
Nr 73/2020

Rada Gminy po zapoznaniu 
się  ze  sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy, 

sprawozdaniem finansowym, 
opinią  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, informacją o 

stanie   mienia 
Gminy i stanowi-
skiem Komisji Re-
wizyjnej,  jedno-
myślnie udzieliła 
a b s o l u t o r i u m 
Wójtowi Gminy 
Stara Kamienica za 
2019 rok z tytułu 
wykonania budżetu 
gminy.

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY
STARA KAMIENICA ZA 2019 ROK



WANDALIZM
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Zamieszczone poniżej zdjęcia są symbolem naszej 
obojętności. Obojętności na akty bezmyślnego  
wandalizmu.  Zniszczenia  nie  zrobiły osoby 
przyjeżdżające do nas z zewnątrz, jest to dzieło 
naszych mieszkańców. Straty obciążają nasz portfel, 
bo z niego płacimy podatki, które wracają w postaci 
inwestycji. Przystanki, stadion, miejsca rekreacyjne, 
zamek w Starej Kamienicy - to są nasze wizytówki. 
Estetyka tych miejsc świadczy o naszej kulturze. Nie 

pozwólmy, aby bezmyślne niszczenie NASZEGO 
mienia  uchodziło  bezkarnie.  Fotopułapki oraz 
monitoring nie rozwiążą tego problemu, bez naszego 
osobistego zaangażowania. Prosimy o reagowanie na 
akty wandalizmu. Naszą gminę odwiedza coraz 
więcej turystów. Postarajmy się aby dostrzegali 
piękną, zadbaną i przyjazną izerską wieś.
(fotografie z dokumentacji przekazanej Policji z 
Urzędu Gminy)
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Wójt Gminy Stara Kamienica  przypomina  o 
procedurze przyznawania medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie.
Pary małżeńskie obchodzące w najbliższym czasie 
50-lecie (lub więcej) pożycia małżeńskiego lub, które 
jubileusz złotych godów maja już za sobą, a dotąd nie 
otrzymały medali mogą w każdej chwili zgłosić chęć 
otrzymania takiego odznaczenia.
Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi 
wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym 
związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania 
za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie 
składali sobie przed laty.
Niestety, w związku z obowiązującymi przepisami 
Urząd Gminy nie może samodzielnie pozyskiwać i 
przetwarzać danych osobowych bez zgody osoby, 
której one dotyczą.
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać sami zaintere-
sowani lub członkowie ich rodzin (za zgodą 
Jubilatów), wypełniając odpowiedni wniosek i 
składając w tut. urzędzie gminy.
Procedura nadania Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie jest dość złożona i czasochłonna, dlatego 
wniosek warto złożyć z dużym wyprzedzeniem. 
Zgodnie  z  obowiązującą ustawą o orderach i 
odznaczeniach, na wniosek osób obchodzących 
jubileusz, Wojewoda właściwy ze względu na miejsce 
ich  zamieszkania,  występuje  do  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie takiego odzna-

czenia. Przed przesłaniem wniosku do Kancelarii 
Prezydenta RP dane Jubilatów muszą zostać 
dokładnie sprawdzone, aby spełniały wymagania 
formalne związane z przyznaniem Medalu oraz 
legitymacji, które przesyłane są za pośrednictwem 
Wojewody.
O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  
Jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpo-
średnio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami 
zostaną przekazane do Wojewody Dolnośląskiego, a 
w  dalszej  kolejności  do Wójta Gminy Stara 
Kamienica.
Dlatego też, jeśli obchodzą Państwo Złote Gody i 
chcieli by zostać odznaczeni Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, to proszę już teraz poczynić  
stosowne starania o jego otrzymanie. Procedura 
związana z nadaniem i przesłaniem odznaczeń trwa 
ok. 6 miesięcy. W tym celu proszę kontaktować się z 
pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego w siedzibie 
Urzędu Gminy Stara Kamienica.

Korzystając z okazji, składam wszystkim Jubilatom 
serdeczne  życzenia  kolejnych  wspólnych lat 
przeżytych w zdrowiu i harmonii, a także radości i 
satysfakcji z przeżycia wspólnie 50 lat zgodnie ze 
złożonym sobie przyrzeczeniem.
                                                     Mariusz Marek
                                                       Wójt Gminy

Obchodzicie 50 rocznicę ślubu ?

60 lat wspólnego pożycia małżeńskiego 

to jubileusz szczególny, z tej okazji, mieszkańcom 
Gminy Stara Kamienica, którzy w tym roku świętują 

Diamentowe Gody,
Zacnym Jubilatom:

Jadwidze i Józefowi Ruchała
Helenie i Janowi Narejko

Genowefie i Edwardowi Puch
Wójt Gminy składa serdeczne gratulacje, 

życzenia zdrowia,
pomyślności i szczęścia na dalsze lata 

wspólnego życia.

Wójt Gminy
Mariusz Marek

Diamentowe Gody
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KREATYWNOŚĆ I 
WSPÓŁPRACA 

Klasa 3 na edukacji technicznej 
wykazała  się kreatywnością, 
podczas  tworzenia  makiety 
Zagrody w Bullerbyn.
Współpracując, stworzyli jeden z 
domów bohaterów lektury. Każdy 
miał swój wkład w tworzenie 
projektu. Gratulujemy zgodnej 
współpracy i kreatywności.

 TAKI TALENT

Czyżby nowy Lewy? Gratulacje dla 
Ignasia za zdobycie 2 miejsca w 
piłce nożnej podczas zawodów w 
Świerzawie. Trzymamy kciuki za 
dalsze osiągnięcia  a za kilka lat 
przyjdziemy po autograf.

POKAZY EDUKACYJNE:

Chemia - ciekły azot
Dnia 08.09.2020 o godzinie 8.00,  
poszliśmy z całą Szkołą Podsta-
wową imienia Jana Pawła II w 
Wojcieszycach na salę gimna-
styczną. Odbywał się tam pokaz z 
chemii. Tematem przewodnim był 
ciekły azot i doświadczenia z nim 
związane. Pan, który prowadził 
zajęcia, przedstawił nam kilka 
ciekawych eksperymentów. Je-
dnym z nich było pokazanie nam, 
co stanie się w momencie połą-
czenia ciekłego azotu z gorącą 
wodą. Efektem tego, był wielki 
wybuch pary, który rozprowadził 
się po całej sali. Widok był nie-
samowity!
Drugim doświadczeniem był ciekły 
azot  w  połączeniu z balonem. 
Polegał on na tym, że pan w 
naczyniu umieścił balon, który 
następnie polał azotem. Dzięki 
temu przedmiot  zaczął się kurczyć. 
Po wyciągnięciu z azotu balon 
powrócił do swoim rozmiarów.
Występ był niesamowity i bardzo 
interesujący. To była jedna z 
najciekawszych  rzeczy,  jaką 
miałem możliwość do tej pory 
obejrzeć. Liczę na to, że jeszcze 
kiedyś będę miał możliwość 
zobaczyć to jeszcze raz.

Pokaz ogniowy

W piątek 11.09. 2020 r. uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w 
ramach projektu „Poprawa jakości 
uczenia się w szkołach w gminie 
Stara Kamienica” w pokazie 
naukowym pt. „Energia - różne 
rodzaje energii”. Podczas inte-
resujących zajęć dwójka chemików 
pokazała dzieciom, jak można 
rozpalić ogień przy pomocy drewna 
i krzesiwa. Mogliśmy podziwiać 
również reakcje spalania magnesu. 
Dowiedzieliśmy się jak zbudować 
silnik wykorzystujący siłę Lorenza 
oraz widzieliśmy na własne oczy 
spalanie wybuchowe etanolu z opa-
rami powietrza w butli. Nie-
samowite okazało się tworzenie 
tornada ogniowego. Dzięki poka-
zowi mogliśmy się uczyć przez 
zabawę. Obejrzany pokaz był 
bardzo interesujący.

Magiczny pokaz gazowy

16.09.2020  na ostatnich warszta-
tach realizowanych z ramach 
projektu „Poprawa jakości uczenia 
się w szkołach w gminie Stara 
Kamienica" poznaliśmy ciekawe 
właściwości gazów (tlen, dwu-
tlenek węgla, hel, wodór). Ekspe-
rymenty z gaśnicą, podpalanie 
piany i zabawy z ogniem oraz 
gazami bardzo przypadły dzieciom 
do gustu. Bardzo dziękujemy 
naszym gościom za pouczające 
zajęcia, które możemy śmiało 
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polecić wszystkim zaintereso-
wanym chemią.

Zajęcia projektowe w 
klsach I-III

W ramach projektu „Poprawa 
jakości uczenia się w szkołach w 
gminie Stara Kamienica” ucznio-
wie klas I-III brali udział w 

warsztatach w Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej pt. "Cztery żywioły".
Uczniowie mieli możliwość samo-
dzielnie wykonać ciekawe ekspe-
rymenty w laboratorium. Zwiedzili 
ekspozycje znajdujące się na 
terenie Sudeckiej Zagrody Edu-
kacyjnej  oraz  oglądali filmy  
edukacyjne związane z Krainą 
Wygasłych Wulkanów.

Gmina Stara Kamienica w dniu 
18.06.2020 r.  w  Artystycznej 
Galerii Izerskiej w Kromnowie 
zorganizowała spotkanie Karko-
noskiego Klastra Energii w celu 
podpisania deklaracji uczestnictwa 
w projekcie pn.: Budowa infra-
struktury służącej wytwarzaniu 
energii elektrycznej i cieplnej ze 
źródeł odnawialnych realizowana 
przez uczestników Karkonoskiego 
Klastra Energetycznego.

Funkcję Lidera Projektu wzięła na 
siebie Gmina Stara Kamienica.

Projekt planowany do realizacji w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 3 – Gospodarka 
niskoemisyjna,  działanie  3.1 
Produkcja i dystrybucja energii ze 
źródeł odnawialnych – konkurs 
horyzontalny,  3 .1 .  A Przed-
sięwzięcia, mające na celu pro-
dukcję energii elektrycznej i/lub 
cieplnej (wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyj-
nej/przemysłowej), polegające na 

budowie oraz modernizacji (w tym 
zakup niezbędnych urządzeń) 
infrastruktury służącej wytwa-
rzaniu energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych (w tym 
mikroinstalacji).
W spotkaniu udział wzięli przed-
stawiciele gmin powiatu Jelenio-
górskiego, a także Związek Gmin 
Karkonoskich,  Towarzystwo Kar-
konoskie, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu – odział w 
Jeleniej Górze,  Fundacja Świa-
domego Klimatu, Karkonoski 
System Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o,  Osada Śnieżka Operator 
Sp. z.o.o, Turbojazz s.c, IASE Sp. z 
o.o., MEW Śnieżka S.j., Maciej 
Klempouz – przedsiębiorca.

W ramach projektu maksymalna 
kwota przypadająca na 1 Klaster 
Energii wynosi 7 000 000 zł.

Na spotkaniu omówiono zasady 
współpracy między partnerami 
projektu a także przedstawiono 
plan złożenia projektu do dnia 
31.08.2020 r.



* Izerska Wieś * str 6

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł 

W STAREJ KAMIENICY
Z powrotu do szkoły i nauczania w 
trybie stacjonarnym cieszą się 
wszyscy: uczniowie, rodzice i 
nauczyciele. I chociaż byliśmy 
pierwszą szkołą w gminie i chyba w 
ogóle jedną z pierwszych w kraju, 
która bardzo szybko - w sposób 
zorganizowany- zaczęła uczyć na 
jednej platformie edukacyjnej, to 
jednak nauczanie zdalne nie do 
końca  nas satysfakcjonowało. 
Oczywiście w czasach trudnych 
jest dobrym narzędziem, ale my 
opowiadamy się za szkołą trady-
cyjną.  
Jeszcze kilka informacji z ubie-
głego roku szkolnego. Pandemia 
pokrzyżowała nasze plany i musie-
liśmy wstrzymać działania ukie-
runkowane na współpracę ze środo-
wiskiem, a niektóre edukacyjne i 
wychowawcze ograniczyć. Dzięki 
nauce zdalnej zostaliśmy „szkołą 
uczącą się”, gdyż pracy na pla-
tformie uczyli się wszyscy: ucznio-
wie, nauczyciele, a niejednokrotnie 
też rodzice. Jest to nie tylko nasze 
wspólne doświadczenie, ale także 
nasz mały SUKCES. Placówka 
została też doposażona w laptopy, 
które wypożyczaliśmy uczniom na 
czas nauki zdalnej. Podsumo-
waniem naszej wspólnej pracy były 
osiągnięcia uczniów:
- 14 uczniów otrzymało świa-
dectwa z wyróżnieniem, najwyższa 
średnia w szkole to 5,79,

- 2 uczennice otrzymały nagrody za 
100% frekwencję,
- wręczyliśmy 11 medali „Mały  
Nobel”, jest to nasz szkolny medal 
przyznawany w trzech kategoriach: 
osiągnięcia edukacyjne, wybitne 
osiągnięcia w jednej dziedzinie, 
działalność społeczna,
- 2 uczennice naszego liceum 
zostały zgłoszone do stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

W tym roku szkolnym mamy 9 
klas: 5 w szkole podstawowej i 4 w 
liceum, ale pracujemy zachowując 
wszystkie rygory „covidowe”. 
Zaczęliśmy bardzo intensywnie, 
gdyż już we wrześniu ruszyła nasza 
innowacja pedagogiczna „Nau-
kowe soboty”, w ramach których 
uczniowie uczestniczą w zajęciach 
edukacyjnych z prze-dmiotów 
matematyczno-przy-rodniczych, 
informatycznych i projektach 
powiązanych z infor-matyką, 
językowych oraz kreaty-wnych 
rozwijających wszelkiego rodzaju 
umiejętności artystyczne. W 
pierwszym semestrze zajęcia będą 
odbywać się w dwie soboty w 
miesiącu. Przed nami wycieczki 
edukacyjne, jeszcze we wrześniu 
do Jaskini Niedźwiedziej i twierdzy 
w Kłodzku, a w październiku na 
warsztaty do radia we Wrocławiu. 
Ogółem na ten rok szkolny mamy 
zaplanowanych  7  wycieczek 
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edukacyjnych.  Zajęcia i wycieczki 
realizowane są w ramach projektu 
unijnego „Poprawa jakości uczenia 
się w szkołach w gminie Stara 
Kamienica”. Otrzymaliśmy też 
nową pracownię językową, laptopy 
do Centrum Multimedialnego 
znajdującego się w bibliotece 
szkolnej, czekamy jeszcze na dopo-
sażenie pracowni przyrodniczych i 
matematycznej.
Nasi uczniowie nie tylko intensy-
wnie uczą się, ale też  rozwijają się 
kulturalnie jeżdżąc na seanse filmo-
we do kina „Helios” w Jeleniej 
Górze (kino przestrzega procedur 
covidowych) i uczestnicząc w 
akcjach na rzecz środowiska, np. 
sprzątanie świata. Przygotowują 
też  koncert  muzyczny, który 
chcieliby pokazać w środowisku 
lokalnym. Uczniowie mogą też 
uczestniczyć w dodatkowych zaję-
ciach sportowych organizowanych 

przez szkołę. 
Niestety w obecnej sytuacji nie 
możemy przedstawić konkretnych 
działań, gdyż nasze plany są 
zależne od małego, złośliwego 
wirusa.
Chciałabym jeszcze raz podzię-
kować uczniom, rodzicom, na-
uczycielom, pracownikom szkoły i 
gminnym władzom za ubiegły rok 
szkolny,  rok  ciężkiej pracy, 
zwłaszcza w trudnym dla nas czasie 
pandemii. Dziękuję za pomoc, 
wsparcie i wyrozumiałość.
Na ten rok szkolny uczniom, nau-
czycielom i rodzicom życzę przede 
wszystkim sukcesów eduka-
cyjnych, zadowolenia z posze-
rzania horyzontów naukowych i 
wytrwałości w dążeniu do wy-
znaczonych  celów, a władzom 
gminnym, pracownikom szkoły i 
wszystkim przyjaciołom naszej 
placówki - stabilizacji i spokoju.

Dzięki  otrzymanej  pomocy 
finansowej z puli środków na 
ochronę zabytków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zakończono realizację zadania pn. 
„Stara Kamienica, ruiny zamku 

( X V I  w . )  
ratownicze
zabezpiecze-
nie
kamiennego 
łukowego
przyziemia
zamku 
- etap IV”.
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Zajęcia projektowe 
„ Poprawa  jakości uczenia 
się  w szkołach w Gminie 

Stara Kamienica”

W  n o w y m  r o k u  s z k o l n y m 
2020/2021 kontynuujemy reali-
zację zajęć projektowych. Każdy 
uczeń w szkole uczęszcza na 
wybrane zajęcia o charakterze 
terapeutycznym lub wyrówna-
wczym: terapia indywidualna 
biofeedback, zajęcia logopedy-
czne, zajęcia sensomotoryczne, 
terapia pedagogiczna, trening 
umiejętności społecznych, zajęcia 
wyrównawcze z matematyki bądź 
na zajęcia rozwijające: koło języ-
kowe, zajęcia rozwijające z ma-
tematyki, zajęcia rozwijające krea-
tywność, robotyka, doświadczenia 
fizyczno-chemiczne. Wszystkie 
zajęcia cieszą się dużą popular-
nością wśród uczniów.

Pokazy fizyczno-chemiczne

W ramach realizacji projektu 
„Poprawa  jakości uczenia w 
szkołach w Gminie Stara Ka-
mienica” w naszej szkole odbyło 
się sześć pokazów dla uczniów klas 
I-VI. Odwiedzili nas pracownicy 
firmy Chefik z Wrocławia, którzy 
w ciekawy sposób przybliżyli 
dzieciom zagadnienia z chemii i 
fizyki. Tematyka pokazów: „Ciekły 
azot”, „Energia-różne rodzaje 
energii”, „Właściwości gazów”. 
Uczniowie wspólnie z prowa-
dzącymi mieli okazję wykonać 
różne doświadczenia,  m.in. : 
umieszczenie napompowanych 
balonów w misce, wessanie balona 
do butelki, umieszczenie gumek 
recepturek w azocie i ich kruszenie, 
nadprzewodnik i lewitacja,  Tor-
nado ogniowe,  krzesanie ognia za 
pomocą drewienka, krzesanie 
ognia za pomocą krzesiwa (pod-
palanie waty), reakcja nadman-
ganianu potasu z gliceryną, spa-
lanie magnezu, płonąca ręka,  
z jawisko  powolnego 

spadania magnesu po listwie 
aluminiowej,  konstruowanie 
silnika wykorzystującego siłę 
Lorenza, spalanie wybuchowe 
etanolu z oparami powietrza w 
butli, wytwarzanie tlenu w reakcji 
nadmanganianu potasu z per-
hydrolem, gaszenie świeczek 
dwutlenkiem węgla, porówny-
wanie  „ciężaru” dwutlenku węgla 
z powietrzem. 

Akcja Sprzątanie Świata

18 września 2020r. uczniowie 
wzięli udział w akacji Sprzątanie 
Świata, która w tym roku odbyła się 
pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. 
Redukuję. Segreguję”. Organ 
prowadzący zapewnił wszystkim 
rękawiczki  jednorazowe oraz 
worki. Akcję koordynowała Pani 
Agnieszka Zambroń-Wojtak, która 
przydzieliła poszczególne rejony 
klasom I-VI. Dzieci chętnie ucze-
stniczyły w akcji, z zaangażo-
waniem wypełniły swoje zadanie.  
Liczymy, że z roku na rok do 
sprzątania będzie  coraz mniej 
śmiec i ,  a  świadomość  mie-
szkańców naszej planety na temat 
segregacji odpadów będzie wzra-
stała.

15 września-Dzień Kropki

Tradycyjnie już, 15 września 
obchodziliśmy International Dot 
Day, czyli Międzynarodowy Dzień 
Kropki. Jest to święto kreaty-
wności, odwagi i zabawy. Ucznio-
wie, nauczyciele, pracownicy 
instytucji kultury na całym świecie, 
organizują tego dnia wiele działań, 
które pomagają dzieciom odkryć 
talenty, poznać ich mocne strony i 
je zaprezentować. W naszej szkole 
uczniowie  młodszych klas od 
samego  rana cieszyli się tym 
dniem. Odbyła się pogadanka na 
temat książki The Dot, którą napisał 
Peter Reynolds (opowiada ona o 
kropce, która zmieniła 
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świat małej Vashti i dziewczynka 
uwierzyła w siebie). Następnie 
uczniowie wykonali kreatywne 
prace plastyczne, wspólnie bawili 
się przy muzyce a szkoła w tym 
dniu  została  przyozdobiona 
kropkami.
To był wspaniały i niezapomniany 
dzień!

Europejski Dzień Języków

25 września 2020r. uczniowie 
obchodzili  Europejski  Dzień 
Języków  –  międzynarodowe 
święto, ustanowione z inicjatywy 
Rady Europy, obchodzone w całej 
Europie corocznie 26 września.
Jego celem jest zachęcenie Euro-
pejczyków  do  nauki języków 
obcych oraz propagowanie zalet 
różnorodności językowej.
Na zajęciach uczniowie zgłębiali 
tajniki języków: niemieckiego, 
angielskiego, hiszpańskiego i 
włoskiego. Zajęcia odbywały się w 
formie gier i zabaw, podczas 
których dzieci poznawały kulturę, 
obyczaje, kuchnię, ciekawostki. 
Śpiewały piosenki oraz poro-
zumiewały się za pomocą podsta-

wowych  zwrotów,  obejrzały 
interesujące prezentacje na temat 
Wielkiej  Brytanii,  Niemiec, 
Hiszpanii i Włoch. Zajęcia odbyły 
się z wykorzystaniem multimediów 
oraz skanera QR.

Nowinki z oddziałów 
przedszkolnych

W Kopańcu u przedszkolaków jak 
zawsze dużo się dzieje. W tym roku 
szkolnym po raz pierwszy dzieci 
poprzez zabawę  i doświadczenia,  
eksplorowały świat kolorów.
Udział  w Festiwalu Kolorów 
rozbudził ich zmysły, pozwolił na 
kreatywną zabawę oraz zinte-
grował grupy.  Zorganizowany 
Festiwal Kolorów sprawił, że u 
każdego przedszkolaka uśmiech 
jeszcze długo utrzymywał się na 
twarzy.  Bardzo dużym wyda-
rzeniem był także Międzyna-
rodowy Dzień Kropki, który stwo-
rzył u dzieci okazję do budowania 
pewności siebie, odkrywania 
talentów i pobudzania wyobraźni. 
Dzieci z zaangażowaniem wyko-
nały kropkowane drzewa, które 
przemieniły się w wielobarwny las.



Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Barcinku
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Szkoła Podstawowa w 
Barcinku - 

Aktywna szkoła to my! 

OFERTA EDUKACYJNA 
S Z K O Ł Y  W  R O K U 
SZKOLNYM 2020/2021 

W br. roku szkolnym oferta szkoły 
jest bardzo urozmaicona, nasi 
uczniowie skorzystają z wielu 
ciekawych zajęć, które umożliwią 
im wszechstronny rozwój i po-
mogą lepiej przygotować się do 
kolejnych etapów edukacji. Są to: 
zajęcia sportowe – SKS; w ramach 
projektu ,,Poprawa jakości uczenia 
się w szkołach w gminie Stara 
Kamienica” odbywają się: zajęcia 
rozwijające zdolność uczenia się, 
pamięć i koncentrację, zajęcia roz-
wijające zainteresowania matema-
tyczne, zajęcia z języka angiel-
skiego, Biofeedback, Terapia 
sensoryczna (SI), Arteterapia, za-
jęcia logopedyczne. Są prowadzone 
zajęcia wspomagające z języka 
polskiego, zajęcia wyrównawcze z 
matematyki, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne (terapia peda-
gogiczna), zajęcia rewalidacyjne, 
TUS – Trening Umiejętności 
Społecznych. Funkcjonuje koło 
szachowe. Uczniowie klas I-III 
mają możliwość nauki pływania w 
ramach projektu ,,Umiem pływać”. 
Działa także Barcinkowski Klub 80 
Rowerów SKR ,,Bicykl”. 
                                         E. Wojna 

Pierwsze wycieczki w 
nowym roku szkolnym 

za nami :) 
- radość dzieci bezcenna! 

17 września 2020 roku uczniowie 
klasy IV oraz VI wybrali się na 
wycieczkę pieszą na zaporę wodną 
we Wrzeszczynie, gdzie mogli 
zobaczyć elementy elektrowni 
wodnej oraz poznać jej działanie. 
Później udali się do zagrody 
Edukacyjnej „Kowalowe Skały”. 
Podczas warsztatów - prowa-
dzonych przez panią 

Agatę Kowal – Ruschil - poznali 
proces wyrobu wełny od ,,owieczki 
do niteczki". Czesali wełnę, przędli 
nitkę, a następnie z czesanki 
wykonywali ludziki. Odwiedzili 
daniele, owce wrzosówki i stadko 
kur. Dowie-dzieli się na czym 
polega uprawa ekologiczna. 
                     S. Siedlecka-Oleksiak

23.09.20r. klasa I była na pierwszej 
wycieczce. Zwiedzaliśmy naj-
b l i ż s z ą  o k o l i c ę :  w o d o s p a d 
,,Szklarki" w Piechowicach oraz 
Muzeum Ziemi Juna w Szklarskiej 
Porębie. Mieliśmy krótką lekcję 
geologiczną oraz szukaliśmy ka-
mieni szlachetnych. W czasie 
spaceru obserwowaliśmy przyrodę, 
słuchaliśmy ciekawostek o rośli-
nach i zwierzętach KPN. Wycieczka 
była udana i na pewno wrócimy, 
żeby zobaczyć jeszcze czerwoną 
jamę, do której nie dotarliśmy. 
                                       B. Mytnik 

25.09.  – #DzienSzpilek
pomagamy! 

Nauczycielki z naszej szkoły 
włączyły się do akcji ,,Załóż szpilki 
i pomóż dzieciom chorym na raka”, 
która jest organizowana przez 
Fundację Przylądek Nadziei. W 
zeszłym roku udało się zebrać 30 
tys. zł. Zachęcamy do przyłączenia 
się. Włożenie szpilek, pstryknięcie 
zdjęcia nie zajmuje dużo czasu, a 
pomoże chorym dzieciom. 

Kreśliliśmy Krzywe 
Lissajous'a

9 września 2020 roku kreśliliśmy 
Krzywe Lissajous'a, czyli – krzywe 
parametryczne wykreślone przez 
punkt materialny wykonujący 
drgania harmoniczne w dwóch 
wzajemnie prostopadłych kie-
runkach. Uczniowie bardzo dobrze 
bawili się, wykreślając figury przy 
użyciu butelki, sznurka i farby.
                    D. Siedlecka-Oleksiak

https://www.facebook.com/hashtag/dzienszpilek?__eep__=6&__cft__[0]=AZXclRQf5fSTndCbVI7_qULuimU82H495h0VxC8cmoOK67S_UXVmORM2kMYE07nNZEisnj7k8IxBxBx7bPbJoA35yrV_MRCPyCfLS09BB9smbE4xb0pTUHwzgKb4uio60HA1erUbcYvRfXqnKk9tr2_AtfKUB97X7AUXKQAozA4JdZZBwlc8xIrRJEc_q0wU-bE&__tn__=*NK-R
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Zajęcia w ramach projektu 
,,Poprawa jakości uczenia 

w gminie Stara Kamienica” 
ruszyły pełną parą!

Kreatywność to nasze drugie imię! 
P o d c z a s  z a j ę ć  a r t e t e r a p i i 
uczestnicy projektu stworzyli 
bardzo ciekawe dzieło, malując 
farbami na folii zawieszonej na 
bramie wjazdowej do szkoły. 
Efekty ich pracy można podziwiać 
już z daleka, a pomysłowość i zapał 
z pewnością będą towarzyszyć 
przy realizacji kolejnych pomy-
słów. 
            S. Suchecka - arteterapeuta

Na zajęciach rozwijających 
zdolność uczenia się, 

pamięć i koncentrację 
uczniowie poznawali do tej pory 
ćwiczenia usprawniające pracę 
mózgu, a także zdobyli wiedzę dot. 
właściwej organizacji przestrzeni 
do pracy. Uczniowie klasy IV i V 
projektowali własne pokoje, wy-
korzystując do tego pudełka po 
butach, wycinki z katalogów 
meblarskich oraz różne materiały 
plastyczne. 
                                        E. Wojna 

Wystawa malarstwa
Emmy Czujowskiej

20.05.-30.10.2020
Artystyczna Galeria 

Izerska w Kromnowie

SŁONECZNY TRAKT – ścieżka 
rowerowa Rybnica – Wojcieszyce – 
Zimna Przełęcz w Kromnowie.
Proponowana trasa na wycieczkę 
rowerową – 17 km:
Artystyczna Galeria Izerska w 
Kromnowie (możliwość pozo-
stawienia samochodu na parkingu 
koło AGI lub Remizy OSP) – 
Przejazd  drogą  powiatową na 
Zimną Przełęcz (podjazd) – skrę-
camy w lewo i krótkim trudnym 
odcinkiem dojeżdżamy (lub prowa-
dzimy rowery) do początku nowo 
wybudowanej ścieżki rowerowej – 
przejazd do Wojcieczyc podziwia-
jąc wspaniałą panoramę Karko-
noszy i Kotliny jeleniogórskiej – 
dojeżdżamy do drogi asfaltowej i 
skręcamy w prawo, a następnie 
przy schodach prowadzących do  
kościoła w lewo – podjazd na 
kolejną ekspozycję widokową – 
zjazd do Rybnicy – przejazd przez 

teren Ekofarmy do drogi łączącej 
Starą Kamienicę z Rybnicą – 
skręcamy w prawo – na skrzyżo-
waniu w lewo i po kilkudziesięciu 
metrach ponownie w lewo – wąską 
drogą asfaltową (szlak rowerowy ) 
do podnóża Młyńskiej Góry – dalej 
szlakiem rowerowym (asfaltowa 
nawierzchnia) dojeżdżamy do 
Starej Kamienicy  (możemy zoba-
czyć Zamek w Starej Kamienicy, na 
którym prowadzone są prace reno-
wacyjne) – powiatową drogą asfal-
tową  jedziemy  do Kromnowa. 
Pamiętajmy o kaskach oraz zacho-
waniu ostrożności na drogach 
publicznych.
Nazwa nowej ścieżki rowerowej 
została wyłoniona podczas kon-
kursu (zwycięzca prosił o anonimo-
wość). Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za przysłanie swoich 
bardzo interesujących propozycji. 
(red)

SŁONECZNY TRAKT
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Przedszkole 
po wakacjach wita ! 

W tym roku szkolnym powitaliśmy 
naszych przedszkolaków z jeszcze 
większą radością i entuzjazmem. Z 
niecierpliwością czekaliśmy na 
moment, kiedy budynek przed-
szkola wypełni dziecięcy gwar, 
uśmiech, a w salach zagości na 
dobre wesoła zabawa. Jak się 
okazało, dzieci równie szczęśliwe 
przekroczyły  ponownie próg 
przedszkola, witając się radośnie ze 
swoimi  rówieśnikami  oraz 
paniami. 
Zanim to jednak nastąpiło, dzieci 
wraz  z  rodzicami  wytrwale 
pracowały w  domu, podczas 
zdalnej edukacji. Chociaż sytuacja 
była dla wszystkich niezwykłym 
wyzwaniem, a dla najmłodszych 
często czymś wyjątkowo trudnym, 
udało  się  sprostać wszelkim 
problemom. 
Przedszkolaki chętnie brały udział 
w przeprowadzanych zajęciach 
online, z zaangażowaniem od-
twarzały zabawy i zadania nagry-
wane przez nauczycieli oraz syste-
matycznie realizowały podstawę 
programową.  W  tym miejscu 
pragniemy podziękować Rodzicom 
za wsparcie edukacyjne w tym 
trudnym okresie, zaangażowanie i 
systematyczną pracę.
Największym podziękowaniem 
będą nabyte umiejętności dzieci i 
gotowość do realizowania kolej-
nych kroków w edukacji przed-
szkolnej, a w przypadku najstarszej 
grupy gotowość do podjęcia nauki 
w szkole.
Wspominając naszych absol-
wentów – grupę Motyli, której 
wychowankowie zasiedli już w 
szkolnych ławkach, wróćmy do 
zakończenia roku przedszkolnego. 
W tym roku uroczystość odbyła się 
wyjątkowo w miesiącu sierpniu. 
Dzieci po raz ostatni odwiedziły 
przedszkole, aby pożegnać kole-
gów i koleżanki oraz całą społe-
czność przedszkolną.

Przedszkolaki śpiewająco wspo-
mniały wszystkie etapy przed-
szkolne – począwszy od małych 
Misiów, aż do mądrych, naj-
starszych Motyli. Podczas uroczy-
stości, dzieci otrzymały wiele 
upominków, dyplomy i nagrody za 
swoją wytrwałą naukę i postawę 
mądrego  przedszkolaka. Nie 
zabrakło wzruszeń, podziękowań i 
miłej atmosfery. Życzymy naszym 
absolwentom  powodzenia  na 
nowej ścieżce edukacji, samych 
sukcesów i radości z gromadzenia 
nowej wiedzy i doświadczeń. 
Niech uśmiech i radość nigdy Was 
nie  opuszczą,  a przedszkole 
pozostanie w Waszych sercach. 
Pożegnania często niosą za sobą 
coś  nowego… tak też jest w 
przypadku edukacji przedszkolnej. 
Już w sierpniu zaprosiliśmy naj-
młodsze  dzieci  do udziału w 
tygodniu adaptacyjnym, aby jak 
najszybciej  zaprzyjaźniły się z 
naszym  przedszkolem,  a od 
września mogły samodzielnie, bez 
lęku rozstać się z ukochanymi 
rodzicami. Podczas beztroskiej 
zabawy, dzieci poznawały swoje 
Panie,  zabawki  i otoczenie 
przedszkola, które już teraz stało 
się  dla  nich drugim domem. 
Chociaż  to  pierwszy miesiąc 
adaptacji,  większość  dzieci z 
uśmiechem  przekracza  próg 
przedszkolny.  Niektóre  wciąż 
potrzebują wsparcia i przytulenia, 
aby dobrze poczuć się w nowym 
środowisku. Misie – najmłodsze 
przedszkolaki, niezwykle dzielnie 
uczą się samodzielności, wspólnej 
zabawy,  integracji  w grupie 
przedszkolnej  i  reguł w niej 
obowiązujących. Trzymamy kciuki 
za ich wytrwałość oraz za rodziców, 
którzy  zmagają się z trudem 
porannego rozstania. Niezwykle 
miło, że grono naszych przed-
szkolaków  z  roku na rok się 
powiększa. Dziękujemy za zaufa-
nie i obiecujemy, że dołożymy 
wszelkich starań, aby dzieci czuły
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się dobrze, bezpiecznie, a dzień 
wypełniony był wesołą zabawą, 
nauką i wieloma atrakcjami.
 

Moc wrześniowych 
atrakcji….

Wrzesień niesie ze sobą wiele 
atrakcji i wydarzeń dla naszych 
przedszkolaków. Rozpoczęliśmy 
rok szkolny z nadzieją, że uda nam 
się zrealizować wszelkie zamie-
rzenia, plany i wydarzenia zapla-
nowane w kalendarium. 

Akcja Sprzątania Świata i 
Bezpieczny Przedszkolak

Realizując przedszkolny program 
„Uczę się bezpiecznie żyć” dbamy 
między innymi o czystość naszego 
otoczenia,  utrwalamy  zasady 
segregacji śmieci oraz zasady ruchu 
i bezpieczeństwa na drodze. W tym 
roku wszystkie grupy przedszkolne 
zaangażowały się w posprzątanie 
terenu  przedszkolnego  mając 
wyznaczone  specjalne  strefy. 
Nawet najmłodsze dzieci wiedzą, 
jak ważna jest właściwa segregacja 
odpadów. Pszczółki i Motyle 
(najstarsze grupy) udały się na 
skrzyżowanie, aby utrwalić wła-
ściwe zachowania na drodze oraz 
znajomość przepisów drogowych. 
W ramach preorientacji zawodowej 
poznały zawód Policjanta, biorąc 
udział w zajęciach edukacyjnych z 
wykorzystaniem sprzętu multi-
medialnego. 

Sesja fotograficzna 
W przedszkolu odbyła się sesja 
fotograficzna o tematyce kuchen-
nej. Fotograf, zachowując wszelkie 
zasady  reżimu  sanitarnego 

odwiedził  wszystkie  grupy, 
wykonując zdjęcia i opowiadając o 
swoim zawodzie. Sprzęt foto-
graficzny oraz zagadnienia z tej 
dziedziny niezwykle zaintere-
sowały dzieci. To kolejny zawód 
bliżej omówiony w naszym przed-
szkolu. Z niecierpliwością czeka-
my na efekty pracy i zdjęcia z sesji. 

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka 

Tradycją w naszym przedszkolu 
stały się obchody Ogólnopolskiego 
Dnia Przedszkolaka. Mając na 
uwadze, że ruch i zabawa to jedne z 
ulubionych aktywności dzieci 
świętowaliśmy właśnie z ten 
sposób. We wszystkich grupach 
królowały zabawy muzyczno- 
ruchowe urozmaicone o elementy 
sportowe. Wspierając działalność 
teatru „Forma” zakupiliśmy audy-
cje teatralną, odtwarzając ją na 
ekranie projekcyjnym. Mamy na-
dzieję, że niebawem wrócimy do 
tradycyjnego odbioru sztuki, a 
aktorzy będą mogli odwiedzić nas 
w przedszkolu. Dzieci otrzymały 
upominki przygotowane przez 
Radę Rodziców oraz czapeczki w 
jednakowych kolorach. Rodzice 
sfinansowali także sprzęt sportowy 
na  teren  zielony. Ze środków 
pozyskanych od darczyńców udało 
się  również  zakupić  sprzęt 
multimedialny. Radość dzieci niech 
będzie podziękowaniem za otrzy-
mane  prezenty. Pozdrawiamy 
wszystkich zaprzyjaźnionych z 
przedszkolem, a naszym wycho-
wankom życzymy cudownych 
chwil, radosnej zabawy i nauki w 
nowym roku szkolnym.

Stowarzyszenie „Akademia Roz-
woju Wsi” z Wojcieszyc w ramach 
działania Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER realizuje zadanie finanso-
wane  z  Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 
2020 oraz Budżetu Państwa pn. 
„Budowa kompleksu wiat izerskich 
w Gminie Stara Kamienica”. 
Przedmiot zamówienia dotyczy 
budowy sześciu 

wiat  izerskich, z których pięć 
będzie służyło jako przystanki oraz 
jednej wiaty izerskiej służącej jako 
miejsce do rekreacji i wypoczynku. 
Wiaty izerskie będą zlokalizowane 
na  miejscu  istniejących wiat 
kamiennych w miejscowościach: 
Barcinek, Kromnów, Stara Kamie-
nica, Rybnica oraz jedna na miejscu 
istniejącej drewnianej w Wojcie-
szycach.

WIATY IZERSKIE
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Nasze domy, ich domy  (str.57)
Ale wróćmy do początków. Bywało, że nowi 
właściciele musieli przemieszkać parę miesięcy z 
poprzednimi. Pod jednym dachem. „Niemcy 
przyglądali się pochmurnie […], ale otwierali na 
żądanie swoje domy, stajnie i obory, odpowiadali na 
pytania, silili się na obojętność. Świadomi swojej 
klęski, oderwani od stada, spełniali z rezygnacją 
wszystko, czego od nich żądano” – zapamiętał 
osadnik Julian Bazgier. 
Sąsiedztwo z Niemcami nie zawsze było jednak 
naznaczone wzajemną wrogością.

   Od małego  dziecko  było karmione  
wyobrażeniami o Niemcach jako o jakimś narodzie 
okrutników, pozbawionych  uczuć  ludzkich, 
zmechanizowanych, zakutych w stal i żelazo i 
zbliżonych niemal do jakichś potwornych Marsjan, 
napadających na bezbronny nasz naród. Tu widziałem 
tylko ludzi, którzy spali i jedli, cieszyli się i smucili, 
myśleli i zachowywali się zupełnie tak samo jak my 

- dziwił się Zbigniew Żaba ze Lwowa, którego rodzina 
dzieliła we Wrocławiu mieszkanie z niemiecką 
rodziną Nowack. „Na gruncie wspólnego mieszkania 
powstawała jakaś osobliwa symbioza prywatna […], 
jakiś surogat przyjaźni i wzajemnego zrozumienia 
się”. A Konstanty Stradowski z Wileńszczyzny, 
zamieszkawszy latem 1945 roku w Kunicach [Kunitz] 
pod Legnicą, na widok niemieckiej gospodarności 
pozwolił sobie nawet na uczucie wdzięczności wobec 
niedawnych wrogów: „Wiedzieliśmy, że zasiane 
przez naszych przyjacieli [sic!] i sąsiadów Niemców 
zboża, sprzątnięte na czas i bez strat, uratują nas z 
rodzinami oraz naszych robotników i urzędników z 
głodu, a może i od śmierci”. Emil Kaszczyszyn z 
Bielawy [Langenbielau] zapamiętał, że babcia 

zapraszała czasem do stołu mieszkających na parterze 
Niemców. Utkwiło mu w pamięci, że jedząc pierogi, 
wybierali ziemniaki z ciasta i jedli je z chlebem, a 
samo ciasto odkładali na talerzyk. 

Zapamiętałem to dobrze, gdyż i w następnym 
miejscu  zamieszkania czekający na transport 
Niemiec, który chwilowo pomagał w gospodarstwie, 
robił z pierogami to samo. Prosiłem go nawet na 
posiłki, kiedy były już gotowe. Nauczono mnie 
zwracać się do niego w formie: „Pan, komm essen” 
[Pan, chodź jeść].
 
Niemców  traktowano  rozmaicie, zależnie od 
zaznanych  na  wojnie  krzywd,  poziomu 
cywilizacyjnego i kompasu moralnego. Bywało, że 
ręka w rękę pracowano na gospodarstwie, ale było też 
wiele domów, w których wykorzystywano Niemców 
do ciężkich prac i usługiwania. Najczęściej 
usługiwały, prały, gotowały i  sprzątały niemieckie 
kobiety. „Mieszkaliśmy bardzo wygodnie, każdy 
urządził  się  w  jakimś zamieszkałym domu 
niemieckim”, notował w pamiętniku Leon Kukulski, 
osadnik we wsi Nowogródek Pomorski [Neuenburg], 
i dodawał aluzyjnie: „i tam dawano nam wszystko 
oprócz żywności”. „Stosunek do Niemców dzie-
lących z nami mieszkania przypominał często 
traktowanie niewolników i był dla niektórych osób 
główną legitymacją »polskości« i »lojalności«” – 
wspominał ze wstydem Zbigniew Żaba. Inna sprawa, 
że wykorzystywanie Niemców do pracy było 
odwzorowaniem ich zachowania w okupowanej 
Polsce. Za sprawą hitlerowskiej propagandy obraz 
usługującego Germanom Słowianina stał się taką 
oczywistością, że siedemnastoletniej Dorle Hecker z 
Breslau, z postępowej, potępiającej nazistów rodziny, 
nie mogło pomieścić się 

Karolina Kuszyk - PONIEMIECKIE

„Poniemieckie to błyskotliwa opowieść o losach domów, 
cmentarzy i rzeczy,  od szaf po oleodruki. Karolina Kuszyk - sama 
„wychowana na poniemieckim” - tropi ślady, wczytuje się we 
wspomnienia osadników i przesiedleńców, a przede wszystkim 
zadaje pytania. Czym są dla nas poniemieckie rzeczy? Śmieciami, 
na których rodzice i dziadkowie musieli się urządzać, bo nie mieli 
innego wyjścia? Jak bardzo dom poniemiecki musiał się 
napracować, żeby zasłużyć na miano polskiego? A co się stało z 
niemieckimi cmentarzami na ziemiach przyłączonych do Polski w 
1945 roku? Opowiadając o tym, jak biografie poniemieckich 
domów, rzeczy i cmentarzy splatały się z losami ich polskich 
spadkobierców od powojnia po współczesność, autorka 
zastanawia się także, czym jest dziś polskość i ile obcości 
potrafimy znieść w tym, co swoje.”
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, 459 stron
Publikowany fragment za zgodą autorki i wydawnictwa-57-61 str.
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w głowie, że po przejęciu miasta przez Polaków 
„mama musi nawet czasem prać bieliznę u polskich 
»państwa«”.  Gdy w 1972 roku  w ramach 
bezpaszportowego i bezwizowego ruchu granicznego 
otwarto granicę między PRL-em a NRD, „oni” zaczęli 
masowo odwiedzać swoje dawne domy i mieszkania. 
Spotkania oko w oko w Niemcami, dla młodszego 
pokolenia pierwsze w życiu, mogły wywołać trudne 
do nazwania emocje. Opolanin Jan Masajda 
zapamiętał, jak pewnego dnia do sublokatorki – 
autochtonki, której jego matka wynajmowała pokój – 
przyjechała siostra z RFN: 

Reprezentantka gospodarczego cudu miała się 
całkiem dobrze, ale ja nie pragnąłem jej ujrzeć. 
Przebywałem więc tylko w naszej części mieszkania 
i…  tu  mnie dopadła.  Pewnego razu mama 
niespodziewanie  otworzyła  drzwi pokoju,                
a sublokatorka, śmiejąc się, powiedziała: „Bitte!” –       
i Frau przeniknęła miękko jak duch z mrocznej 
czeluści przedpokoju. Zerwałem się na równe nogi i 
na jej „guten Tag” odpowiedziałem: „dzień dobry”. 
Mama rozmawiała z lokatorką, a przyjezdna bez 
słowa omiatała pokój ciekawym spojrzeniem. A było 
w nim trochę starych jak świat gratów, skompo-
nowanych w całość przypadkowo i byle jak. „Ładnie 
wyglądamy” – pomyślałem z wściekłością. Nagle 
Frau podbiegła do zbitego ze starej szafy tapczanu, 
dotknęła przedwojennej starej kapy i wyszeptała coś, 
co – prawdopodobnie miało oznaczać zachwyt. 
Poczułem wstyd i poniżenie. 

Rosła we mnie pretensja do mamy o tę wizytę. 
Spotkania starych i nowych mieszkańców tych 
samych domów przeradzały się niekiedy w 
długoletnie znajomości. Zbigniew Czarnuch, historyk 
i  społecznik z Witnicy  niedaleko Gorzowa 
Wielkopolskiego [Landsberg an der Warthe], mówił 
wręcz o „prywatnych placówkach dyplomaty-
cznych”, jakimi stały się „setki, tysiące chat i willi” na 
ziemiach zachodnich i północnych wolą ich obecnych 
i dawnych właścicieli. Oni, odwiedzając swój dawny 
dom, muszą poradzić sobie z emocjami, które 

uruchamia pamięć doznanej krzywdy, my – z lękiem 
przed ich powrotem i groźbą wydziedziczenia, pisał 
Czarnuch. Gdy dawni i obecni mieszkańcy zaczynają 
opowiadać sobie swoje historie, dom poniemiecki 
może stać się miejscem, które pomaga przebaczyć. 
Różnie z tym przebaczaniem bywa. Andrzej Sakson, 
socjolog i długoletni dyrektor Instytutu Zachodniego 
w Poznaniu, pokazywał mi pisma od potomków 
wypędzonych, wystosowane do obecnych właścicieli 
domów należących dawniej do ich rodzin i 
domagające się „w imię przyzwoitości” zwrotu 
„zagrabionego” mienia. Bez żadnego oglądania się na 
okoliczności dziejowe ani cienia refleksji nad losem 
adresatów. „Najpierw przyjeżdżali i było bardzo 
dobrze, ostatnio chcą nam dać pieniądze na remont 
chałupy. Jaka to ich chałupa, skoro nam ją dało 
państwo polskie za nasze zostawione na Wschodzie. 
Mieszkam z rodziną w poniemieckim domu, czy to już 
na całe życie będzie ciągle tylko strach i strach?” – 
pisała w 1995 roku mieszkanka Opolszczyzny w liście 
do senator Doroty Simonides. 
Magdalena Abraham-Diefenbach, historyczka z  
uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w 
2004 roku, jeszcze za czasów studenckich założyła 
razem z siedmioma polskimi i  ośmioma niemieckimi 
studentami firmę HeimatReise. Organizowali 
indywidualne wyjazdy do Polski dla niemieckich 
wypędzonych i ich potomków. Zapamiętała z tych 
podróży same dobre chwile. Na przykład rozmowę z 
siedemdziesięcioletnim Eikem Jelaffkem, który 
bardzo chciał ponownie zobaczyć dawny majątek 
rodziców, ale jeszcze bardziej spotkać się z mie-
szkańcami Sorau, dzisiejszych Żar. – Wiesz, są dzisiaj 
nad Odrą takie wsie, w których prawie każda rodzina 
ma swojego Niemca – mówi Magdalena.

Zapraszam Państwa do przeczytania tej bardzo 
interesującej lektury. Poruszane przez autorkę kwestie 
są bardzo trudne i wywołują wiele emocji. Zachęcam 
Państwa do podzielenia się z czytelnikami naszego 
biuletynu swoimi refleksjami. Bardzo interesują mnie 
powojenne wydarzenia mające swoje miejsce na 
terenie Gminy Stara Kamienica. (red)

S K A R B Y  Z 
PRZESZŁOŚCI

Kolekcja Artystycznej Galerii Izer-
skiej w Kromnowie wzbogaciła się 
o kolejny ciekawy eksponat. Jest to 
znaczek towarzystwa sportowego 
działającego w Starej Kamienicy 
przed 1945 rokiem. Może ktoś 
posiada więcej informacji o tym 
towarzystwie? Może zachowały się 
jakieś zdjęcia?  Zapraszam  do 
podzielenia się z nami swoją wie-
dzą w tym temacie.
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3  października  2020  roku 
gościliśmy w Artystycznej Galerii 
Izerskiej  Wicekonsula  Węgier 
Nedeczky Sándora dr. wraz z 
rodziną. Konsul uczestniczył w 
otarciu wystaw: „Uchodźcy Polscy 
u Przyjaciół Węgrów w okresie 
pożogi wojennej 1939-1945" oraz 
„Z kroniki pewnej przyjaźni. 
Polsko - Węgierskie stosunki 
dyplomatyczne od 1919 do dziś”. 
Wystawy w bardzo przystępny i 
interesujący sposób prezentują 

wiele
historycznych 
wydarzeń,
będących

dowodem na trafność przysłowia 
„Polak, Węgier - dwa bratanki i do 
szabli i do szklanki, oba zuchy, oba 
żwawi,  niech  im Pan  Bóg 
błogosławi. Przed spotkaniem w 
AGI  goście  zwiedzili wraz z 
Wójtem  Gminy  Mariuszem 
Markiem,  zamek  w  Starej 
Kamienicy. Efektem wizyty jest 
deklaracja dalszej współpracy i 
wzajemnej promocji. 
Wystawa w Artystycznej Galerii 
Izerskiej w Kromnowie będzie 
dostępna do końca października.
 Zapraszam.  

Na scenie Artystycznej Galerii 
Izerskiej 11 września br. wystąpił 
duet „OAK BROTHERS”. Koncert 
odbył się ramach XXVII Spotkań z 
Muzyką Dawną. Sala wypełniła się 
pięknymi  dźwiękami violi da 
gamba (Radosław Dembiński) 
oraz  wiolonczeli  barokowej 
(Szczepan Dembińcki). 
Wielkie  podziękowania  dla 
Dominika Dembińskiego  za 
organizację  koncertu.  Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku, 
będziemy  gośc ić   XXVIII 
Spotkania z Muzyką Dawną.

OAK BROTHERS


