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Radni powiatu przyjęli uchwałę o 
chęci zmiany nazwy powiatu z 
jeleniogórskiego na karkonoski. 
Uruchomili tym samym oficjalną 
procedurę. Powiat jeleniogórski 
obejmuje swoim obszarem gminy: 
Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, 
Karpacz, Kowary, Mysłakowice, 
Piechowice, Podgórzyn, Szklarską 
Porębę i Starą Kamienicę. Nie jest 
to wielki obszar, ale bardzo zróżni-
cowany geologicznie. Analizując 
mapy turystyczne, dostrzegamy, 
jak bardzo pasmo Sudetów jest 
podzielone na góry, wzgórza, 
kotliny. Podziały te mają swoje 
odzwierciedlenie w historii, archi-
tekturze, krajobrazie, florze i 
faunie. W powiecie jeleniogórskim 

możemy wyróżnić Rudawy Jano-
wickie (gmina Janowice Wielkie), 
Góry Kaczawskie (gmina Jeżów 
Sudecki), Wzgórza Łomnickie i 
Karpnickie (gmina Mysłakowice), 
Karkonosze (gminy Kowary, 
Karpacz, Podgórzyn, Piechowice i 
częściowo Szklarska Poręba) oraz 
Góry Izerskie (gmina Stara Kamie-
nica i Szklarska Poręba).
Wprowadzenie zmiany nazwy na 
Powiat  Karkonoski,  zdaniem 
starosty  powiatu  Krzysztofa 
Wiśniewskiego, miałoby wzmo-

cnić spójność regionu wyko-
rzystując KARKONOSZE jako 

lokomotywę promocyjną.
Osiem gmin powiatu wyraziło 
aprobatę dla tego pomysłu. Wójt 
Gminy Stara Kamienica Mariusz 
Marek, już podczas wyjazdowego 
spotkania  Komisji  Turystyki, 
Sportu i Promocji Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego 26 lutego br, które 
odbyło się w Artystycznej Galerii 
Izerskiej w Kromnowie, wyraził 
swoje obawy co do słuszności tego 
kroku. W dyskusji zwrócono uwagę 
na odrębność obszaru Karkonoszy i 
Gór Izerskich. Mimo bliskości obu 
pasm, zróżnicowanie jest bardzo  
dostrzegalne. 
Droga do sfinalizowania zmiany 
nazwy powiatu jest bardzo długa. 
Po uzyskaniu jedności we wszy-
stkich 9 gminach decyzja będzie 
należała do Rady Ministrów.
Zachęcamy Państwa do wyrażenia 
swojej opinii o słuszności takiej 
zmiany w konsultacji społecznej. 
Proszę o przesyłanie swoich prze-
myśleń i sugestii na adres redakcji: 
e-mail:  lub it@starakamienica.pl
do Urzędu Gminy w Starej Kamie-
nicy.
Adam Spolnik - kierownik ds. 
kultury i promocji

POWIAT KARKONOSKI ?

Zamek w Starej Kamienicy jest 
chwilowo niedostępny dla zwie-
dzających ze względu na trwające 
prace budowlane. Powstaje punkt 
widokowy na wieży zamku, oraz 
trwają prace przy zabezpieczaniu 
kolejnych pomieszczeń przyzie-
mia. Została również odnowiona 
część suchej fosy. 

Starokamienicki zamek

mailto:it@starakamienica.pl
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NIE ZGADZAJMY SIĘ NA TO

INTERWENIUJMY

We wszystkich mediach można zobaczyć i usłyszeć 
informacje o wzroście ruchu turystycznego w 
Karkonoszach, Górach Izerskich oraz na całym 
świecie. Wielu z nas wybiera aktywny wypoczynek. 
Odwiedzamy piękne miejsca. Zwiedzamy zabytki. 
Zachwycamy  się  panującą  tam czystością, 
porządkiem i estetyką. Czy u nas musi być inaczej ? 
Miejscowości Gminy Stara Kamienica nigdy nie będą 
konkurowały z turystycznymi gigantami, takim jak 
Szklarska Poręba, Karpacz czy Świeradów Zdrój. 
Wprawdzie z roku na rok przybywa nam miejsc w 
bazie noclegowej (głównie agroturystyce) i możemy 
zaobserwować wzrost zainteresowania naszymi 
atrakcjami turystycznymi (zamek w Starej Kamienicy, 
architektura domów przysłupowych, Artystyczna 
Galeria Izerska w Kromnowie, działalność lokalnych  
artystów, jarmark Perski Izerski, szlaki rowerowe i 
piesze), ale aby „zatrzymać” turystę należy jeszcze 
zadbać o ogólne otoczenie. Mało osób wie, że na 
terenie naszej Gminy znajduje się bardzo licznie 
odwiedzany Wysoki Kamień (identyfikowany ze 
Szklarską Porębą), Rezerwat Krokusów (kojarzony z 
Górzyńcem), połowa Zakrętu Śmierci czy część 
Izerskich Garbów (Kopalnia Stanisław). W ostatnim 

okresie  sporo  wysiłku i „ naszych ” środków 
publicznych, skierowano na ratowanie dziedzictwa 
historycznego. Ruiny zamku w Starej Kamienicy,  
Brama Herkulesa, alegoryczna rzeźba (była fontanna) 
w parku, już dzisiaj przyciągają wielu turystów. Ale... 
Aby w pełni cieszyć się pięknem miejsca w którym 
żyjemy na co dzień, musimy o nie zadbać sami. Nie 
ma możliwości monitorowania całego obszaru gminy. 
To od naszej reakcji na bezmyślność wandali i 
„śmieciarzy” zależy estetyka otoczenia. Wielu 
mieszkańców wspaniale dba o swoje posesje. 
Wykoszona trawa, kwiaty, ładne ogrodzenia, zadbane 
budynki mieszkalne i gospodarcze. Aby nasza posesja 
była piękna, otoczenie też musi być piękne. Często 
spotykamy worki ze śmieciami oraz puszki i plastiki w 
przydrożnych rowach. Dzikie wysypiska ( na 
zdjęciach poniżej) z częściami samochodowymi 
utylizowane są za „nasze” pieniądze, które mogłyby 
zostać wydane na inne cele. To „nasi” wandale 
zniszczyli ławkę w parku w Starej Kamienicy (zdjęcia 
powyżej).  To „ nasi ” młodzi  mieszkańcy 
zanieczyszczają i niszczą odnawiane przyziemia 
zamku w Starej Kamienicy (fotografia poniżej). Nie 
pozwólmy na to - .           (red) INTERWENIUJMY

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że na terenie Gminy zostaną 
przeprowadzone kontrole szczelności zbiorników na nieczystości ciekłe. 
Obowiązek ten wynika z realizacji zapisów ustawy z dnia 13 września 1966r o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018.1454 t.j. ) oraz 
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Stara Kamienica 
(Uchwała nr XXXIII.217.2017 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 
2017r)

KOMUNIKAT
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Dzięki Projektowi
E u R e g i o V i t a l ( e ) 2 0 1 1 
współfinansowanemu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Polska - Saksonia 2017-
2013, przy Szkole Podstawowej 
im. Caspara Davida Friedricha w 
Kopańcu powstał Punkt Promocji 
Turystyki Zdrowotnej.
Tuż przed wakacjami - 19 czerwca 
2019 roku, odbyło się sympatyczne 
spotkanie seniorów z Niemiec i z 
Polski pod hasłem "Promujemy 
zdrowy styl życia!", które miałam 
przyjemność poprowadzić. Goście 
poznali działania prowadzone w 

Punkcie, zwiedzili m. in.: gabinet 
Biofeedbacku, gabinet do terapii 
Integracji Sensorycznej i masażu, 
magazyn z wyposażeniem sporto-
wym. Zapoznali się z walorami 
refleksologii oraz uczestniczyli w 
muzykoterapii oraz pili ziołowe 
herbatki. Było przy tym dużo 
radości, zabawy i wymiany po-
glądów. Goście byli pod wielkim 
wrażeniem naszego PPTZ! Ta 
wizyta na pewno na długo zapadła 
wszystkim uczestnikom w pa-
mięci!
Goście odwiedzili w tym dniu 
jeszcze inne interesujące miejsca 
gminy Stara Kamienica.
                                   Julia Maczek 

SPOTKANIE SENIORÓW

NOWE EKSPONATY W ARTYSTYCZNEJ GALERII IZERSKIEJ
Artystyczna Galeria Izerska w Kromnowie wzbo-
gaciła się w ostatnim okresie o nowe eksponaty. 
Wszystkie artefakty pochodzą z obszaru Gminy Stara 
Kamienica i okolic. Były one świadkami wydarzeń 
historycznych zachodzących na tym terenie. Ekspo-
naty przypominają nam o obecności wojsk fran-
cuskich, szwedzkich, pruskich i niemieckich (kule 
ołowiane, kula armatnia, szabla, pałasz, odznaki). 
Niektóre przedmioty pochodzą z codziennej  dzia-
łalności mieszkańców (guziki, klucze, dewocjonalia, 
monety, ozdoby, ołowiane plomby). Bardzo dziękuję 

Darkowi Jończy (kolekcja rodzimych minerałów) 
oraz anonimowym darczyńcom za wzbogacenie 
naszej ekspozycji. Zachęcam kolekcjonerów do 
współpracy. Artystyczna Galeria Izerska w Kro-
mnowie cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno 
osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych 
jak i turystów. Ekspozycja przedstawia historię naszej 
okolicy. Każdy nowy przedmiot wzbogaca naszą 
ofertę. Można eksponat przekazać na stałe, albo 
udostępnić czasowo. Kontakt: Adam Spolnik,  
it@starakamienica.pl  tel. 786 119 153.

mailto:it@starakamienica.pl
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To wielka radość, że dzięki udanej renowacji 
sklepienia piwnic pałacu w Starej Kamienicy i 
mostu wiodącego do dawnego pałacu na wodzie 

oraz planowanemu w najbliższym czasie odnowieniu 
bastionu wieży ten prastary pałac rodu Schaffgotschów 
wyrwany zostanie z ciemności zapomnienia.

Większość starych Ślązaków z Karkonoszy 
zagadniętych o Schaffgotschów wymieni Cieplice Śląskie i 
naturalnie zamek Chojnik. O tym, że Hans Ulrich von 
Schaffgotsch wraz z małżonką Agnieszką z legnickiej 
dynastii Piastów i dziećmi mieszkał w pałacu na wodzie w 
Starej Kamienicy aż do aresztowania i przewiezienia do 
Ratyzbony, wie niewielu. Wraz ze skazaniem i straceniem 
Hansa Ulricha von Schaffgotsch w Ratyzbonie kończy się 
obecność Schaffgotschów w Starej Kamienicy.

Wieś Kamienica jest bardzo stara, jej początki 
sięgają być może nawet do dziewiątego wieku po 
narodzeniu Chrystusa. Jej nazwa pochodzi z języka 
słowiańskiego, od słowa kamień; w starych dokumentach 
nazwa miejscowości pisana jest również jako Kämeniz, 
Kempniz, a także Chemnitz, a według starej legendy 
wywodzić się z niej miało nazwisko szlacheckiego rodu 
von Kemnitz.  Obecnie wieś ta zwana jest Starą Kamienicą, 
aby odróżnić ją od wioski Nowa Kamienica. Według 
dokumentów archiwalnych  istniały tutaj pozostałości 
prastarego grodu, który Słowianie mieli wybudować w 
dziewiątym wieku po narodzeniu Chrystusa dla obrony 
przed wrogami z zagranicy. Według starych przekazów 
śląscy książęta mieli tutaj swojego kasztelana, a książę 
Bolesław Łysy kazał urządzić w tutejszym pałacu w roku 
1241 wygodne komnaty i sklepione sale, a następnie 
przekazał go swemu dotychczasowemu kasztelanowi 
Sibotowi von Schoff jako lenno dziedziczne.
Wspominający o tym fakcie dokument sporządzono we 
Wrocławiu w roku 1243, a jego dokładny przedruk znaleźć 
można w wielu śląskich opracowaniach historycznych. 
Pałac w Starej Kamienicy można w związku z tym 
traktować jako siedzibę rodową znanego, możnego rodu 
von Schaffgotsch. W czasie wojny trzydziestoletniej był to 
jeszcze gród warowny. W czasie oblężenia Jeleniej Góry w 
roku 1640 szwedzki generał Stahlhans zakwaterował w 
tutejszym pałacu załogę, która jednak wkrótce została 
wypędzona przez wojska cesarskie. Ze wspomnianego 
wyżej dokumentu wynika, że Sibot von Schoff służył 
wiernie nie tylko księciu Bolesławowi, ale także jego ojcu, 
księciu Henrykowi Pobożnemu, zwłaszcza walcząc z 
Tatarami, i własnymi środkami przyczynił się do budowy 
kamienickiego pałacu. Z jego potomków znani są z imienia 
jedynie Johannes, Heinze i Ulrich Schoff. Synem tego 
ostatniego był rycerz G o t s c h e  S c h o f f  Pierwszy. W 
roku 1370 ufundował on w kościele w Kamienicy za sześć 
marek ołtarz świętej Katarzyny. Zmarł około roku 1380. 
Jego syn G o t s c h e  S c h o f f Drugi bardzo wsławił się 
czynami rycerskimi i zdobył wielkie majątki, na przykład 
Cieplice, Gryf i inne. Ożenił się z Anną von Berka, dla 
której przeznaczył w roku 1389 trzy Kamienice (Starą 
Kamienicę, Nową Kamienicę i Małą Kamienicę) jako 
dożywocie. W roku 1403 ufundował probostwo w 
Cieplicach. Zmarł w roku 1419 w tak wielkiej sławie, że 
jego wnukowie, aby odróżnić się od innych linii swego 

nazwiska, dopisali do nazwiska Gotsche swą nazwę 
rodową Schaff, i od tej pory pisali się Schaffgotsch. 
Pozostawił po sobie trzech synów, z których H e n t z e, to 
znaczy H e i n r i c h  S c h o f f wszedł w posiadanie 
Kamienicy. Żył on w tragicznych czasach wojen husyckich 
i pozostawił swój majątek synowi Johannesowi Schoffowi, 
który ufundował chrzcielnicę do kościoła w Nowej 
Kamienicy i zmarł w roku 1490. Z jego dwóch synów 
Hentze zmarł w roku 1500, a Peter w roku 1503. Obaj 
pochowani są w tutejszym kościele katolickim. Wraz z ich 
śmiercią wygasła kamienicka linia Schaffgotschów, a 
Kamienica przeszła we władanie linii Fischbachów. K a s p 
a r  v o n  S c h a f f g o t s c h miał za małżonkę Annę von 
Liebenthal, był zarządcą księstwa świdnickiego i 
jaworskiego i zmarł w roku 1534. Pozostawił po sobie 
pięciu synów, z których Kaspar otrzymał Kamienicę. Jak 
długo pozostawała w jego posiadaniu, nie wiadomo; pewne 
jest tylko, że syn jego brata Balthasara auf Langenau, 
późniejszy baron C h r i s t o p h v o n S c h a f f g o t s c h, 
zarządzał kamienickimi dobrami i również wszedł w ich 
posiadanie. Był dwukrotnie żonaty, najpierw z Magdaleną 
von Schaffgotsch z domu Greiffenstein, a drugi raz z 
Eleonorą, córką barona Seyfrieda von Promnitz auf Sorau. 
Zmarł w Cieplicach 9 czerwca 1601. Wdowa po nim 
poślubiła 29 maja 1606 hrabiego Johanna Georga von 
Hohenzollern - Sigmaringen. Ślubu udzielał w pałacu 
kamienickim pastor gryfowski Wolfgang Silber. Christoph 
von Schaffgotsch pozostawił po sobie syna, bardzo 
zasłużonego, znanego z tragicznego zakończenia życia 
barona J o h a n n a  U l r i c h a v o n S c h a f f g o t s c h. 
Urodził się on 28 sierpnia 1595 na zamku Gryf, a 23 
czerwca 1614 przyjął hołd od swych poddanych w 
Kamienicy. W kolejnym roku wielkim bólem napełniła go 
śmierć bliskiego krewnego. 17 grudnia roku 1615 kuzyn 
jego B e r n h a r d v o n S c h a f f g o t s c h został raniony 
rapierem w ciemnym krużganku tutejszego zamku przez 
własnego giermka Wolfa Friedricha Röttiga, którego 
wcześniej spoliczkował. Bernard zmarł po kilku 
godzinach. Mordercę poćwiartowano, a jego członki 
rozwieszono na czterech słupach kamienickiej szubienicy. 
Zamordowanego, liczącego zaledwie 20 lat, przewieziono 
4 stycznia 1616 do Radomierza, gdzie mowę pogrzebową 
wygłosił kamienicki pastor Tobias Pehsler. – W roku 1616, 
20 sierpnia, pałac w Starej Kamienicy spłonął aż do 
fundamentów, zachowały się tylko stajnie i stodoły. W roku 
1617 w okolicy nastała wielka bieda, przy czym pan na 
tutejszych włościach pomagał swym poddanym 
działalnością dobroczynną. 18 października 1620 poślubił 
Barbarę Agnieszkę, córkę Joachima Fryderyka, księcia 
legnicko-brzeskiego, którą poznał podczas wielkiego 
turnieju rycerskiego w dniu 17 kwietnia 1617 w warowni 
Gryf. 25 października 1620 przyjęto ją uroczyście w 
Kamienicy, żyła w bardzo szczęśliwym małżeństwie, 
została matką sześciorga dzieci, z których tutaj urodzili się i 
zostali ochrzczeni Anna Elisabeth, Johann Ulrich, George 
Rudolph i Adam Gotthard. Barbara Agnes zmarła 24 lipca 
1631 i pochowana jest w kościele parafialnym w Gryfowie 
Śląskim. Magdalena, rodzona siostra Johanna Ulricha, 
poślubiła w Kamienicy 1 grudnia 1626

Zamek w Starej Kamienicy 
siedziba rodu SchaffgotschUllrich Junker
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barona Seifrieda von Kittlitz, jak wynika z dwóch 
drukowanych, zachowanych do dnia dzisiejszego w 
tutejszej gminie mów weselnych. - Johann Ulrich otrzymał 
w uznaniu swych zasług wojennych w roku 1627 z rąk 
cesarza tytuł Semperfrei [Zawsze Wolny] i prawie 
wszystkie przywileje książęce. Padło na niego jednakże 
podejrzenie, że spiskował z księciem Wallensteinem 
przeciwko cesarzowi Ferdynandowi II. Jako zagorzały 
protestant podtrzymywał i wspierał wiarę ewangelicką w 
swych dobrach. Z tych powodów 24 lutego 1634 roku 
został pojmany w Oławie przez marszałka polnego, 
hrabiego Colloredo, przewieziony do Kłodzka, stamtąd do 
Czeskich Budziejowic, następnie do Wiednia, a 25 czerwca 
1635 do Ratyzbony w Bawarii. Tam stracono go przez 
ścięcie 23 lipca 1635, chociaż w trakcie swej obrony jasno 
dowodził niewinności.  W sierpniu 1634 rozkazem cesarza 
dzieci jego przewieziono z Kamienicy do Ołomuńca, 
dokąd towarzyszyła im siostra przyrodnia ich nie-
szczęsnego ojca, Anna Urszula, małżonka Johanna 
Bernhardta von Malzan, barona Nowego Zamku i 
Wierzchowic, pogrążona w wielkim bólu. Do tej pory wraz 
ze swym mężem czule opiekowała się sierotami; wielkim 
wstrząsem było dla niej, że prośby jej zostały nikczemnie 
oddalone przez cesarza, a jej podopieczni oddani na 
wychowanie Jezuitom i wychowani w wierze katolickiej.  
Wkrótce po aresztowaniu generała Johanna Ulricha barona 
von Schaffgotsch cesarz Ferdynand II przejął wszystkie 
jego dobra, a cesarz Ferdynand III sprzedał w roku 1641 
Starą Kamienicę hrabiemu Mikołajowi von Palfy z Węgier, 
który zmarł tam w roku 1679 jako Wielki Kanclerz.

Należąca do majątku starokamienickiego i 
tutejszej parafii Mała Kamienica wzmiankowana jest w 2 
dokumentach z roku 1371 i 1389. Inne nazwy wsi to die 
hinterste Kemnitz, Klein-Kemnitz, Hinterort bądź 
Hinterdorf. Należąca pod względem sądowniczym do 
Małej Kamienicy osada Sosnka [Kieferhäuser] pochodzi z 
nowszych czasów. Jej nazwa wywodzi się od lasku 
sosnowego, który tam wcześniej rósł.

Wieś Nowa Kamienica, wzmiankowana w 
dokumentach z roku 1370 i 1389, również należała do rodu 
Schaffgotschów. Anton von Schaffgotsch był w jej 
posiadaniu do swojej śmierci w roku 1508, następnie jego 
syn Ernst do roku 1540, zmarł tamże. W roku 1549 dwaj 
bracia Bernhard i Ernst von Schaffgotsch sprzedali ten 
majątek na rzecz George'a Renspergera von Dierßkowitz, 
następnie przeszedł on na własność Leonharda 
Renspergera, który go jednak wkrótce znowu sprzedał. 
Nowa Kamienica przeszła kolejno w posiadanie rodziny 
von Debschütz. Zakupił ją F r a n z v o n D e b s c h ü t z, 
wnuk Christopha von Debschütz auf Schadewalde. Urodził 
się w roku 1511 i zmarł 11 lutego 1588. Jego żoną była 
Magdalena von Metzrad. Jego siostra Anna znana pod 
imieniem Magdalena von Debschütz w latach 1565 do 
1575 była przeoryszą klasztoru w Lubomierzu. Jego jedyny 
syn H e i n r i c h, urodzony w roku 1563, otrzymał ojcowski 
majątek, a zasłużył się zwłaszcza tym, że kazał powiększyć 
i rozbudować kościół na własny koszt. W roku 1604 wraz z 
Kasparem von Spiller z Olesznej i Kasparem von Nimptsch 
z Siedlęcina zakupił od cesarza Rudolfa II. władzę 
sądowniczą nad wsią Pasiecznik. Zmarł 22 października 
1622. Ze swoją małżonką Anną von Uechtritz spłodził 
ośmioro dzieci, z których A b r a h a m stał się właścicielem 
Nowej Kamienicy. Urodził się 12 kwietnia 1606, poślubił 
Katharinę von Reibnitz, która urodziła mu czternaścioro 

dzieci, i zmarł 10 września 1669. 

Był wiernym członkiem Kościoła ewangelickiego i bardzo 
bogobojnym człowiekiem. Jego córka Anna Ursula wyszła 
za mąż za pułkownika Adama von Kaulhas, właściciela 
zamku Lenno.

Przejdźmy teraz do stanu kościelnego naszych 
gmin. Nasi przodkowie byli ślepymi poganami, o których 
mowa w 1. Kor. 12, 2: „Gdyście byli poganami, ciągnęło 
was nieodparcie ku niemym bożkom”. Ewangelię 
Chrystusową przyjęli jednak z wszelkimi jej błogo-
sławieństwami, gdy polski książę Mieszko Pierwszy 
tryumfalnie wprowadził chrześcijaństwo. Wydał on 
surowy przykaz, by w niedzielę Laetare 965 wrzucić do 
wody wszystkie posągi bożków. Wśród tych bożków był 
Thot lub Thout i dlatego niedziela ta zwana jest również 
niedzielą Thota lub Tota. Ponieważ z biegiem lat w kościele 
chrześcijańskim pojawiało się coraz więcej wątpliwości i 
zepsucia, to dzieło naprawy Kościoła w XVI wieku jest 
wielkim błogosławieństwem Boga. Doktor Marcin Luter, 
którego dzieło poprzedzili Jan Hus i inni, był narzędziem w 
rękach Boga, dzięki któremu nauka Jezusa znowu zdobyła 
poważanie i siłę. W imieniu Boga zaczął swe dzieło w ten 
sposób, że 31 października 1517 kazał przybić 95 słynnych 
tez, będących przeciwwagą błędów ówczesnego Kościoła 
chrześcijańskiego, do drzwi kościoła w Wittenberdze. To, 
że gmina kamienicka bardzo szybko skorzystała z owoców 
reformacji,  można bardzo łatwo wyjaśnić; von 
Schaffgotschowie, władcy z Kamienicy, już około roku 
1525 przyjęli oficjalnie wyznanie ewangelickie wraz ze  
swoimi  poddanymi, podobnie jak i znakomici Zedlitzowie 
i von Spillerowie w naszej okolicy, Debschützowie w 
Leśnej i hrabiowska rodzina von Röderów w majątkach 
Frydlandt, Liberec itd. w Czechach. Pierwszym ewange-
lickim kaznodzieją w naszej części Śląska był Melchior 
Hoffmann, uczeń doktora Lutra, od roku 1518 we wsi 
Nowy Kościół, należącej do Zygmunta von Zedlitza.  H a n 
s U l r i c h I I baron v o n S c h a f f g o t s c h, który przelał 
swą krew w Ratyzbonie jako niezłomny wyznawca 
ewangelii Jezusa, powiększył i rozbudował prawie od 
nowa w roku 1626 kościół w Starej Kamienicy, który stoi 
tam po dziś dzień, i polecił go konsekrować jako kościół 
luterański pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. On 
oraz jego ojciec Christoph von Schaffgotsch utrzymywali 
oprócz miejscowego księdza także własnego kaznodzieję 
na zamku bądź kapłana dworskiego. W latach 1637 do 1639 
trzeba było tutaj, tak jak i w innych majątkach hrabiowsko-
cesarskich, zaprzestać wyznawania wiary ewangelickiej. 
W związku z tym jednak, że w roku 1639 szwedzki bohater 
Banner zdobył przewagę na tutejszych terenach, to pod 
jego protektoratem w Wielkiej Kamienicy znowu 
przywrócono oficjalnie wyznanie ewangelickie, aż do 
momentu, gdy wraz z odebraniem kościołów w Starej 
Kamienicy, Małej Kamienicy i Nowej Kamienicy 23 lutego 
1654 całkowicie go zabroniono.

W maju 1758 zbudowany przez Hansa Ullricha 
von Schaffgotsch pałac spłonął. Nigdy go już nie 
odbudowano, a teraz 260 lat później możemy się cieszyć, 
że odrestaurowano sklepienia piwnic i tym samym udało 
się nam ocalić to bogate w historię miejsce od zapomnienia.

Styczeń 2019                               Ullrich Junker
(Bardzo dziękuję Panu Ullrichowi Junkerowi za zgodę na 
publikację tego tekstu. Pan Junker jest oddanym przyjacielem 
naszej Gminy i jej częstym gościem. Jego zamiłowanie do historii 
i zaangażowanie w ruch pojednania mogą być wzorem godnym 
naśladowania. Adam Spolnik)
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Jeszcze dwa miesiące temu pisa-
łam, że…  WAKACJE…. ZNÓW 
BĘDĄ WAKACJE…,że zapach 
lata, że wakacyjne plany... 
Chciałam, abyście zadbali o to by 
ten czas był wykorzystany na 
100%... był???
Czas… (wg Wikipedii ) skalarna (w 
klasycznym  ujęciu)  wielkość 
fizyczna określająca kolejność 
zdarzeń oraz odstępy między 
zdarzeniami zachodzącymi w tym 
samym miejscu. Pojęcie to jest 
rozważane w fizyce klasycznej ale 
także w rozważaniach filozofi-
cznych.  A czym dla nas jest czas ? 
Gdyby każdy z nas zastanowił się w 
głębi siebie czym jest, zwyczajnie 
większość nie potrafiłaby jednym 
prostym i konkretnym zdaniem 
określić zjawiska jakim jest upły-
wanie czasu, czy sam czas… 
Chwile,  następujące  po  sobie 
wydarzenia…. A może trwanie, 
nieuniknione zbliżanie się do cze-
goś, a następnie przemijanie. 
Mówimy „Żyj chwilą”… „Carpie 
diem” …ale czy to doceniamy, ten 
dany nam czas? On nieustannie 
ucieka i nie da się go cofnąć…  
często chcemy, aby coś trwało jak 
najdłużej, ale czas płynie… i 
wakacje  też  minęły…  CZAS  
spędzony wspólnie w świetlicy na 
zajęciach kreatywnych a także 
bardzo aktywnie na wycieczkach w 
góry i okolice jest wspaniałym 
wspomnieniem. Wakacyjny kalen-
darz niezwykły, który propono-
wałam w poprzednim wydaniu 
„Izerskiej Wsi” w większości został 
zrealizowany (przez mnie  ) …. 

Zrobiłam domową lemoniadę- a 
Ty? Zbudowałam zamek z piasku i 
zbierałam muszelki, skakałam 
przez fale  i karmiłam mewy- a Ty? 
Zagrałam w lotto i kupiłam los na 
loterii, zagrałam w karty, plan-
szówkę, ułożyłam puzzle -a Ty? 
Jadłam lody, owoce prosto z 
drzewa, zrobiłam deser z malinami 
i  byłam na jagodach- a Ty? 
Przeczytałam książkę- niejedną ;-) 
Byłam w kinie, na spacerze w lesie, 
na koncercie na świeżym powie-
trzu…. Odkryłam nowe miejsca w 
okolicy i…. spędzałam CZAS tak 
jak lubię … i starałam się Cieszyć  z 
każdego dnia- a Ty? 
A teraz nowe wyzwania… jak 
zawsze zapraszam do świetlicy do 
aktywnego spędzania czasu….  Nie 
odkładajmy swoich pasji i zainte-
resowań na jutro, na przyszły 
miesiąc, następny rok… na kiedyś.
„Czas nie będzie na nas czekał…” ( 
piosenka Blue cafe) 
Zajęcia stałe: poniedziałek – nauka 
języka niemieckiego  (godz.15-16 
najmłodsza grupa 4-6l., godz. 16-
17 dzieci szkolne, godz. 17-18 
zajęcia dla dorosłych) wtorek ( 
nauka gry na gitarze od godz. 
17.15) środa ( godz. 15-16 nauka 
języka niemieckiego dla dzieci 
szkolnych) od godz. 16. nie-
zmiennie spotkania kreatywne 
EKIPY NA 102. W czwartek 
zajęcia Jogi od 17. O Zajęciach dla 
Art.-Maluchów będę informować 
na stronie fb świetlicy.  Zapraszam. 
Monika  Kwaśn iak  -op iekun 
świetlicy. 

Świetlica Wiejska w Kopańcu po-
woli na małych obrotach reakty-
wuje swoją działalność. Piszę na 
małych obrotach i powoli ponieważ 
w wakacje świetlica była nie 
czynna co spowodowało, że młode 
pokolenie musiałam ''troszkę'' 
pobudzić i rozbudzić do wspólnego 
działania. Za nami kilka udanych 
warsztatów plastycznych na któ-
rych dominował projekt jesień. 
Podsuwam młodzieży koncepcje,  
a raczej podpowiadam, daje mate-
riały, a one swoją kreaty-

wnością i twórczością robią swoje 
małe, duże cudeńka. Oprócz war-
sztatów kreatywnych mamy też 
zajęcia kuchcikowe na które dzieci 
bardzo chętnie przychodzą. Zapra-
szam do naszej świetlicy, która jest 
czynna trzy razy w tygodniu -
wtorek 16-00 zapraszam dzieci na 
zajęcia artystyczne środa -16-00 
kuchcikowo dla dzieci i czwartek -
15-00 dla dorosłych.
Opiekun świetlicy

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOPAŃCU
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Początek roku szkolnego

Dziś zaczyna się przygoda! Czas 
wakacji szybko minął i przywiódł 
nas do tego szczególnego dnia, 
jaki  jest  inauguracja  roku 
szkolnego 2019/2020. Wszystkim 
uczniom, a także ich rodzicom, 
życzymy samych sukcesów oraz 
wytrwa-łości w dążeniu do celu!

Pierwszaki w akcji

Oto nasi uczniowie klasy pierw-
szej! Dziś ich pierwszy dzień w 
szkole i już przygotowali własną 
planetę odkrywców.

Artyści z pierwszej klasy

Zadaniem naszych Pierwszaków 
było namalowanie ulubionej 

zabawki, no i musicie Państwo 
przyznać, że prace wyszły cudnie!

Pocztówka z wakacji 

Przez całe wakacje nadsyłaliście 
do nas kartki pocztowe. Niektórzy 

z  Was  dostarczyli  pamiątki 
osobiście do szkoły. Za wszystkie 
serdecznie dziękujemy! Z po-
cztówek i zdjęć udało nam się 
stworzyć wspaniałą tablicę wspo-
mnień tegorocznych wakacji.

Nasze Przedszkolaki

W roku szkolnym 2019/2020 w 
Szkole Podstawowej w Wojcie-
szycach funkcjonują trzy oddziały 
przedszkolne: trzy i czterolatków, 
pięciolatków i sześciolatków. Od 

samego początku dużo się w 
naszych grupach dzieje. Dzieci 
uczą się bezpieczeństwa oraz 
tworzą piękne prace plastyczne. 
W najbliższym czasie dzieci 
udadzą się na spektakl do Teatru 
Animacji, a także będą ucze-
stniczyć w Dniu Przedszkolaka 
połączonym z Pasowaniem na 
Przedszkolaka.

Sprzątanie Świata
20 września uczniowie naszej 
szkoły w ramach dorocznej akcji 
Sprzątania Świata wyruszyli spod 
szkoły, aby zrobić porządek na 
ulicach Wojcieszyc. Wszyscy 
byliśmy bardzo zaangażowani, a 
nasze worki niestety szybko stały 
się pełne. Takie akcje uświa-

damiają dzieciom, jak ważna jest 
ochrona środowiska i miejmy 
nadzieję, zaowocują w przy-
szłości dobrymi ekologicznymi 
nawykami.

Święto Pieczonego 
Ziemniaka

27 września na boisku Szkoły 
Podstawowej  w  Wojcie-
szycach obchodziliśmy Świę-
to Pieczonego Ziemniaka, 
które już na stałe zagościło w 
naszej  tradycji.  Imprezę 
rozpoczęły występy arty-
styczne uczniów. W mię-
dzyczasie można było sko-

sztować wyśmienitych 
potraw   ziemnia-
czanych i wziąć udział 
w loterii  fantowej. 
Następnie rozpoczęły 
się gry i zabawy spor-
towe. 
Tematem tegorocznego 
konkurs ogłoszonego 
przez panią dyrektor 

był „LIS”, dlatego mogliśmy 
również podziwiać piękne 
prace wykonane przez ucz-
niów i ich rodziców. Dzięki 
sprzyjającej pogodzie festyn 
udał się doskonale.
Serdecznie dziękujemy wszy-
stkim zaangażowanym.
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Przedszkolaki witają po wakacjach 
Rozpoczął się nowy rok szkolny, 
obiecujący, niosący wiele radości i 
wyzwań. To szczególnie ważne 
wydarzenie dla dzieci, które roz-
poczęły swoją przygodę z przed-
szkolem. W ostatnim tygodniu 
sierpnia, miały one możliwość 
uczestniczenia w tygodniu adapta-
cyjnym, poznając swoje Panie, salę 
i środowisko przedszkolne. Wszy-
stkie Misie, bo tak nazywa się 
najmłodsza grupa są bardzo dziel-
ne, a starsi koledzy wraz z Paniami 
wspierają je uśmiechem, dobrym 
słowem i przytuleniem. Bardzo 
cieszymy się, że liczba dzieci w 
przedszkolu stale rośnie. Obecnie 
do placówki uczęszcza 91 dzieci, 
które w czterech grupach wieko-

wych będą zdobywać wiedzę i 
poznawać świat poprzez zabawę. 
Głównym celem i założeniem 
naszej pracy jest wszechstronny i 
harmonijny rozwój dzieci, zgodny 
z podstawą programową wycho-
wania przedszkolnego oraz celami 
polityki oświatowej. 
Przypominamy, że w kalendarz 
wrześniowych wydarzeń wpisały 
się Obchody Ogólnopolskiego 
Dnia Przedszkolaka. Kolejny raz 
mogliśmy stworzyć dzieciom 

okazję do wesołej zabawy, poprzez 
udział w konkurencjach sporto-
wych i wspólnych pląsach. Nie 
zabrakło również baniek mydla-

nych, upominków przygotowa-
nych przez Radę Rodziców oraz 
malowania buziek. Wrzesień 
dopiero się rozpoczął, a my już nie 
możemy doczekać się realizacji 
kolejnych wydarzeń zaplanowa-
nych w kalendarzu. Na nasze 
przedszkolaki czeka mnóstwo 
atrakcji i wyzwań. Ucząc dzieci 
prospołecznych postaw, zdrowego 
stylu życia i zasad bezpieczeństwa 
włączamy nasze przedszkole do 
coraz to nowych programów i 
akcji. We wrześniu przyłączymy 
się do akcji sprzątania świata. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem 
będzie również Pasowanie na 
Przedszkolaka. To szczególny 
dzień dla dzieci, które po raz 
pierwszy przekroczyły próg przed-
szkola, ponieważ od tej pory 
oficjalnie staną się członkami 
przedszkolnej  społeczności . 
Oprócz wielu uroczystości, zapla-
nowano również szereg zajęć 
dydaktycznych z udziałem zapro-
szonych gości. W najbliższym 
czasie planujemy wizytę Pana 
Policjanta, Leśniczego oraz  Rato-
wnika Medycznego. Nie zabraknie 
zajęć przyrodniczych z panem 
Wojtkiem z EDUza, zajęć sporto-
wych w sali gimnastycznej oraz 
kreatywnych z Panią M. Kwa-
śniak. Ponadto dzieci uczestniczyć 
będą w zajęciach dodatkowych, 
takich jak: rytmika, religia, język 
angielski, logopedia. Jak co roku 
urozmaicać nam będą pobyt w 
przedszkolu koncerty muzyków z 
Filharmonii Dolnośląskiej oraz 
spektakle teatralne. 
Dziękujemy Rodzicom za zaufanie 
i powierzenie nam największego 
skarbu jakim jest dziecko. Będzie-
my się starać, aby pobyt w naszym 
przedszkolu był czasem pełnym 
radości, zabawy i nauki. Życzymy 
sobie owocnej pracy w nowym 
roku przedszkolnym, a naszym 
podopiecznym   codziennego 
uśmiechu i dziecięcej spontani-
czności.
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Po wakacjach w 
starokamienickiej podstawówce

Po wakacyjnej przerwie uczniowie 
klas siódmych i ósmych wrócili do 
szkolnych ławek. Oprócz zajęć 
dydaktycznych w szkole nie 
zabrakło atrakcji urozmaicających 
życie ucznia. 11 września klasy 
siódme z wychowawcami ucze-
stniczyły w wycieczce do BRAM 
CZASU  w  Jeleniej  Górze. 
Młodzieży szczególnie podobały 
się doświadczenia chemiczne z 
użyciem ciekłego azotu, a przed-
stawiane w mrocznej scenerii 
katakumb eksperymenty sprawiły, 

że wszyscy czuli się jak w pra-
cowni alchemika.
Po zwiedzeniu podziemnych labi-
ryntów oraz urokliwych zakątków 
Jeleniej Góry nastąpił powrót do 
Starej Kamienicy.
W ramach prowadzonej w szkole 
akcji „Chcę zdrowo i bezpiecznie 
żyć” oprócz programu z profila-
ktyki uzależnień prowadzonego 
dla gimnazjalistów uczniowie klas 
siódmych spotkali się z dzielni-
cowym, Panem Wojciechem Dau-
kszewiczem, który przeprowadził 
prelekcję na temat bezpiecznej 
drogi ucznia do szkoły oraz jego 
funkcjonowania jako pieszego w 
ruchu drogowym. Pan dzielnicowy 
udzielił wskazówek na temat wła-
ściwego poruszania się po drogach 
i poboczach, zwrócił uwagę na 

konieczność noszenia odblasków 
w porze wieczorowej i przy za-
chmurzeniu w jesienne wieczory, 
kiedy pieszy ubrany w ciemny strój 
jest mało dostrzegalny przez 
kierowców prowadzących poja-
zdy. Pan dzielnicowy przypomniał 
uczniom o właściwym zachowaniu 
w stosunku do rówieśników i  
dorosłych, nie tylko w środowisku 
szkolnym, ale również wobec 
mieszkańców miejscowości.
Dzielnicowy przestrzegł młodzież 
przed brawurowym, nieodpo-
wiedzialnym korzystaniem z 
jezdni, którą niektórzy uczniowie 
traktują jako plac do zabawy i 
popisywania się swoimi umie-
jętnościami jazdy na rowerze czy 
skuterze.

SZKOŁA PODSTAWOWA 

W STAREJ KAMIENICY

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Zarządu GSWiK "KAMIENICA" Sp. z o.o. w Starej Kamienicy
zaprasza do negocjacji związanych z wykonywaniem prac 

w zakresie zimowego utrzymania dróg
na terenie gminy Stara Kamienica w sezonie 2019/2020

zgodnie z wymaganymi standardami tj.:
a. odśnieżanie jezdni,
b. posypywanie jezdni w przypadku wystąpienia śliskości,
c. oczyszczanie poboczy z piasku po zimowym posypywaniu.

Zimowemu utrzymaniu podlegają drogi o łącznej długości 90,62 km, w tym: 
41,36 km drogi gminne i 49,26 km drogi powiatowe.
Możliwe jest wydzielenie odcinków dróg do obsługi.

GSWiK „KAMIENICA” sp. z o.o zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów do 
zimowego utrzymania dróg, takich jak m.in. piasek o granulacji 0–2 mm oraz sól 

drogowa z antyzbrylaczem.

Zainteresowani świadczeniem w/w usług proszeni są o kontakt z GSWiK „KAMIENICA” 
sp. z o.o w Starej Kamienicy 149A lub pod numerem tel. 661-100-029, 667-290-002 w celu 
wyznaczenia daty spotkania i podjęcia rozmów.

        Prezes Zarządu
        Bożena Krausiewicz
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Uroczyste otwarcie Liceum 
Ogólnokształcącego w 

Starej Kamienicy
Inauguracja roku szkolnego 
2019/20 miała w Starej Kamienicy 
szczególny charakter. Z dniem 2 
września 2019 roku rozpoczęło 
działalność  Liceum  Ogólno-
kształcące w Starej Kamienicy. To 
jest historyczny moment. Uroczy-
stego uruchomienia Liceum 
Ogólnokształcącego w Starej 
Kamienicy dokonała pani dyrektor 
Wiesława Storta-Respondek wraz 
z władzami gminy Stara Ka-
mienica. Według słów zapro-

szonych gości, otwarcie Liceum to 
powód do dumy oraz podniesienie 
rangi terenu gminy Starej Kamie-
nicy. Liceum weszło w skład 
Zespołu Szkół w Starej Kamienicy 
wraz ze Szkołą Podstawową.
Do trzech klas uczęszcza 33 
uczniów. Atutem naszej szkoły są 
niewątpliwie mało liczne klasy i 
brak  kłopotów  z  dojazdem. 
Liceum ma profil językowy i 
informatyczny, młodzież uczy się 
także hiszpańskiego. Wielu na-
szych absolwentów postanowiło 
zostać w Starej Kamienicy, po-
nieważ oszczędzają na dojazdach 
dziennie około dwóch godzin i 
cenią sobie naukę w spokojnej 
atmosferze. Jak sami przyznają, 
nie boją się o poziom naszej szkoły, 
znają i szkołę, i nauczycieli. 
Dobrze się tu czują.
- Dopiero zaczynamy, nie mamy 
jeszcze historii, ale o poziom 

nauczania się 
nie boimy.
Mamy profe-
sjonalną kadrę, 
dobre warunki 
lokalowe, nie-
liczne  klasy, 
gdzie nauczy-

ciel może poświęcić uwagę każde-
mu uczniowi - mówi Mariusz 
Marek, wójt gminy Stara Kamie-
nica. Skąd pomysł na liceum we 
wsi? Wyszedł od gimnazjalistów 
kilka lat temu. Grupka młodych 
ludzi przyszła wtedy do dyrektor 
szkoły z pytaniem, dlaczego nie 
można zorganizować szkoły śre-
dniej w Starej Kamienicy. Ten 
oryginalny pomysł na poważnie 
zaczęto rozważać, kiedy nie tak 
dawno oddano do użytku nowe 
skrzydło szkoły (przybyło około 
500 m kw. powierzchni użytko-
wej), a do tego w wyniku reformy 

zaczęły znikać 
gimnazja.
Najliczniejsza 
klasa  licealna 
liczy 16 osób 
pozostałe mają 
po 10 i 8 ucz-
niów. - Mamy 
bardzo dobrze 
wyposażone ga-
binety, uczestni-
czymy w pro-

jektach, które wkrótce pozwolą 
nam  jeszcze  poprawić  bazę 
nauczania. Szkoła jest bezpieczna i 
przyjazna. Chcemy mieć specjali-
zację językowo-informatyczną – 
mówi Wiesława Storta-Respon-
dek, dyrektor Zespołu Szkół w 
Starej Kamienicy, Jak się okazuje, 
blisko połowa uczniów liceum w 
Starej Kamienicy to mieszkańcy 
ościennych gmin.
Zapraszamy  rodziców, 
uczniów i mieszkańców 
gminy Stara Kamienica na 
stronę internetową Zespołu 
Szkół w Starej Kamienicy, 
gdzie można śledzić na 
bieżąco wydarzenia z życia 
społeczności  szkolnej: 
h t t p s : / / z s -
starakamienica.edupage.org  
11 września 2019r. ucznio-
wie klas VII, a 19 września 
uczniowie z klas VIII i I 

klas Liceum Ogólnokształcącego 
uczestniczyli w wycieczce do 
Bram czasu „Time Gates” w 
Jeleniej Górze. Wizyta w pod-
ziemnych labiryntach rozpoczęła 
się od obejrzenia wręcz magi-
cznych pokazów i doświadczeń 
chemicznych z użyciem ciekłego 
azotu. Uczniowie poznali różne 
procesy chemiczno–fizyczne i 
właściwości biofizyczne roślin 
oraz zachowanie ciał stałych w 
zależności od temperatury. Po serii 
doświadczeń nastąpiło zwiedzanie 
podziemnych korytarzy i pomie-
szczeń. Było chłodno, ale krew 
mroziły niektóre opowieści pana 
przewodnika. Przechodząc przez 
kolejne bramy/wrota/, można było 
poznać pracę minerów i górników 
wydobywających węgiel.
Uczniowie poznali także historię 
wojen napoleońskich oraz rodzaje 
stosowanej w tym czasie broni / 
muszkiet z bagnetem/. Po zwie-
dzeniu całego obiektu udaliśmy się 
do centrum miasta. Następnie 
pociągiem wróciliśmy do szkoły.
16.09.2019 r. uczniowie klas I 
Liceum   Ogólnokształcącego 
wzięli udział w warsztatach profi-
laktycznych z psychoterapeutą 
uzależnień - Panem Krzysztofem 
Matusiakiem. W trakcie zajęć 
młodzież poznawała między 
innym  destrukcyjny  wpływ 
środków odurzających na życie 
człowieka,  usystematyzowała 
wiedzę na temat mechanizmów 
powstawania uzależnień, kształ-
towała również właściwe postawy 
wobec używek oraz rozwijała 
umiejętność asertywnego mówie-
nia „nie”, zwłaszcza w sytuacjach 
nacisku i presji ze strony grupy 
rówieśniczej.
Anna Hac-Kaczmarek

https://zs-starakamienica.edupage.org/news/#136
https://zs-starakamienica.edupage.org/news/#136
https://zs-starakamienica.edupage.org/news/#136
https://zs-starakamienica.edupage.org/
https://zs-starakamienica.edupage.org/
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Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Barcinku

MARCIN GORTAT i spotkanie z 
naszymi uczniami!

27.06. 2019 GORTAT CAMP 
zawitał do Karpacza! Ponad 150 
dzieci miało okazję wziąć udział w 
treningu z Marcinem Gortatem, 
który instruował i dawał rady na 
przyszłość, emanując niesamowitą 
energią. Towarzyszył mu koszy-
karski sztab trenerski, między 
innymi kapitan drużyny narodowej 
Adam Waczyński, Wicemistrz 
Polski Karol Gruszecki, Kamil 
Chanas, Tomasz Gielo i jak zawsze 
bardzo  energetyczny  Kacper 
„Kacpa” Lachowicz. 
My też tam byliśmy, a dokładnie 
Maciej Legucki, który osobiście 
mógł poczuć wyjątkową atmosferę 
tego sportowego wydarzenia.

                                   M.Pajor
N O W Y  R O K  S Z K O L N Y 
ZAPOWIADA SIĘ CIEKAWIE!
Już  na  progu  nowego  roku 
szkolnego na naszych uczniów 
czekała miła niespodzianka. Pani 
Amanda Zegar z firmy ,,Ranczo 
pod Strzechą” ufundowała dla 
wszystkich sportowe worki, które 
przydadzą się uczniom podczas 
różnych aktywności. 
Poszerzyła się także oferta szkoły i 
w nowym roku uczniowie będą 
mogli uczęszczać na ciekawe 
zajęcia dodatkowe, m.in.: zajęcia 
sportowe w ramach SKS, zajęcia 
taneczne, plastyczne prowadzone 

przez Panią Monikę Barabasz-
Kwaśniak, zajęcia z języka angiel-
skiego, migowego, zajęcia tera-
peutyczne (m.in. logopedyczne, 
terapia pedagogiczna, arteterapia). 
Oprócz tego działał będzie Szkol-
ny  Klub 80  Rowerów SKR 

,,Bicykl”. 
Zapraszamy także 
wszystkich  ucz-
niów  do  naszej 
szkolnej ,,Galerii 
talentów i cieka-
wych  zaintere-
sowań”. Pragniemy 
stworzyć miejsce, 
w którym będziecie 
mogli pochwalić 
się swoimi cieka-
wymi  zaintere-
sowaniami, osią-

gnięciami i tym samym zarazić 

innych pasją. Każdy z Was bowiem 
ma w sobie coś niesamowitego, 
fascynującego i wartościowego. 

Warto więc się pochwalić. Zgło-
szenia można wysyłać drogą e-
mailową na adres:
k u z i a e w a @ g m a i l . c o m  l u b 
osobiście w sali nr 22 u nauczyciela 
języka polskiego. 
N O W Y  S P O N S O R 
SZKOLNEGO KLUBU 80 
ROWERÓW SKR ,,BICYKL” - 
F I R M A  M O N T E A M  P . 
POLAKA
Podczas wakacji udało się po-
zyskać sponsora – Pana Piotra 
Polaka, właściciela firmy Mon-
team – który zaoferował swoją 
pomoc w wyposażeniu naszych 
uczniów w ciepłe bluzy rowerowe, 
dzięki którym jesienne wycieczki 
staną się zdecydowanie bardziej 
komfortowe i przyjemne. Dzięku-
jemy i z niecierpliwością czekamy 
na nowe stroje.                E. Wojna 

K A M P A N I A 
WYBORCZA DO 
S A M O R Z Ą D U 
UCZNIOWSKIEG
O RUSZYŁA!
16 września ucznio-
wie z klas IV – VI 
zaprezentowali na 
forum swoje progra-
my wyborcze. Każdy 
z kandydatów miał 
bogaty   wachlarz 
pomysłów,   jak 
,,umilić”  swoim 
kolegom  i  kole-
żankom  pobyt w 
szkole, by jedno-
cześnie uczyć się, 
rozwijać i bawić.

Trzymamy za Was kciuki. Wybory 
już niebawem! 
                                        E. Wojna

mailto:kuziaewa@gmail.com
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Nowy Rok Szkolny - Nowe 
Wyznawania!

2 września rozpoczęliśmy uro-
czyście Nowy Rok Szkolny 
2019/2020. W naszej szkole każdy 

może roz-
wijać swoje 
zaintereso-
wania i pa-
sje. Konty-
nuujemy za-
jęcia rozwi-
jające kre-
atywność  w 
kl.I-V, od-
bywają się 
zajęcia   z 

robotyki. Talenty plastyczne oraz 
muzyczne można rozwijać na 
Kółku Plastycznym oraz poprzez 
występy w Zespole Orffięta.
Uczniowie mają również możli-
wość udziału w zajęciach Trening 
umiejętności edukacyjnych, na 
których utrwalają wiedzę i umie-
jętności zdobyte na lekcjach, uczę-
szczają na zajęcia terapii pedago-
gicznej oraz rewalidację.

W szkole prężnie działa Wolon-
tariat, którego głównym celem jest 
rozwijanie wśród uczniów postaw 
otwartości i wrażliwości na potrze-
by szkolnego i lokalnego środo-
wiska. Zostały podjęte już pierw-
sze działania w postaci zbierania 
nakrętek, sprzedaży kalenda-
rzyków oraz pomocy dydakty-
cznych na rzecz osób niepełno-
sprawnych.
Dnia 17 września odbyły się 

wybory do Samorządu Ucznio-
wskiego poprzedzone aktywną 
kampanią wyborczą. Przewo-
dniczącym Szkoły został Antoni 
Paszkowski, Zastępcą Julia Są-
wicz, Sekretarzem Hanna Wdo-
wiak, Skarbnikiem Zuzanna 
Klimczak.  Serdecznie  gra-
tulujemy zwycięzcom i życzymy  
wielu sukcesów!

Dzień Kropki
16 września obchodziliśmy Dzień 
Kropki. Z tej okazji wszyscy 
uczniowie wzięli udział w spe-
cjalnie przygotowanych zajęciach, 
na których wykazywali się kreaty-
wnością oraz pomysłowością. 
Najmłodsi uczniowie oraz wycho-
wankowie z oddziałów przed-

szkolnych spędzili ten dzień w 
formie wspólnych zabaw.

Sprzątanie Świata
20 września cała społeczność 
szkolna wzięła udział w akcji 
Sprzątanie  Świata.  Wszyscy 
uczniowie zostali podzieleni na 
grupy, które miały za zadanie 
posprzątać wydzielony rejon. 
Organ prowadzący, czyli Gmina 
Stara Kamienica wyposażył  dzieci 
w worki oraz jednorazowe

rękawiczki .  Udział  w akcj i 
uświadomił uczniom jak ważne 
jest dbanie o środowisko. Wy-
starczy zacząć tylko od siebie, 
zwrócić uwagę na to czy papierki 
trafiają do odpowiedniego kosza i 
nie będzie problemu ze śmieciami. 
Wszyscy chcemy żyć w czystym 
środowisku!

Dzień Przedszkolaka
"Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 września zbliża się,

od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują 

Dzień Przedszkolaka"

20 września - to dzień ważny dla 
wszystkich przedszkolaków w 
całej Polsce. Święto to zostało 
ustanowione, by podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w rozwoju 
i edukacji dzieci i ma przyczynić 
się do popularyzacji wychowania 
przedszkolnego. Nasze przed-
szkolaki  Misie i Słodziaki  w ten 
szczególny dzień samodzielnie 
przygotowały smakołyki.



* Izerska Wieś * str 15

ŚWIETLICA 

WIEJSKA

ŚWIETLICA 

WIEJSKA

w BARCINKUw BARCINKU
W okresie wakacyjnym Świetlica Wiejska w Barcinku była 
zamknięta ale mimo tego znalazło się parę okazji do 
wspólnych spotkań. Integracja mieszkańców była możliwa 
dzięki naszej pięknej plaży, która powstała z inicjatywy 
Amandy mieszkanki Barcinka oraz wspólnej pracy 
mieszkańców i sponsorów. Na piasku stoją ławki, stoły i 
kolorowe leżaki, które ozdabiają to miejsce.

W sierpniu odbył się „Turniej Warcabowy na Plaży w 
Barcinku” zorganizowany przez Amandę z Rancza pod 
Strzechą oraz Parafię pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w 
Starej  Kamienicy.  Impreza  cieszyła  się sporym 
zainteresowaniem bo na zwycięzców czekały puchary i 
inne nagrody, oraz grill i napoje chłodzące dla wszystkich 
uczestników spotkania. Puchar otrzymał Pan Marcin, który 
pokonał swoich rywali a nagrodę odebrał wraz z córkami. 
Niestety mnie nie było na tym turnieju ponieważ w tym 
samym czasie zorganizowałyśmy wspólny wypad z 
dziećmi i rodzicami ze Starej Kamienicy do Chatki 
Górzystów. Dzieci bardzo dzielnie przeszły ok.22km i za to 
wielkie brawa dla nich oraz dla rodziców, którzy cały czas 
ich wspierali. Wycieczka była bardzo udana i urozmaicona 
bo wjechaliśmy gondolą w Świeradowie następnie trasa 
prowadziła do Chatki Górzystów i Schroniska Orle a z 
Polany Jakuszyckiej wróciliśmy pociągiem do domu.
Wakacje w Barcinku zakończyliśmy wielkim wyda-
rzeniem jakim było „Kino Letnie na Plaży”, udało się 
uzyskać wszelkie pozwolenie od studia filmowego „Zebra” 
na publiczne wyświetlenie bajki oraz filmu za co bardzo 
dziękujemy razem z Amandą. Cieszymy się, że również ta 

impreza integracyjna wzbudziła duże zainte-
resowanie. Fajnie było zobaczyć biegające dzieci 
do maszyny z popcornem, chętne również do 
wspólnej zabawy w kółeczku przy muzyce, które 
po obejrzeniu bajki „Tytus, Romek i Atomek” 
zmęczone wróciły do domu. Wszystkie leżaki i 
ławeczki były zajęte również na wyświetlanym 
filmie dla pozostałych mieszkańców. Były 
przepyszne kiełbaski z grilla, ciasto, napoje oraz 
popcorn, które zafundowała Pani Amanda.
W naszej świetlicy w Barcinku zajęcia nadal 
odbywają  się  cyklicznie,  dla  grupy 
kreatywnych kobiet zajęcia są w środy od 

godz.16.30. Nasza grupa kobiet nadal systematycznie 
działa na zajęciach, gdzie powstają przepiękne rzeczy 
na różne okazje. Przy wspólnej kawie i najczęściej 
przy czymś słodkim czas leci bardzo szybko dlatego 
też serdecznie zapraszam wszystkie chętne panie w 
każdą środę. Dzieci natomiast mają swoje zajęcia w 
każdy piątek od godz.16.30 i zachęcam rodziców aby 
przyprowadzały swoje pociechy bo przy większej 
grupie można więcej zdziałać.

                                Opiekun świetlicy Renata Grzegorek
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Międzynarodowy 
Dzień Muzyki

W ramach obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Muzyki, 6 paździer-
nika br. mogliśmy gościć duet akor-
deonowy z Ukrainy Włodzimierza i 
Iwana Gajdyczuk oraz Chór 
Harfa z Piechowic. Koncert odbył 
się dzięki p.Andrzejowi Tobiaszowi, 
który koordynował wydarzenie. Mi-
strzowska gra akordeonistów oraz 
występ chóru, widownia nagrodziła 
oklaskami na stojąco. Cały koncert 
można obejrzeć w internecie pod 
adresem https://www.facebook.com
/Artystyczna-Galeria-Izerska
Ukraińscy muzycy zafascynowani 
atmosferą w naszej AGI, wyrazili 
chęć ponownego przyjazdu na 
występ :) Dziękuję wszystkim za 
bardzo aktywny udział w koncercie. 

Ja z podróży

K o n c e r t  K a r o l i n y  M a c z e k 
Rynkowskiej kolejny raz udowo-
dnił najwyższy profesjonalizm 
artystki. Przy akompaniamencie 
Rafała  Tworka,  kunsztownie 
dobrany repertuar, powiódł wido-
wnię w krainę łagodności, harmonii 
i wyciszenia. Podróż muzyczna 
zaprezentowana przez artystów, 
pozostawiła publiczność w nie-
dosycie i oczekiwaniu na kolejne 
koncerty. Mam nadzieję, że uda nam 
się zaplanować w przyszłości ciąg 
dalszy tej podróży.

Link do odsłuchania piosenki na 
internecie:
https://www.youtube.com/watch?v=osKt
5KKnHSk&fbclid=IwAR3kxQgjvXSQ-
9J0aLFJG1zH8vvOH1lSaHC-
xX6ShN__aWVfd5U1BNyqDSQ

Minerały w galerii

Zapewne nie było to pierwsze i 
ostatnie spotkanie z kolekcjo-
nerami minerałów w Artystycznej 
Galerii Izerskiej. Duże zaintereso-
wanie prelekcjami obliguje mnie 
do zaplanowania kolejnych edycji. 
Rozległa wiedza o minerałach 
zaprezentowana przez prelegentów 
Dariusza Jończy oraz Jana 
Wieczorka została doceniona 
przez widzów. W AGI można 
oglądać w jednej z gablot kolekcję 
minerałów ze Starej Kamienicy. 
Pan Dariusz Jończy przekazał 
również  wiele  wspaniałych 
eksponatów  świadczących  o 
burzliwej historii starokamie-
nickiej ziemi.


