuck powstał jako warownia w 1661 r., wówczas
jako Ostróg Jandaszewski założony przez dowódcę
oddziału kozackiego. Tędy biegł szlak do Chin i Mongolii.
Przez ponad pół wieku pod władzą Irkucka znajdowała
się Alaska. Miasto zaczęło się rozwijać, gdy odkryto
złoto na Syberii i doprowadzono Kolej Transsyberyjską w
1898 r. Miasto nawiedzały również klęski: w ciągu 150
lat doświadczyło 120 trzęsień ziemi, a w 1879 r. w ciągu
3 dni spłonęło 3,5 tysiąca domów. Ogromny wkład w
rozwój kulturalno-naukowo-oświatowy miasta wnieśli
zesłani dekabryści. Także polscy zesłańcy mieli tu swój
udział. Pojawili się tu licznie po 1863 roku. Wówczas w
Irkucku zamieszkało ok. 3 000 Polaków. Ale miasto
przyciągało również ludzi interesu, którzy dobrowolnie
tu się osiedlali. To Polacy zakładali restauracje, hotele,
sklepy, przedsiębiorstwa. Pierwszą restaurację na
Syberii otworzył Polak, ale nie pamiętam już, czy akurat
był to Irkuck. W tej chwili mieszka tu ponad 600 000
osób. Ale Irkuck nie jest nowoczesnym miastem. Nie ma
tu wielkich budowli. Zabudowa jest niska. Większość
budynków to drewniane domy, ponad stuletnie,
dwupiętrowe, a gzymsy, drzwi i okiennice ozdobione są
ornamentami. Zdecydowana większość z nich jest w
opłakanym stanie. Reprezentacyjną częścią miasta jest
plac Kirowa, ale tam nie docieramy (władze miejskie,
wyższe uczelnie). Koncentrujemy się na ulicy Karola
cd. ze str. 3

sztor domów osadniczych na terenie lasu należącego do
Żar, co oczywiście prowadziło do długotrwałych kłótni
między klasztorem, a lennem żarskim. We wsi i w
folwarku znajdowały się 22 domy z 485 mieszkańcami,
a w kolonii (chodzi tu zapewne o domy osadnicze)
27 domów z 157 mieszkańcami.
Kilka lat później po uchwałach kongresu wiedeńskiego w roku 1815 Dolne Łużyce, a co się z tym wiąże
Żary i Kunice znalazły się na terytorium Prus i zostały
włączone do Marchii Brandenburskiej. W roku 1811
wprowadzono reformę Stein – Hardenberga, na mocy
której zniesione zostało poddaństwo chłopów i odwołano świadczenia na rzecz władcy. Dziki tej reformie
zyskali też kuniccy chłopi i komornicy. Wolność decydowania o swojej własności otworzyła nowe możliwości w Kunicach. Od tego momentu Kunice mogły się
rozwinąć z chłopskiej wsi w gminę fabryczną.

Marksa i okolicach. Ulice, jakie przemierzamy i tak robią
duże wrażenie - w tej swojej starości i zaniedbaniu.
Podwórka są nędzne, mieszkania, do których zaglądam
z ulicy, bardzo biedne. Ruch na ulicach jest duży. Często
przejście na drugą stronę jest walką o przeżycie. Na
jezdni jest tyle pasm ruchu, ile zmieści się samochodów,
do tego tramwaj, piesi i brak świateł. Zwiedzamy miasto.
Domy zostały postawione na zmarzlinie. Na skutek zamieszkania i ogrzewania zmarzlina zaczęła stopniowo
się zapadać. Wiele z nich jest poniżej poziomu ulicy.
Często okna są równo z nawierzchnią. No, nie - myślę trzeba cieszyć się, że mieszkamy w Polsce. O 15-tej
wyruszamy do transsiba. Ostatni raz wsiadamy do
pociągu kolei transsyberyjskiej, ale tym razem nie do
byle jakiego, tylko firmiennego o nazwie Bajkał.
Jedziemy prosto do Moskwy. Pociąg firmiennyj to taki
lepszy pociąg, ładniejszy. W sumie dziwne, bo wydaje
się, że Rosjanie powinni dbać o swój tabor kolejowy
zawsze tak samo, ale po raz pierwszy wsiadając zauważam czyste szyby, w toalecie w miarę czysto, nawet
papier toaletowy wisi inaczej; na podłodze wykładzina
i chodnik, rosyjska muzyka z głośników (da się polubić).
Jest i gdzieś prysznic, ale kto by tam do niego szedł.
I tak jesteśmy zaprawieni w myciu się w malutkiej
umywalce. Za pościel i materac trzeba więcej zapłacić
niż w zwykłym transsibie (87 rubli zamiast 57,50),
chociaż pościel taka sama. Bilet Irkuck-Moskwa kosztuje 3525 rubli, tj. ok. 352 zł. Bilety są imienne,
miejsca numerowane. Przed wejściem do pociągu
prowadnica sprawdza bilet i paszport. Prowadnica nas
liczy i będzie to robić co jakiś czas. Po zajęciu miejsc
przechodzą wagonem dwaj milicjanci i każdemu patrzą
w oczy. Już wtedy wiemy, że wybuchła wojna rosyjskogruzińska. Przejazd do Moskwy zabierze nam prawie
3 doby.
12 sierpnia, wtorek, dzień osiemnasty
Jedziemy wg czasu moskiewskiego, musimy
cofnąć się 5 godzin. Czas w Irkucku to raz, czas w
Moskwie to dwa, a to co dzieje się za oknem w związku z mijaniem stref czasowych to trzy. Nie wiadomo,
kiedy spać, żeby wyrównać te wszystkie czasy.
W każdym bądź razie o 3 nad ranem czasu
moskiewskiego, kiedy jest zupełnie jasno, mijamy
transport wozów pancernych i dział p/lotniczych. Póki co
wracamy tą samą drogą, którą jechaliśmy do Irkucka.
Dopiero za Omskiem odbijemy na Perm. Mijamy takie
miejscowości jak Usolje Sibirskoje i Tajga. W tej
miejscowości Tajga doszło do zwycięskiej bitwy 5
Dywizji Strzelców Polskich (tzw. Dywizja Syberyjska)
z bolszewikami w 1919 r. Dywizja utworzona była z
Polaków mieszkających na Syberii. W latach 30-tych był
tu łagier. Jesteśmy rozrzuceni po 3 wagonach i teraz
wyjścia na peron służą nie tylko kupowaniu jedzenia, ale

również wspólnym spotkaniom. Przed każdym otwarciem drzwi od pociągu prowadnica wyciera szmatką
zewnętrzne uchwyty, by nikt się nie pobrudził. Potem
stoi i gdy czas się zbliża woła wszystkich do wagonu.
Każdy wagon ma dwie prowadnice. Gdy jedna śpi, druga
pracuje (a raz mieliśmy Romana). Prowadnica to ktoś
więcej niż konduktor. Wydaje i zbiera pościel, odkurza
chodniki, czyści toalety, sprzedaje pamiątki. W czasie tej
ostatniej podróży koleją transsyberyjską trafia nam się
naprawdę piękna prowadnica: Buriatka, gęste włosy,
z dołeczkami w policzkach, zgrabna i miła. Na jednym ze
zdjęć staram się uchwycić również półnagiego jegomościa w kolorowych bokserkach. Ten chłopak jak wsiadł
w Irkucku i się rozebrał, tak ubrał się dopiero wysiadając
przed Moskwą. Mijamy Krasnojarsk i Jenisej, Nowosybirsk i Omsk. Gdy ściemnia się, niezależnie od naszych
czasów biologicznych i czasu moskiewskiego, prowadnica wyłącza światło. Rosjanie w ogóle nie przebierają
się do spania. Może dziwią się, że my to robimy? Coś tam
się myją, ale pytają, jak nam się udaje myć w tej przedziwnej umywalce? No, cóż... Polak wszystko potrafi. Bo
umyć się całościowo tylko na początku wydaje się
trudne, a potem to już prościzna.
13 sierpnia, środa, dzień dziewiętnasty
Babuszek na peronach coraz mniej a w Tiumenie
w ogóle ich nie ma. Pozostają zakupy w sklepiku, postojów też coraz mniej. Tiumeń to pierwsze miasto
założone na Syberii, pół miliona mieszkańców, rejon
łagrów. Podróż wcale nie jest nudna. Można się wyspać,
pograć w karty (byli tacy, co grali z Rosjanami w tysiąca,
co skończyło się wypiciem morza piwa), zapolować
na żarcie, pochodzić po ludziach i pogadać. Jakoś ten
czas leci. W naszym wagonie jest sporo dzieci. Dwoje
2-latków Wowa i Serioża są dokładnie naprzeciwko,
więc siłą rzeczy jest nam pisane zawarcie z nimi bliższej
znajomości. Chociaż zrozumienie brzdąców uczących
się dopiero mówić i to po rosyjsku, to nie lada wyczyn :).
Doczekałem się nawet od Serioży słowa "zegarek" po
polsku. Zawsze w każdym wagonie jest samowar z
gorącą wodą. Nie ma problemu, by zrobić sobie kawę,
czy herbatę. W toalecie umywalka jest niewielka, wręcz
malutka. Te kurki nie działają. Żeby poleciała woda,
należy jedną ręką naciskać od spodu na wylot, a drugą
się myć. Przerwanie naciskania to koniec dopływu
wody, więc umycie głowy, gdy w dodatku wali się nią o
lustro, to wyczyn miesiąca. Włożenie nogi do umywalki
też najłatwiejsze nie jest, a pociąg trzęsie. Ale to i tak
luksus w porównaniu z tym, co było na Olchonie, gdzie
wody prawie nie było. O sanitariatach w Rosji pewno
dużo i wesoło można pisać. Najczęściej trafialiśmy po
prostu na wychodki. Na dworcach też - dziura w
podłodze. Dosyć śmiesznie to wyglądało, bo dworce z
marmuru, a kibelki z drewna. Za to w transsibie toalety

są na uboczu i są normalnie zamknięte. Jadąc robię
zdjęcia początku syberyjskiej jesieni. Za Jekaterynburgiem kierujemy się na Perm. To już jest Europa. Za
tym miastem stoi obelisk umownie wyznaczający granicę między kontynentami. Mijamy go w pędzie. Wieczorem oglądamy przepiękny zachód Słońca. Niestety,
zdjęcie nie jest w stanie oddać kolorów nieba, zresztą
najpiękniejszy spektakl zaczyna się wtedy, gdy siedzimy
już w pociągu i nijak nie idzie przez szybę tego
uchwycić. Niebo płonie wszystkimi odcieniami od żółtego poprzez pomarańcz do krwisto purpurowego.
Widocznie dla Rosjan to też jest niecodzienny widok, bo
rzucają się do okien. Jutro będziemy w Moskwie. Tak
sobie myślę, obserwując Rosję z okien pociągu, że
wszystko w tym kraju zależy od wielkości, od tego ogromu przestrzeni. Niewyobrażalne odległości i rozmiary.
Wszystko jest wielkie. Ulice, dworce, pomniki, rzeki, jeziora. Ogromne i potężne. Ta wielkość, która przesłania
codzienną biedę i daje poczucie własnej wagi i
znaczenia. Łatwo było manipulować całymi narodami.
Wystarczyło odciąć im łączność i nam (jak na Olchonie
po wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej, gdy Moskwa
odcięła jedyne łącze internetowe) i wstrzymać pociągi.
Pamiętam pełne niepokoju telefony do uczestników
wyprawy, wojsko z bronią. Człowiek może tu całe życie
spędzić w jednej wiosce.
14 sierpnia, czwartek, dzień dwudziesty
Dojeżdżamy do Moskwy. Ale... dojeżdżamy i dojeżdżamy! Gdzieś 3-4 godziny przed Moskwą zaczynamy
się pakować. Trochę śmiesznie. To tak, jakby wsiąść do
pociągu Żary - Poznań i zacząć od razu się pakować, bo
zaraz się wysiada! W Polsce zacznę się pakować dopiero
pół godziny przed Żarami. W Rosji trzeba uważać z
toaletami w pociągu przy dojeżdżaniu do stacji, bo są
zamykane pół godziny przed i otwierane pół godziny po
opuszczeniu stacji. Przed Moskwą chyba nawet jeszcze
szybciej. Mijamy Złoty Pierścień, czyli zabytkowe miasta
położone na północny - wschód od Moskwy - prawie
"przedmieście" stolicy. 210 km przed Moskwą leży
Włodzimierz, miasto założone w X wieku przez księcia
kijowskiego Włodzimierza I Wielkiego, stolica Rusi
Kijowskiej, ponad 300 tyś. mieszkańców obecnie. Przed
wjazdem do Moskwy wszystkie Rosjanki zmieniają
bluzki i malują się. A wjeżdżamy o 17-tej. Jest gorąco.
Musimy przemieścić się metrem i zostawić bagaże tam,
skąd o 23 będziemy ruszać do Brześcia. W Moskwie
najlepiej przemieszczać się metrem. Metro ma 165
stacji, długość linii 265 km, jeździ 9300 pociągów i
9 mln pasażerów. Rzeczywiście, jest tłok. W metrze nie
wolno fotografować i kręci się tam dużo milicjantów,
ale co tam i tak robię zdjęcia. Z metra wychodzimy na
Plac Teatralny, a tu takie coś pięknego stoi: Hotel
Metropol z przełomu XIX i XX wieku, zaprojektowany

przez Anglika. Gościł tu Bernard Shaw, Michael Jackson i
Lenin. Jeden z droższych i bardziej eleganckich. Hotel
przyozdobiony jest freskami i płytkami ceramicznymi.
Na placu Łubianka stoi... Łubianka, dawna siedziba
KGB. Tu urzędował Dzierżyński, tu w podziemiach zbudowano więzienie, gdzie torturowano i zabito tysiące
ludzi. Pomnik krwawego Feliksa obalono, ale w budynku
nadal mają siedzibę rosyjskie służby specjalne. Robię
zdjęcie ale milicjant z daleka macha mi pałką. Idziemy
ulicami Stary Plac i Nowy Plac. Mijamy jakieś ministerstwa (gdzie nie pozwalają nam robić zdjęć) i gruzy
hotelu Rosija. Za hotelem przycupnęła cerkiew Poczęcia
św. Anny z XVI w. (uchowała się od zburzenia w czasie
budowy hotelu), jedna z najstarszych budowli kamiennych w Moskwie. A potem jest już Warwarka i dzielnica
Kitaj Gorod. Kitaj Gorod nie oznacza dzielnicy chińskiej,
ale sposób umacniania muru za pomocą drewnianych
filarów. Tu w XVI w. stały mury obronne z białego kamienia. Tu koncentrowało się życie handlowe i finansowe. Kupcy stawiali tu w podziękowaniach swoje cerkwie. Z 40 przetrwało kilkanaście. Nazwa ulicy Warwarka pochodzi od patronki jednej z cerkwi - św. Barbary.
W zaułku zauważamy cerkiew św. Trójcy. Dość dziwne
wrażenie - te domy i cerkiew, ale może również dlatego
cerkiew jest urokliwa. Ma pięć zielonych cebulastych
kopuł i rzędy kokoszników, które zostały wyłożone
zielonymi płytkami ceramicznymi (kokoszniki to dekoracyjne, półkoliste szczyty). Zbliżamy się do cerkwi św.
Jerzego. Widać ją z daleka. Mamy Słońce przed sobą.
Otwieram szeroko oczy, bo ustawiają się przede mną
jakieś arcydzieła sztuki. Cerkiew św. Jerzego pochodzi z
XVII w., zbudowana przez kupców z Pskowa, stoi przy
starych murach miejskich. Ta cerkiew nie została jeszcze
zwrócona Prawosławnej Cerkwi i służy jako pomieszczenie wystawowe rzemiosła artystycznego. Budynek jest
wręcz bajkowy, czerwony z błękitnymi i złotymi kopułami. Latam wzdłuż i wszerz ulicy, żeby uchwycić trochę
światła słonecznego. Za św. Jerzym stoi pałac bojarów
Romanowów (dziadka pierwszego cara z tej dynastii), a
za nim Monaster Znamieński z XVII w. Na końcu ulicy
Warwarka widać mury Kremla, 2 wieże, i dzwonnicę
Iwan Wielikij. Jesteśmy coraz bliżej Kremla, patrzę na
lewo. Ale ulice. Wchodzimy na Plac Czerwony od strony
Wasyla. Mijany Sobór robi olbrzymie wrażenie. To
Cerkiew św. Mikołaja. Podnoszę głowę wysoko; ta
kopuła jest przeogromna i ładna. Kopuły o zróżnicowanym kształcie zastąpiły hełmy po pożarze w 1583 r.
Kolory otrzymały prawie 100 lat później. Wcześniej były
złote, a cała świątynia biała. Cerkiew Trójcy świętej.
Cerkiew św. Warłama Chutyńskiego, a za nią Cerkiew
Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Ta druga była używana
jako ceremonialne wejście do świątyni w czasie procesji
w Niedzielę Palmową. Sobór budowano w latach 15521661 na polecenie cara Iwana Groźnego z okazji

zdobycia twierdzy kazańskiej okupowanej przez Tatarów, na planie gwiazdy ośmioramiennej. Ma zielone
kokoszniki. Przed Soborem postawiono pomnik przedstawiający dwóch bohaterów narodowych z czasów
Wielkiej Smuty: rzeźnika Kuźmę Minina i księcia
Dmitrija Pożarskiego. To oni wypierali Polaków z Kremla
w 1612 roku. Pomnik wzniesiono po upadku Napoleona,
więc czemu akurat uparli się na Polaków? Napoleon
chciał przenieść Sobór do Paryża, ale techniki mu zabrakło. Postanowił więc wysadzić świątynię, ale na palący
lont spadł ulewny deszcz, co odczytano jako znak opatrzności. Miała ona także być zburzona po rewolucji i
nie wiadomo, co powstrzymało Stalina. Za pomnikiem
widać kopułę Cerkwi św. Wasyla. Dobudowano ją jako
ostatnią. Tu leżą szczątki nawiedzonego mnicha Wasyla
i od tych szczątków Sobór przybrał nazwę. Wasyl był
"szaleńcem Bożym". Stosował szczególną drogę umartwiania się, np. chodził nago, "urągał światu" poprzez
plucie na cerkiew, by wypędzić złe duchy, czy całowanie
domów publicznych. Patrząc na defilady radzieckie w
zamierzchłej przeszłości, zawsze wydawało mi się, że
Plac Czerwony jest olbrzymi, pusty i niespecjalnie ładny.
Może powodowało to ujęcie kamery lub charakter
uroczystości. Nic bardziej mylnego. Plac Czerwony
wygląda tak, jakby został wyjęty z baśni. Te 500 metrów
długości wygląda dosyć przytulnie. Może to zasługa
czerwonych kolorów, może kształtów. Z jednej strony
plac zamyka Sobór Wasyla Błogosławionego, z drugiej
mury Kremla. Przez bramę idziemy w kierunku największej cerkwi w Moskwie - Chrystusa Zbawiciela. Aż
żal odchodzić. Zmierzcha. Ulicami szerokimi jak rzeka
idziemy w kierunku największej prawosławnej cerkwi
na świecie. Ostatni rzut oka na Kreml od strony rzeki
Moskwy i na Wielki Pałac Kremlowski. W tym to pałacu
odbywają się uroczystości państwowe. Nad Moskwą
stoi pomnik Piotra I z 1997 r. Świątynia została wysadzona w powietrze w 1931 r. na rozkaz Stalina. Odbudowano ją dopiero w latach 90-tych. Trochę szkoda, że
oglądamy to dzieło prawie po ciemku. Zachodzące
Słońce odbija się w kopułach. Pod cerkwią po raz drugi
i ostatni jemy bliny z pieczarkami, idziemy do metra i na
dworzec. Około 23 wyjeżdżamy do Brześcia. Po drodze
w pociągu mijamy nowoczesne szklane biurowce, które
podświetlone wyglądają jak dzielnica La Defense
w Paryżu.
15 sierpnia, piątek, dzień dwudziesty pierwszy
W pociągu transsyberyskim trzeba wykupić
pościel, ale na trasie Moskwa - Brześć - nie. W pociągu
jest duszno. W nocy mamy mały alarm: okazuje się, że
jakiś gość wisi od 2 godzin na zewnątrz pociągu i usiłuje
dosłownie wśliznąć się poprzez gumę w przegubie
pociągu. Ma pecha, że robi to akurat, gdy ktoś z naszych

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

> GRZEGORZ LISIK - PSP ŻARY

OSP W ŻARACH KUNICE

> JERZY WĘGIER – Prezes KSIP
> AGNIESZKA IZDEBSKA -

ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2019
Często w życiu jest tak, że nie wszystko nam się
układa. Kuniccy strażacy zaprosili swoich członków oraz
osoby wspierające na 12.02.2020, cel - zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Przed spotkaniem niespodzianka, a to właśnie zacięły się drzwi do remizy. Całe
szczęście, że są na gwarancji. Żartowano, że nasi druhowie za często wyjeżdżają do interwencji i po prostu
linki nie wytrzymały. Zebranie odbywało się w pięknie
odnowionej świetlicy. Nie będę Państwa zanudzał
sprawami statutowymi bo wszystko odbyło się zgodnie
z nim. Tradycyjnie wzorowo nad przebiegiem porządku
obrad zapanował dh. Daniel Sobków.
Nasze zebranie zaszczycili:
> MARIAN POPŁAWSKI - UM ŻARY
> JÓZEF RADZION - STAROSTA
cd. ze str. 6

przechodzi między wagonami. Trochę krzyku, trochę
biegania i delikwentem zajmuje się obsługa pociągu.
Jakże czas jest względny! 3 godziny przed Moskwą
wszyscy się pakowali, tu 3 godziny przed Brześciem
i nic. O 13.39 czasu białoruskiego jesteśmy w Brześciu.
Mamy 4 godziny wolnego, więc lecimy do twierdzy.
Rzeczywiście "lecimy", bo jest to jakiś szalony pęd,
twierdza jest daleko i jest gorąco. Brześć na tej trasie
nie wygląda ładnie. W mieście widać dużo symboliki
komunistycznej. Po III rozbiorze Polski, Brześć trafił
w obręb państwa rosyjskiego, teren zamku zamieniono
na twierdzę. W jednej z fos pochowano Stanisława
Brzóskę, dowódcę z Powstania Styczniowego. W czasie
I wojny światowej Rosjanie oddali twierdzę Polakom
bez walk. W dniach 14-17 września 1939 twierdza
broniła się przed naporem wojsk niemieckich (tędy uciekał polski rząd), po czym Wehrmacht oddał ją podczas
uroczystej defilady Armii Radzieckiej. W drodze powrotnej dzielimy się na kilka grupek. Do Terespola jedziemy
kilka minut. W Polsce dowiadujemy się, że z powodu
trąby powietrznej pociągi są spóźnione. Gdy w końcu
docieramy do Łukowa, gdzie jest przesiadka, znowu
trzeba lecieć szybko, bo pociąg do Warszawy już czeka.
Po drodze słychać odgłosy burzy. Żegnamy się przez
2 godziny. Część z nas wysiada w Warszawie Wschodniej (w stronę Krakowa), część w Centralnej (na północ), reszta jedzie do Poznania, Zielonej Góry, nas
odbierają znajomi i przywożą do domu do Żar. Ogrom
wspomnień, odległości, kultur, wody, gór i piasku.

Wspomnienia z wyprawy opisał - Dariusz Jąkalski

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
> EDWARD SKOBELSKI – Zarząd Wojewódzki OSP
> PAWEŁ ŻEBROWSKI –

Inspektor Zarządzania Kryzysowego
DH. Agnieszka Terlecka przedstawiła sprawozdanie z
działalności OSP KUNICE za rok 2019.
Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żarach Kunicach za 2019 r.
1. Stan organizacyjny OSP
- członkowie zwyczajni - 33 osoby w tym 12 kobiet.
W OSP działa kobieca drużyna pożarnicza i męskokobieca drużyna pożarnicza.
2. Działalność organizacyjna
W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń
zarządu i 5 innych zebrań.
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w
składzie zarządu:
Małgorzata Wiesner zrezygnowała z funkcji członka
zarządu i na jej miejsce zarząd wybrał druha
Bartłomieja Warężaka, zaś dh. Paweł Tychowski
powołany został na funkcję skarbnika. Zarząd wybrał
również nowego naczelnika w osobie druha
Grzegorza Terleckiego.
3. Działalność ratownicza
OSP w roku 2019 uczestniczyła 96 razy w akcjach
ratowniczych, w tym: gaszenia pożarów - 41,
miejscowe zagrożenia - 24, fałszywy alarm - 4,
(zabezpieczenia i inne – 27).
Udział w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę
Państwową Straży Pożarnej.
Ćwiczenia Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego
Kompanii Gaśniczej w Przewozie.
4. Działalność prewencyjno-szkoleniowa OSP.
Kurs podstawowy ukończyły dwie osoby: dha Terlecka
Barbara i dh Kus Kamil. Szkolenia ratownictwa technicznego ukończyli: dha Terlecka Anna, dha Terlecka Karolina, dha Majdziak Patrycja, dh Paweł Tychowski i
dh Kus Kamil. Szkolenie z kwalifikowanej pierwszej
pomocy ukończyli: dha Terlecka Anna, dha Terlecka Kaolina, dha Kurzawska Kornelia, dha Białkowska Kamila, dh Gładkowski Krzysztof, dh Tychowski Paweł,
dh Kurzawski Piotr, dh Zacirka Albin i dh Laskowski
Adrian. Kurs naczelników ukończył dh Grzegorz Terlecki,
a kurs komendantów gminnych dh Grzegorz Terlecki.
5. Inne działania prewencyjne i kulturalne
î Pogadanka w przedszkolu w Żarach
î Pogadanka w żłobku w Kunicach.
î Zwiedzanie remizy i pokaz sprzętu dla uczniów
kunickiej szkoły.

î Wykonano remont szatni.
î Zabezpieczenie żarskiej majówki.
î Zabezpieczenie dni Żar.
î Zabezpieczenie Dnia Niepodległości.
î Zabezpieczenie festynu Kronopolu, na którym
otrzymaliśmy pedriatyczną deskę ortopedyczną.
î Naszą jednostkę odwiedzili przedstawiciele
amerykańskiej armii.
î Braliśmy udział w uroczystej mszy w kościele z
okazji niepodległości, na uroczystym apelu
wystawialiśmy poczet flagowy.
î Pokaz sprzętu strażackiego na festynie na Zawiszy
Czarnego.
î Udział w festynie charytatywnym dla Mikołaja
Walaska zorganizowanym przez policję. Udział w
festynie firmy Sage, w podziękowaniu otrzymaliśmy
telewizor.
î Byliśmy współorganizatorem festynu strażackiego w
Kunicach.
î Zorganizowano Dzień Strażaka, podczas którego
przyznano odznaczenia za wysługę lat i nagrody
finansowe.
î Zabezpieczenie pokazu sztucznych ogni w sylwestra.
Zorganizowanie Wigilii strażackiej.
î Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w
studiu w Warszawie.
î Zabezpieczenie festiwalu Poland Rock w Kostrzyniu.
Nasi 3. druhowie otrzymali Dyplomy Uznania od Prezesa
Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka.
Braliśmy udział także w innych festynach i zabezpieczeniach.
Na koniec sprawozdania dziękujemy Burmistrz
Miasta Żary Pani Danucie Madej, Komendzie Powiatowej
Straży Pożarnej w Żarach, oraz innym osobom i instytucjom za wspieranie naszej działalności. A naszym
druhnom i druhom życzymy tyle wyjazdów co powrotów.
Następnie pani Agnieszka Izdebska przedstawiła
informacje UM w Żarach w zakresie wydatków z budżetu gminy w roku 2019. Środki przewidziane w budżecie
przeznaczono na utrzymanie, wyposażenie oraz zapewnienie gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych
kunickiej OSP.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie
gminy Żary o statusie miejskim
- stan na 31 grudnia 2019 roku W roku 2019 zaplanowano w budżecie 153 300,00 zł.
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. na utrzymanie
gotowości bojowej jednostki oraz bieżące utrzymanie
przeznaczono kwotę w wysokości 148 011,90 zł.
Środki w głównej mierze przeznaczono na wymianę
bram garażowych, ekwiwalent, zakup materiałów i wy-

posażenia, zakup paliwa, oraz ubezpieczenia.
Za wykonanie zadania inwestycyjnego pt.: „Wymiana
bram garażowych w remizie OSP Żary-Kunice” wydano
25 833,00 zł.
Członkowie OSP otrzymali za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach ekwiwalent piniężny na wypłatę, którego przeznaczono kwotę w
wysokości 30 894,46 zł.
Pozostałe główne wydatki:
î 16 200,00 zł - dotacja dla OSP na

dofinansowanie zakupu butli kompozytowych,
drabiny pożarniczej i umundurowania;
î 11 226,80 zł -zakup sprzętu i umundurowania
(noszaki do węży, parawan ochronny, węże
pożarnicze, gaśnice, buty specjalne, polary
i czapki strażackie);
î 7 557,77 zł - koszty związane z opłatami za
zużycie energii elektrycznej, zużycie wody w remizie
strażackiej oraz ogrzewanie gazowe;
î 6 436,00 zł – opłacenie ubezpieczeń samochodów
pożarniczych, ubezpieczenie grupowe członków OSP
i ubezpieczenie NW grupy bojowej od
odpowiedzialności cywilnej gminy;
î 6 004,00 zł - środki na płace mechanika –kierowcy
wraz z pochodnymi zgodnie z warunkami umowy –
zlecenia. Umowa ta zobowiązuje mechanika –
kierowcę do utrzymania pojazdów i sprzętu
silnikowego w należytym stanie technicznym oraz
przygotowania sprzętu do natychmiastowego użycia;
î 5 773,18 zł – zakup paliw;
î 4 300,00 zł – kurs KPP (9 osób)
î 4 477,20 zł – wymiana drzwi zewnętrznych w
remizie;
î 3 990,00 zł –zakup szaf strażackich;
î 3 392,34 zł - zakup radiotelefonów- 2 kpl.;
î 1 074,00 zł - podatek od nieruchomości;
î 1 830,00 zł – zakup usług zdrowotnych
(badania lekarskie dla strażaków biorących udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz kierowców
pojazdów uprzywilejowanych).
W 2020 r. zaplanowano w budżecie
125 200,00 zł.
Zawsze najciekawszym punktem zebrania kunickich strażaków jest otwarta dyskusja i tak było tym
razem. Jako pierwszy głos zabrał starosta Józef Radian,
który był po raz pierwszy na zebraniu w Kunicach. W
ciepłych słowach podziękował druhom za udział w akcji
walki z ASF oraz za całokształt współpracy, z której
jest bardzo zadowolony. Grzegorz Lisik z PSP powiedział
krótko: „My zawsze na Was możemy polegać”, kunicka
jednostka OSP zawsze jest na zabezpieczenie, gdy

LWÓW
- GALICYJSKA PEREŁKA

Któż z nas nie zna szlagierów lwowskich baciarów, takich jak np. „Ta joj, ta Lwów” czy „Tylko we
Lwowie”. A filmów ze słynnym Szczepciem i Tońciem?
Te muzyczne lwowskie nostalgie z charakterystycznym
akcentem sprawiają, że chce się odwiedzić to miejsce
kolejny już raz. Często słyszymy „Lwów-polskie miasto”.
Tak, bo był on polskim miastem przez 600 lat. W XIX
wieku stał się jednym z najważniejszych ośrodków kulturowych w Polsce. Po co żyć przeszłością lepiej tu
przyjechać i odwiedzić historyczne miejsca związane z
Polską. Postarać się samemu odkryć tę galicyjską perełkę. To już kolejny wyjazd w tę stronę więc nie będę
skupiać się na powtórnym opisie odwiedzanych zabytków, ponieważ dokładnie opisałam je w 2012 roku
w gazetce ECHO KUNIC.
W 1998 roku historyczne centrum Lwowa zostało
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Współcześnie Lwów stanowi ważny ośrodek nauki i
kultury na Ukrainie. Działa tu m.in. Uniwersytet Lwowski, Politechnika Lwowska, Lwowska Galeria Sztuki,
Teatr Wielki, Polski Teatr Ludowy. Miasto jest głównym
ośrodkiem kultury i życia społecznego mniejszości polskiej. W wielu miejscach we współczesnym Lwowie
spotykamy kostkę brukową, klapy włazów ściekowych,
kratki ściekowe, pompy wodne, czy tabliczki z nazwami
ulic w języku polskim z czasów przedwojennych.
Odrobiną egzotyki w tym „polskim mieście” jest dzielnica Ormiańska z katedrą i przylegającymi do niej
uliczkami. Każdemu przyjezdnemu nie wypada nie
zobaczyć Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich
- obrońców Lwowa przed Ukraińcami. Cmentarz Łyczakowski jest miejscem symboli życia i śmierci, jakie
cd. ze str. 8

zawodowa żarska straż bierze udział w zadaniu pożarniczym. Po raz pierwszy obecny był Marian Popławski
przewodniczący Rady Miasta Żary, który w imieniu Pani
Burmistrz przekazał pozdrowienia oraz ocenił działalność kunickiej jednostki bardzo pozytywnie. Komisja
Rewizyjna po przedstawieniu szczegółowego sprawozdania zaproponowała absolutorium Zarządowi OSP.
Obecni na zebraniu członkowie OSP jednomyślnie poparli wniosek. Po części oficjalnej przy ciastku i kawie
dyskusja toczyła się dalej. OSP KUNICE rozsławia
miasto Żary i naszą dzielnicę i oby tak było dalej.
Do spotkania za rok.
Opracował: Dh. Bogdan Klockowski

odnajdujemy na mogiłach tych, którzy odeszli do wieczności. Jest to niezwykle malowniczy zakątek miasta.
Dzięki swojej lokalizacji oraz bujnej i różnorodnej
roślinności stał się nekropolią o wyraźnym parkowokrajobrazowym charakterze. Dla lwowian jest to nie
tylko „miasto umarłych”, czy „bramy wieczności”, miejsce pamięci, refleksji i medytacji, ale także miejsce
odpoczynku, spacerów, relaksu, delektowanie się
genialnymi dziełami sztuki plastycznej, ciekawą podróżą
w głąb historii, nauki i kultury. Niezwykłym przeżyciem
był dla nas spacer śladami Stanisława Lema. Na budynku przy ulicy Brajerowskiej 4 umieszczona jest tablica z informacją, że tu mieszkał i pracował Stanisław
Lem. O tym, jak bardzo zakochany był w tym mieście
mogą świadczyć jego słowa: „Mogę powiedzieć, że
Lwów jest częścią mnie, a ja częścią Lwowa. Jestem
wrośnięty we Lwów jak drzewo”. Szukając miejsc
związanych z rodakami dochodzimy do Kasyna. Początkowo było to Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich. Założona przez hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego placówka naukowa zawierała bogate zbiory
przyrodnicze, etnograficzne i kulturowe pochodzące z
obszaru dawnych ziem polskich. Budynek ten uznany
jest za najpiękniejszą budowlę w stylu neobarokowym.
Mieści się tu Kasyno Szlacheckie dawniej zwane Narodowym lub Końskim, ponieważ bywali w nim bogaci
ziemianie i hodowcy koni. Trzeba zaznaczyć, że to nie
była jaskinia hazardu. Był to klub, w którym spotykali się
przedstawiciele arystokracji. To tu załatwiano interesy i
rozmawiano o polityce. Tu też odbywały się eleganckie
bale, koncerty i przedstawienia teatralne. Ale jak na
kasyno przystało, grano tu w różne gry. Co ciekawewygrywający opłacał szampana wlewanego do specjalnej fontanny wykonanej z różowego marmuru, a specjalny gong oznajmiał o lejącym się trunku. W okolicach
katedry dominikańskiej ustawiony jest pomnik Nikifora
Krynickiego. Sylwetkę Nikifora grała śp. Krystyna Feldman w filmie Mój Nikifor. Pomnik jest sporą atrakcją
turystyczną. Przewodnicy prowadzą wycieczki przed ten
pomnik ze względu na legendarną już moc Nikifora.
Potarcie nosa lub wystającego palca ma magiczną moc
spełnienia życzeń. Legenda nie ma nic wspólnego z
rzeczywistością. Ale nos i palec wskazujący są już
mocno wytarte.
Tutejsi mieszkańcy są bardzo życzliwi i weseli,
lubią czas spędzać w restauracjach i kawiarniach. W
centrum miasta jest ich mnóstwo. W kawiarniach kawę
podaje się na różne sposoby, może to być kawa np.
z lokalnym „prądem”. Nie ma to nic wspólnego z
tradycją, jest to produkt robiony pod turystów. My
odwiedziliśmy na Rynku Kopalnię Kawy - jedną z
największych kawiarń w mieście. W piwnicy z fantastycznego miejsca właściciele stworzyli wyjątkową
atrakcję jedyną na Ukrainie - kopalnię kawy. Pomie-

szczenie przypomina kawową produkcję. Z jednej
strony są mieszane ziarna, z drugiej przypominają
kopalnię. Kawa podawana jest w specyficzny sposób.
Blaszane kubeczki z kawą podgrzewane są przez
barmana palnikiem gazowym. Efektem tego jest
„płonąca kawa”. Bogaty tu jest wybór nie tylko samej
kawy, ale również wszelkiego rodzaju przyrządy do jej
wykonania.
Przechwałką w dobrej kulturalnej wierze jest być
w operze lwowskiej. Wnętrza opery są przepiękne, a do
tego 3,5 godzinny spektakl w języku ojczystym „Straszny dwór”. Wykonanie pozostawia niesamowite wrażenie: słowa „Dobrze, dobrze, panie bracie, przed
wyborny ten twój plan – nie masz niewiast w naszej
chacie, wiwat semper wolny stan” oraz gra aktorska,
inscenizacja i cała ta otoczka - rewelacja! A do tego
jeszcze należy dodać, że reżyserem jest nasz rodak
Robert Skolmowski. Opera zaprojektowana została
przez polskiego architekta Zygmunta Gorgolewskiego.
Budynek wykonany był przez ukraińską spółkę natomiast platformą sceniczną zajęła się firma z Sanoka,
pozostałe elementy należały do Zachodniej Europy. Na
fasadzie budynku znajdują się rzeźby muz oraz wykonane z brązu rzeźby geniuszy. Jednym z nich jest
Geniusz Sławy z gałęzią palmową, towarzyszą mu ze
sztyletem i maską Geniusz Tragedii oraz z lirą Geniusz
Muzyki. Poniżej widać rzeźby muz: komedii i dramatu.
Na uroczystym otwarciu był sam Ignacy Padarewski i
Henryk Sienkiewicz. Co ciekawe zagrano wówczas
hymn polski i austriacki. Opera w środku robi ogromne
wrażenie. Wystrój, klatka schodowa, sala lustrzana, a
do tego przemiła obsługa - są imponujące.
Powstanie DROHOBYCZA związane jest z pokładami soli, które znajdują się w jego okolicach. Soli w
ziemi było tak dużo, że mieszkańcy miasta mieli problemy z pozyskaniem wody pitnej. Do dziś istnieje i
działa żupa solna. Jest to najdłużej działające przedsiębiorstwo na terenach obecnej Ukrainy. Sól pozyskuje
się prawie tymi samymi metodami, jak przed wiekami.
Jej pokłady zalegają płytko pod ziemią jak solanki słone jeziora. Gęstą nasyconą solą ciecz odparowuje się
z wody i oczyszcza. Obiekt ten uznany jest za pomnik
przemysłu. Na tym terenie stoi również zabytkowa,
drewniana, pokryta gontem cerkiew św. Jerzego z
XV-XVI wieku.
BORYSŁAW to ośrodek narciarski z najlepszymi
stokami o różnym stopniu zaawansowania. To niezwykłe
miejsce znajduje się w pobliżu Truskawca. Dla wygody
gości wypożyczany jest cały niezbędny sprzęt. Organizowane są różne ciekawe zawody. W Borysławiu jest
rzymskokatolicka parafia p.w. św. Barbary. Przy tej
parafii nie rezyduje żaden duchowny. Znajduje się tu
najwięcej relikwii. Parafia obsługiwana jest przez
redemptorystów. Na miejscu pierwszej drewnianej

kaplicy wybudowano nowy kościół, konsekrował go sam
arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki.
W Truskawcu przed wojną stało ok. 300 willi w
zakopiańskim stylu. Dziś starych zabytkowych budynków z drewna nie ma już tyle co kiedyś. Najsłynniejszym
zabytkiem jest słynna Willa Goplana. W centrum miasta
można zobaczyć inne stare zachowane domy. Jedną z
niewielu porządnych kawiarni jest Lwowska Manufaktura Czekolady. Turystów z Polski interesuje pomnik
papieża Jana Pawła II przed rzymskokatolickim kościołem. W kościele tym w niedzielę o godz. 9-tej odbywa
się msza święta w języku polskim, mieliśmy okazję w
niej uczestniczyć. Na dziś ogromną zaletą jest czyste
powietrze, okoliczna przyroda i przepiękne lasy .
TRUSKAWIEC to jedno z najstarszych i najbardziej
znanych uzdrowisk na Ukrainie i poza jej granicami.
Położony jest na malowniczym podgórzu Karpat
ok. 100 km od Lwowa i 90 km od polsko-ukraińskiej
granicy. Posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową,
nowoczesne zakłady sanatoryjne, a jest ich tutaj wiele,
pijalnię wód mineralnych, park zdrojowy i czyste
powietrze.
Dla chętnych podaję terminy wyjazdów na 2020
rok organizowanych przez biuro podróży e -TRAMP
z Zielonej Góry:
08.03-21.03 2060 zł
22.03-04.04 2060 zł
05.04-18.04 2160 zł
19.04-02.05 2140 zł
03.05-16.05 2140 zł
17.05-30.05 2140 zł
31.05-13.06 2140 zł
14.06-27.06 2140 zł
28.06-11.07 2340 zł
12.07-25.07 2340 zł
26.07-08.08 2340 zł
09.08-22.08 2340 zł
23.08-05.09 2340 zł
06.09-19.09 2340 zł
20.09-03.10 2140 zł
04.10-17.10 2140 zł
18.10-30.10 1900 zł
08.11-21.11 2060 zł
22.11-05.12 2060 zł
Do przekroczenia granicy wymagany jest paszport ważny co najmniej 6-mcy. Dopłata do pokoju
jednoosobowego - 450 zł za turnus. Cena nie obejmuje
dojazdu/lotu. Kolejna wycieczka, a my jak zawsze
wracamy bogatsi o nowe doświadczenia i przeżycia.
Jesteśmy oczarowani tymi miejscami, nie tylko ze
względu na ich okazałe piękno, ale i historię, która się z
nimi wiąże. Dotyczy ona bowiem nas samych.
Serdecznie zapraszamy chętnych na następną
wycieczkę 10.09-20.09. 2020 roku na SŁONECZNE
BAŁKANY: Serbia – Czarnogóra – Macedonia - Albania.
Kontakt jak zawsze pod nr 600 985 407.

Bożena Blimel

KS. JÓZEF ŚMIETANA – kapłan niezłomny
(pierwszy proboszcz parafii
p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Kunicach Żarskich)
Opracował: Eugeniusz Zagórski
1 marca kolejny już raz obchodziliśmy Narodowy
Dzień Żołnierzy Wyklętych, w którym oddawaliśmy hołd
żołnierzom niepodległościowego podziemia, między
innymi więzionym i prześladowanym członkom Armii
Krajowej czy organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN).
Echo wspomnień tamtych czasów dotyka również nas,
mieszkańców Kunic. Historia pierwszego proboszcza
naszej parafii, który tworzył wspólnotę parafialną po
okresie wojennej zawieruchy, pokazuje jak trudne były
czasy ustrojowych przemian w polskim społeczeństwie,
które po wojnie znalazło się w rzeczywistości odległej
od tej, w której wzrastali dziadkowie i rodzice.
Ks. Józef Śmietana urodził się 10 marca 1910 r. w
Koszycach Wielkich koło Tarnowa. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1937 roku we Lwowie, po czym został wikariuszem jednej z lwowskich parafii. We wrześniu 1939 r.
wziął udział w obronie Lwowa i jako kapelan udzielał
pomocy duszpasterskiej wojsku i ludności cywilnej.
Dwa lata później (we wrześniu 1941 r.) kapłan powrócił
w strony rodzinne. Początkowo mieszkał w Koszycach
Wielkich, a następnie osiadł na plebanii w miejscowości
Siedliska - Bogusz koło Pilzna. Wówczas to został
członkiem Armii Krajowej, był kapelanem w obwodzie
Jasło, najpierw w stopniu kapitana, później majora. W
maju 1945 r. ks. Józef Śmietana wyjechał na Ziemie
Odzyskane i zamieszkał w Brzegu nad Odrą, gdzie był
prefektem gimnazjum i szkół powszechnych. W grudniu
1946 r. duchowny został przeniesiony przez kurię
wrocławską do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie również objął
stanowisko prefekta szkół powszechnych i gimnazjum,
a także pełnił funkcję opiekuna harcerstwa męskiego.
W tym okresie odwiedzali go dawni towarzysze broni z
okresu AK, działający w organizacji niepodległościowej
WiN. Pod koniec 1947 r. dolnośląskie struktury tej
organizacji zostały rozbite przez władze bezpieczeństwa
i okręg wrocławski został zlikwidowany. Aresztowano
wówczas wielu jej członków, z którymi ksiądz utrzymywał kontakty, jednak nim samym służby się nie interesowały. W sierpniu 1948 r. przeniesiony został przez
administratora diecezji wrocławskiej do Żar na równorzędne stanowisko prefekta szkół, a po roku – 1 sierpnia
objął parafię w Kunicach, podejmując się przywrócenia
poewangelickiego kościoła do użytku. Także swoją
opieką objął kościół w pobliskich Mirostowicach. W
listopadzie 1949 roku udał się do znajomego księdza do
Bystrzycy Kłodzkiej po sprzęty liturgiczne do kunickiego

kościoła. W drodze powrotnej, 11 listopada został aresztowany na dworcu w Kłodzku.
Księdzu Śmietanie zarzucano przynależność do
Zrzeszenia WiN, czemu stanowczo zaprzeczał. W śledztwie zastosowano wymyślne tortury w celu wymuszenia zeznań. Przez kilkanaście dni męczono go
niezliczoną ilością przysiadów, popychaniem, kopaniem
w kostki, biciem po twarzy, obrzucaniem przekleństwami i całodobowymi „stójkami” aż do obrzęku nóg.
Kapłan doprowadzony został do stanu skrajnego
wyczerpania psychicznego i fizycznego. Nie mógł o
własnych siłach dojść do pokoju przesłuchań. Wówczas
załamany „przyznał się”, że w WiN pełnił funkcję
informatora oraz innych zarzucanych czynów. Przewód
sądowy zakończono 1 czerwca 1950 r. o godz. 22.00.
Cztery dni później ogłoszono wyrok. Ks. Śmietana
skazany został na karę dożywotniego więzienia, utratę
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na
5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa.
Księdza Śmietanę nazwano czynnym przedstawicielem
reakcji, który dla celów zbrodniczych nadużywał swojej
kapłańskiej funkcji. Kapłan okazał się więc, używając
ówczesnej terminologii, „zdecydowanym wrogiem ówczesnego ustroju Polski Ludowej i międzynarodowego
postępu, a także faktycznym i moralnym sprawcą, że w
mury więzienne zostali wtrąceni młodzi ludzie, których
Polska w tamtych czasach potrzebowała”. Ks. Józef
Śmietana odbywał karę w wielu miejscach. M.in. w
ciężkim więzieniu w Rawiczu, gdzie mocno podupadł na
zdrowiu. Liczne prośby o złagodzenie czy rewizję
wyroku pozostawiane były bez odpowiedzi. Dopiero
27 kwietnia 1956 r. naczelny prokurator wojskowy
wnioskował o złagodzenie kary do dziesięciu lat
więzienia, po czym Zgromadzenie Sędziów NSW na
mocy ustawy amnestyjnej z 17 kwietnia 1956 r. postanowiło księdza natychmiast zwolnić.
Kapłan wyszedł z więzienia we Wronkach 24
maja 1956 r. Zamieszkał w Szczecinie. Wspomnienie
ks. Józefa Śmietany pozostaje wciąż żywe wśród
starszych mieszkańców Kunic. Wyrazem tego jest artykuł pana Jerzego Węgra, który ukazał się w 17. numerze "Echa Kunic" w 2008 roku. Autor wspomina, że
ks. Śmietana po uwolnieniu odwiedził Kunice i spotkał
się ze swoimi byłymi parafianami. Zmarł w 1975 roku
w wieku 65 lat w Szczecinie. Powyższe fakty z życia
ks. Józefa Śmietany zaczerpnąłem z opracowania Krystiana Solińskiego pt. Ksiądz Józef Śmietana (19101975) opublikowanego w Komunikatach MazurskoWarmińskich nr 3, 375-388, 2004 r. Autor starał się
odpowiedzieć na pytanie kim był ks. Józef Śmietana
i dlaczego komuniści poddali go represjom. Według
autora „represjonowanie kapłana postrzegać należy
przede wszystkim jako jeden z przejawów otwartej walki
komunistów z Kościołem rzymskokatolickim. Ks. Śmie-

tana padł ofiarą ataku komunistów, w chwili gdy „po
unicestwieniu samodzielnych partii politycznych i pełnym uzależnieniu związków zawodowych jedyną realną
siłą nie poddaną jeszcze supremacji władzy był Kościół
Katolicki. Przeciw niemu więc skierowało się ostrze
ofensywy”. Represje zastosowane w stosunku do ks.
Śmietany wpisywały się w cykl planowych działań komunistów zmierzających do skompromitowania Kościoła
Katolickiego.
Tendencje te nasiliły się na przełomie lat 1949/50.
Polityka władz PRL, zależnych od ZSRR, doprowadziła w
końcu do uwięzienia w 1953 r. prymasa Stefana
kardynała Wyszyńskiego. Procesowi księdza nadano
ogromny rozgłos propagandowy. W Olsztynie, gdzie
się odbywał, wzbudził ogólne zainteresowanie. Sala
sądowa i prowadzące do niej korytarze szczelnie
wypełnione były ludźmi. Pierwsze rzędy dla publiczności
zajmowali dygnitarze partyjni i przedstawiciele władz
miasta. Dopiero za nimi siedziały rodziny oskarżonych.
W składzie sędziowskim występowali sami oficerowie i
nie była to praktyka zwykle stosowana. Dowodziło to
jaką wagę przywiązywano do tego procesu. Niepodpisane artykuły dotyczące rozprawy ukazały się na
łamach prasy centralnej i lokalnego dodatku „Trybuny Ludu”. Eksponowano w nich rzekomą działalność
ks. Śmietany w WiN, aby podtrzymać fikcję istnienia
Zrzeszenia, które już nie istniało dwa lata przed aresztowaniem księdza.
Postarajmy się zrozumieć, jak mieliły polskie
młyny sprawiedliwości w odrodzonej po II wojnie
światowej ojczyźnie. Sądownictwo polskie po wojnie
przejęło pewne reguły radzieckie. Utworzone po zwycięstwie rewolucji zręby nowego prawa w sowieckiej
Rosji były oparte na rewolucyjnym pojmowaniu sprawiedliwości i bezwzględnie podporządkowane ideologii
marksistowskiej. Prawo stało się tam narzędziem władzy do utrzymania społeczeństwa w bezwzględnym
posłuszeństwie i karności, a przy tym zapewniało stały
dopływ taniej siły roboczej, której dostarczały niezliczone obozy pracy Gułagu. Zagłębiając się w lekturę „Archipelagu Gułag” Aleksandra Sołżenicyna, można znaleźć
szokujące fakty dotyczące zasad działań sądów w
Związku Radzieckim. Obowiązywały tam szczególne
zasady, m.in. to, że: przyznanie się do winy samego
oskarżonego ważniejsze było od wszystkich dowodów i
faktów należało uznawać za dokonane to, co teoretycznie było tylko możliwe. A więc jeżeli np. obywatel był
kiedykolwiek na zachodzie lub miał tam rodzinę i
korespondował z nią, było to dostatecznym powodem,
by uznać go winnym np. szpiegostwa. Sam Sołżenicyn
komentuje to tak: „Albo inny jeszcze przykład szerokiej
wykładni. Dobrze pamiętam pewne spotkanie w
Butyrkach latem 1946 roku. Pewien Polak urodził się był
we Lwowie, gdy miasto to wchodziło jeszcze w skład

monarchii austro – węgierskiej. Aż do drugiej wojny
światowej mieszkał w swoim mieście w Polsce, po czym
wyjechał do Austrii, tam był wzięty do wojska, tam go
też aresztowali nasi w 1945 roku. Dostał dychę z
artykułu 541 ukraińskiego wariantu kodeksu, to znaczy
– za zdradę swojej ojczyzny UKRAINY! – bo przecież
miasto Lwów w tym czasie, to był już ukraiński Lwów!
I biedak ani rusz nie potrafił dowieść w czasie śledztwa
– że wyjechał do Wiednia nie po to, aby zdradzać
Ukrainę! No i tak psim swędem został już zdrajcą.”
Potwierdzeniem stosowania tych zasad była także
sytuacja radzieckich jeńców wojennych, którzy z definicji traktowani byli jak zdrajcy i nie polepszała ich
sytuacji nawet udana ucieczka z niewoli, czy zasługi poczynione dla armii po ucieczce. Po wojnie potoki jeńców
udręczonych w niewoli niemieckiej trafiało w tryby
aparatu dochodzeniowego NKWD, a potem, jeśli przeżyli
śledztwo, trafiali na zesłanie do obozów pracy.
Czyż podobnie nie działo się z naszymi bohaterami? Popatrzmy na losy rotmistrza Witolda Pileckiego
czy Stanisława Skalskiego polskiego pilota, asa myśliwskiego drugiej wojny światowej, dowódcy słynnego
„Cyrku Skalskiego”. Czyż ich nie potraktowano po „radziecku”. Pierwszy, zasłużony w konspiracji, dobrowolnie dał się osadzić w obozie Auschwitz, tam zorganizował konspirację, po czym uciekł i przekazał aliantom
pierwsze informacje o niemieckim ludobójstwie. Po
wojnie oskarżony i skazany na karę śmierci, stracony w
1948 r. Drugi pomimo atrakcyjnych propozycji pozostania na Wyspach, przyjęcia brytyjskiego obywatelstwa
oraz posady wykładowcy, zdecydował się na powrót do
Polski. Aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa, był przez lata przetrzymywany w więzieniu i
torturowany. W 1950 roku został skazany na karę
śmierci. Później ułaskawiony i zrehabilitowany, jednak
procedowanie przeprowadzono w taki sposób, że Skalski
spędził jeden rok w celi śmierci, nie wiedząc o ułaskawieniu. Ks. Józef Śmietana był niewątpliwie ofiarą
stalinowskiego terroru. Nie zgadzał się z powojenną
rzeczywistością, lecz przeciwko niej aktywnie nie występował, w każdym razie w żadnej mierze nie wskazują na
to dotychczas znane dokumenty. Mylne jest zatem
nazywanie duchownego działaczem Zrzeszenia WiN
oraz kapelanem organizacji harcerskiej . Komunistyczne
władze zgotowały tragiczny los niewinnej osobie.
Kapłan podlegał represjom ze względu na stan
duchowny, przynależność do AK i znajomości z byłymi
członkami tejże organizacji.
Cześć Jego pamięci !!!

