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W sobotę 2 października br odbyło się pierwsze 
uroczyste wejście przez most na dziedziniec zamku w 
Starej Kamienicy. Datowany na przełom XIII i XIV w. 
obiekt odzyskał drugie życie po staraniach władz 
gminy oraz grona pasjonatów.
W ramach prowadzonych od 2010 roku prac udało się 
doprowadzić do odbudowy i zadaszenia wieży 
zamkowej, która pełnić będzie rolę wieży widokowej. 
Większość terenu zamku wraz z piwnicami odgruzo-
wano. Kulminacyjnym elementem rewitalizacji była 
odbudowa czteroprzęsłowego łukowego mostu pro-
wadzącego na zamkowy dziedziniec. Całość prac 
kosztowało łącznie ok. 2,5 mln zł. Środki pozyskano 
m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego oraz SGP Euroregionu Nysa. Wśród 
wielu gości organizowanej przez Gminę Stara 
Kamienica uroczystości był m. in, poseł Andrzej 
Sośnierz, który, jako członek zarządu Fundacji 
„Zamek Chudów”, we współdziałaniu z władzami 
gminy rozpoczęli starania o rewitalizację.  
W swoim przemówieniu wójt Gminy Stara Kamienica 
Mariusz Marek dziękował wszystkim osobom, które 
na przestrzeni lat zaangażowane były w odbudowę 
zamku. Podkreślał przede wszystkim rolę poprzedniej 

wójt Zofii Świątek, która rozpoczęła starania o 
rewitalizację terenu zamkowego. Wójt podkreślał, że 
przez lata zapomniane miejsce dzięki rewitalizacji 
stało się wizytówką Starej Kamienicy.
„Dzięki prowadzonym pracom i włożonemu w to 
miejsce poświęceniu władz gminy i pasjonatów, 
Gmina Stara Kamienica zyskała dużą turystyczną 
atrakcję, która pomoże ściągnąć do miejscowości 
odwiedzających i rozwinąć sektor turystyczny w 
gminie.” - powiedział obecny na uroczystości senator 
RP Krzysztof Mróz.
Zamek można zwiedzać z przewodnikiem (dla grup 
zorganizowanych) lub samemu używając kodów QR 
rozmieszczonych  w  najważniejszych  miejscach 
obiektu. Dzięki nim można poznać historię miejsca 
oraz legendy związane z miejscowością. W planach 
jest udostępnienie do zwiedzania rozległych zamko-
wych piwnic, które mają stać się przestrzenią wysta-
wową dla znalezisk odnalezionych podczas prac na 
terenie zamku. Cały teren czeka na kolejne prace 
archeologiczne, które pozwolą na odkrycie kolejnych 
części ruin. Uroczystość uświetnił zespół z Często-
chowy Pipes & Drums – jedyna w Polsce orkiestra 
wykonująca tradycyjną szkocką muzykę na dudach.

Uroczyste wejście przez most na dziedziniec 
zamku w Starej Kamienicy
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Wójt Gminy Mariusz Marek miał 
przyjemność gościć w Urzędzie 
Gminy Panią Teresę Fabiańską 
Liszkę. Pani Teresa była Naczel-
nikiem Gminy Stara Kamienica od 
1 stycznia 1973. Konfrontacja 
wspomnień z obecnym wyglądem 
Urzędu jest korzystna dla tera-
źniejszości. Życzymy Pani Teresie 
wielu lat w zdrowiu i szczęściu.

Jedziemy w trójkę na narty 
zjazdowe do m. Harrachov 
jednym autem, kupujemy jeden 
karnet, jeździmy na zmianę 
wyciągiem (orczykiem). Po 2 
godzinach wracamy do domu. 
Koszt 1/3 na każdego.
Kontakt: Ryszard Stańko 
tel. 796489565 sta-ry@wp.pl

PROPOZYCJA NA ZIMĘ

WARSZTATY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO 
STRATEGII GMINY STARA KAMIENICA

W Artystycznej Galerii Izerskiej w 
Kromnowie 13 października br. 
miały miejsce pierwsze warsztaty 
planowania strategicznego,  zwią-
zanego z przygotowaniem nowej 
Strategii Gminy Stara Kamienica. 
W warsztatach brały udział osoby z 

różnych środowisk (oświata, radni, 
uczniowie, rolnicy, przedsiębiorcy, 
Lasy Państwowe, administracja, 
organizacje pozarządowe, Powia-
towy Urząd Pracy). Kolejne edycje 
warsztatów zaplanowano na 29.11. 
oraz 14.12. 

Śpiewnik będący pamiątką konfirmacji 
p.Irmy Barsch (ur.w Kromnowie) 

przekazany do ekspozycji 
w Artystycznej Galerii Izerskiej.

Pomoc dla dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR - komputer / tablet 
można kupić z dofinansowaniem! 
Ruszył nabór wniosków na zakup 
sprzętu komputerowego dla dzieci z 
rodzin byłych pracowników PGR. 
Program zostanie sfinansowany z 
funduszy europejskich – w ramach 
programu REACT-EU.
Cel: Wsparcie rodzin popegeero-
wskich z dziećmi w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego oraz 
dostępu do Internetu.Dofinansowanie 
będzie można otrzymać na:
– sprzęt komputerowy z urządzeniami 
peryferyjnymi i akcesoriami oraz 
niezbędnym oprogramowaniem, umo-
żliwiających pracę zdalną, w tym 
niezbędne akcesoria i oprogramo-
wanie dla osób z niepełnosprawno-
ściami (w przypadku zakupu kompu-
tera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu 
powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie 
uzasadnienie przez Wnioskodawcę 
wysokości kosztów zakupów takiego 
sprzętu);
– ubezpieczenie zakupionego sprzętu 
komputerowego;
– usługę zapewniającą dostęp do 
Internetu na sprzęcie komputerowym 
zakupionym w ramach projektu, w 
przypadku gdy opiekun prawny w 
oświadczeniu wskaże na brak możli-
wości zapewnienia usługi dostępu do 
Internetu.
Jakie dokumenty należy złożyć?
Rodzic / opiekun prawny składa:
- oświadczenie rodzica /opiekuna 
prawnego
- zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych 

Uczeń szkoły średniej, który osiągnął 
pełnoletność składa:
- oświadczenie osoby pełnoletniej 
składającej oświadczenie we własnym 
imieniu 
- zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych
Gdzie złożyć dokumenty?
Oświadczenia rodziców/prawnych 
opiekunów lub pełnoletnich uczniów 
wraz z informacją o przetwarzaniu 
danych osobowych należy składać w 
siedzibie Urzędu Gminy w Starej 
Kamienicy, ul. Kamienicka 11, 58-512 
Stara Kamienica.
*W razie posiadania dokumentów 
potwierdzających dany fakt zatru-
dnienia w danych PPGR, należy 
dołączyć go do niniejszego oświadcze-
nia, (wymóg nieobligatoryjny)*
Do kiedy można składać dokumenty?
Dokumenty można składać w terminie 
do 28 października 2021 roku.

Pytania dotyczące konkursu lub 
sposobu składania oświadczeń można 
zadawać mailowo: 
oswiata@starakamienica.pl  lub 
dzwoniąc na numer telefonu 786 119 
839 w godzinach 7:00-15:00

Dzieci  zamieszkałe  w 
miejscowościach należących 
do Gminy Stara Kamienica, 

które mają 
rodzica / dziadka / 

pradziadka, 
który pracował w PPGR.

GMINA STARA KAMIENICA PRZYSTĘPUJE 
DO KOLEJNEGO KONKURSU GRANTOWEGO
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Lokalna grupa „Siła Kobiet” jest 
przykładem na to, że jeżeli ma się 
cel i chęci, oraz jest się gotowym do 
współpracy, to można zapropo-
nować społeczności lokalnej akty-
wną formę wypoczynku. Kobiety 
zorganizowały kilka wydarzeń, 
które nie tylko stanowiły rozrywkę, 
ale miały również cel charytatywny 
i edukacyjny. Jedną z takich imprez 
był festyn charytatywny zorgani-
zowany wspólnie ze strażakami z 
OSP Rybnica i OSP KSRG Stara 
Kamienica,  który  odbył  się 
24.07.br.. Cały dochód z licznych 
festynowych atrakcji oraz licytacji 
przedmiotów i voucherów przeka-
zanych przez sponsorów został 
przeznaczony na odbudowę rodzin-
nego domu dziecka w Rębiszowie, 
który kilka miesięcy temu spłonął 
w pożarze. Udało nam się zebrać 
dość  pokaźną  kwotę  bo  aż 
35.884,70 zł. Pieniądze te zostały 
przeznaczone na zakup wyposa-
żenia pokoi dla podopiecznych z 
Rodzinnego Domu Dziecka w 
Rębiszowie. Atrakcje przygoto-
wane przez organizatorów festynu 
były adresowane do wszystkich 
grup wiekowych (pokaz motocykli, 
sprzętu strażackiego oraz zabytko-
wych aut, kiermasz rękodzieła, 
dmuchańce,  strzelnica,  loteria 
fantowa, zawody strażackie dla 
dzieci). Na scenie wystąpili : Tosia 
Sweklej, Małgorzata Płonczkier, 
Jadwiga Sobieszczuk oraz zespoły: 

Sachiel, Antares, Rybniczanki oraz 
Chabry. Kulinarna oferta mogła 
zadowolić najbardziej wybredne 
podniebienia. Poseł Robert Obaza 
własnoręcznie ugotował grochów-
kę na kuchni polowej.
„Siła Kobiet” nie poprzestała na 
organizacji  tylko  tego  festynu. 
Plaża w Barcinku była miejscem 
jeszcze kilku innych wydarzeń. 
Między innymi grupa włączyła się 
w akcję Narodowego Programu 
Szczepień organizując festyn 26 
września. Obecnie w fazie przygo-
towań  jest  impreza  dla  dzieci
„ Haloween  -  Strasznie  fajna 
impreza”. 
Życzymy Paniom z „Siły Kobiet” 
jeszcze wielu udanych akcji.

SIŁA KOBIET 
SIŁA DZIAŁANIA
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WYSTAWA NA PŁOCIE
Ilu z nas w ostatnim okresie 
odwiedziło galerię sztuki ? 
Zadając sobie to pytanie mam przed 
oczami zdjęcie, na którym w 
jednym z muzeów w Holandii, 
młodzi ludzie siedzą na ławach 
wpatrzeni w swoje telefony komór-
kowe, a za ich plecami, w tle wisi 
wspaniały obraz Rembrandta. 
Muzealna nuda w konfrontacji z 
wirtualnym obrazkiem ? Przesłane 
zdjęcie na smartfona jest ciekawsze 
od dzieła mistrza ? Świat się 
zmienił ? Nie ma odpowiedzi na te 
pytania. Każdy z nas inaczej 
odbiera rzeczywistość nas otacza-
jącą. Internet zasypywany jest 
milionami zdjęć Z TEGO miejsca, 
Z TEJ chwili, Z TEGO wyda-
rzenia... Nie musimy ustawiać 
wszystkich parametrów w aparacie 
fotograficznym. Nie musimy ocze-
kiwać na wywołanie filmu i zrobie-
nie odbitek. Mamy to TERAZ  I  
TUTAJ. Właśnie TERAZ I TUTAJ 
miała miejsce wystawa na płocie. 
Zdjęcia z TUTAJ, czyli Kopańca, 
na płocie w Kopańcu. Choć na 

chwilę przechodząc koło płotu, 
mogliśmy zobaczyć Kopaniec 
takim jakim go widzą inni. Ci po 
drugiej stronie obiektywu. Wysta-
wa ulotna. Wystawa bez kuratora, 
bez biletów wstępu. Wystawa bez 
drogich wydruków, antyram, passe 
partout,  oświetlenia.  Wystawa 
wartościowa bo mówiąca o TERAZ   
I   TUTAJ. Sztuka na wyciągnięcie 
ręki.
Autorami fotografii są: Iwona 
Champlewska, Beata Chłopeniuk, 
Paweł Dusza, Birgitt Fischer, 
Zbigniew Gałucki, Jacek Janko-
wski, Jacek Jaśko, Kalina Jaśko, 
Andrzej  Kołodziejczyk,  Axel 
Lange, Marek Liksztet, Marcin 
Masiewicz, Grzegorz Matoryn, 
Wojciech Miatkowski, Monika 
Pilc, Klaudia Trojanowska, Leszek 
Różanski, Grzegorz Sidorowicz, 
Radzik Skwara, Rafał Swosiński, 
Roland Vogt.
Inicjatorem wystawy był Jacek 
Jaśko - fotograf. Panie Jacku 
czekamy  na  kolejne  twórcze 
inicjatywy.

Transcoding Pomerania to projekt 
unijny, dofinansowany ze środków 
Interreg VA, realizowany przez 
polskie i niemieckie stowarzy-
szenie Euroregionu Pomerania. 
Projekt skierowany jest przede 
wszystkim do pracowników obu 
biur, ale także do osób zaintere-
sowanych współpracą polsko-
niemiecką. Jednym z punktów 
wizyty studyjnej na terenie Euro-
regionu Nysa, były odwiedziny w 
naszej gminie. Goście chcieli 
zwiedzić obiekty, które zostały 
odnowione przy udziale środków 
EWT Interreg V A poprzez Fundusz 
Mikroprojektów zrealizowanych w 
SGP Euroregionu Nysa.
Niemiecko - polska 30 osobowa 
grupa 12 października br. odwie-
dziła zamek w Starej Kamienicy, 
którego fosa została zrewitali-
zowana z funduszy Euroregionu 
Nysa. Ponad godzinne zwiedzanie 

zamku wywarło spore wrażenie na 
gościach, którzy dostrzegli duży 
potencjał turystyczny tego obiektu. 
Krótki spacer do odnowionej 
również ze środków mikropro-
jektów, zabytkowej Remizy OSP 
(Muzeum OSP) koło kościoła, był 
kolejnym punktem programu wizy-
ty. Ostatnim obiektem odwiedzo-
nym przez grupę, była Artystyczna 
Galeria Izerska w Kromnowie, 
gdzie przy kawie, przedstawiono 
pozostałe projekty zrealizowane 
przez Gminę Stara Kamienica w 
ramach środków SGP Euroregionu 
Nysa (m.innymi kaplica na cmen-
tarzu, materiały promocyjne). O 
fakcie, że goście byli bardzo zainte-
resowani naszymi osiągnięciami, 
może  świadczyć  czas trwania 
wizyty, który wydłużył się z pla-
nowanej 1,5 godziny na 3 godziny. 

Wizyta Euroregionu Pomerania 
w Starej Kamienicy
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Czwartkowe popołudnie 23.09. w Artystycznej Galerii Izerskiej stało pod 
znakiem "POJEDNANIA". Wernisaż wystawy o tragicznych losach ks. 
Franza Stocka oraz prelekcja o życiu Jochena Kleppera wygłoszona przez 
Pastora Ericha Busse z Drezna, przybliżyły słuchaczom wiele tragicznych 
wątków w historii Europy. W czasach kiedy 
nawarstwiają się liczne podziały i wymowne 
"milczenie", warto uczestniczyć w spotka-
niu, które pozostawia nas z wieloma pyta-
niami na które sami musimy odnaleźć 
odpowiedź. Dziękuję ks. Erichowi Busse 
oraz uczestnikom spotkania za wspólnie 
spędzony czas.

FRANZ STOCK - WYSTAWA

W Kromnowie gościliśmy Zespół 
muzyki Dawnej „IL VENTO 
MUSICALE”. To zespół muzyki 
dawnej działający przy Młodzie-
żowym Domu Kultury w Elblągu.
Zespół znany z wielu znakomitych 
występów, które swoimi dźwię-
kami przenoszą słuchaczy w taje-
mniczy, muzyczny świat dawnych 
dziejów. W skład zespołu wchodzą:
Ada Tomczak, Hania Kanacho-
wicz,  Gabrysia  Szymańska, 

Marysia Skotnicka, Igor Kaźmier-
czak, Marcin Skotnicki – kierowni-
ctwo artystyczne. W drugiej części 
koncertu wystąpił zespół „TroisR” 
w składzie: Ryszard Skotnicki, 
Radosław Dembiński oraz Ryszard 
Dominik Dembiński. Zespół po-
wstał specjalnie na występ w Arty-
stycznej Galerii Izerskiej. 
Mam nadzieję, że przyszłoroczna 
edycja XXIX Spotkań z Muzyką 
Dawną również zawita do Kromno-
wa. Koncert odbył się 25.09.2021r.

XXVIII Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną
w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie

Łukasz Majewski 
„Mężczyzna z zakolami” 
Łukasz Majewski - wykonawca z kręgu literackiej 
piosenki autorskiej. Laureat kilkudziesięciu festiwali 
piosenki. 
Koncert odbył się 16 października br. w Artystycznej 
Galerii Izerskiej w Kromnowie. Liczna publiczność w 
bardzo życzliwy i ciepły sposób reagowała na 
komentarz i wykonane piosenki przez artystę. Pięknie 
brzmiąca gitara oraz refleksyjne i często satyryczne 
teksty piosenek, idealnie wpisały się w klimat naszej 
galerii. O sobie mawia: “Już nie młody, ale cały czas 
obiecujący!”.Artysta przyjechał do nas z drugiego 
końca Polski, bo aż z Gdańska i mamy nadzieję, że nie 
ostatni raz.
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Aktywna szkoła to my !
Szkoła Podstawowa w Barcinku

Zajęcia kreatywne dla starszych 
uczniów - projekt UE 

,,Uczniowie XXI w. w gminie 
Stara Kamienica"

Ruszyły zajęcia w ramach kolejne-
go projektu unijnego, który jest 
realizowany w naszej szkole w 
bieżącym roku szkolnym. Grupa 
uczniów z klasy IV i V rozpoczęła 
cykl  zajęć,  w  ramach  których 
będziemy rozwijać swoje talenty 
aktorskie, ale przede wszystkim 
świetnie się bawić, rozwijać kom-
petencje komunikacyjne, wyrażać 
swoje emocje, uczyć się kreaty-
wności i pewności siebie Podczas 
pierwszego, dwugodzinnego spo-
tkania, rozmawialiśmy o równości 
płci, stereotypach funkcjonujących 
w różnych środowiskach i grupach 
wiekowych,  był  także  czas  na 
integrację i dobrą zabawę. Podczas 
kolejnych spotkań zmierzyli się z 
tematem starożytnego teatru gre-
ckiego. Po dawce wiedzy history-
cznej wykonywali maski teatralne 
na wzór tych, które wykorzysty-
wano podczas pierwszych przed-
stawień teatralnych. Następnie 
przyszła kolej na teatr cieni. Warto 
wspomnieć, iż ten rodzaj przed-
stawienia teatralnego - w którym 
widz obserwuje na ekranie cienie 
rzucane przez dekoracje, rekwizy-
ty, lalki i aktorów - wywodzi się z 
Chin. Powstał ok. III w. p.n.e. 
Animowano w nim stylizowane 
sylwetki ludzi i zwierząt ukryte za 
podświet lonym, półprzezro-
czystym ekranem, który robiono ze 
skóry wołu lub osła; prezento-
wanym dialogom i monologom 
towarzyszył śpiew i akompa-
niament muzyczny. Inspiracją były 
nagrania pokazów węgierskiej 
grupy teatralnej Attraction. Po 
obejrzeniu kilku filmów z ich 
występami, uczniowie przystąpili 
do ćwiczeń. Zabawa była wspa-
niała. Wykorzystali także sprzy-
jającą, jesienną aurę...gdzie słońce 
stanowiło doskonały materiał do 
pracy z cieniem.               E. Wojna

Europejski Dzień Języków 
Obcych

29.09.2021 r. świętowaliśmy 
Europejski Dzień Języków 

Obcych. W tym dniu uświadamia-
my sobie, jak wiele jest języków i 
jak wiele korzyści przynosi czło-
wiekowi ich poznawanie. Na 
korytarzach szkoły pojawiły się 
karty z wypisanymi pozdrowie-
niami w 27 językach i wszyscy 
próbowali odgadnąć, jaki to język. 
Następnie uczniowie wszystkich 
klas zaśpiewali znaną piosenkę pt: 
'Panie Janie' w siedmiu językach: 
po polsku, angielsku, niemiecku, 
francusku, hiszpańsku, włosku i 
rosyjsku. A na zakończenie usły-
szeliśmy również serbską wersję tej 
piosenki w wykonaniu dwóch 
uczennic klasy V.       A. Trawińska

Dzień Głośnego Czytania
30.09. 2021 przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego przeczytali 
fragmenty książek uczniom klas 
młodszych.         M. Cincio-Kania
Dzień spadającego liścia i Dzień 

Pidżamy 
24.09.2021 r. w naszej szkole połą-
czono Dzień Spadającego Liścia z 
Dniem Pidżamy. Uczniowie wszy-
stkich klas, w pidżamach i szlafro-
czkach,  konstruowali  zabawkę 
aerodynamiczną, dowiadując się 
przy okazji o sile powietrza i 
zachowaniu się liści w trakcie 
spadania. Trochę fizyki na wesoło. 
Całą szkołę zasypały kolorowe 
liście, wśród których hasali wesoło 
uczniowie. Nauczyciele też dobrze 
się bawili.   D. Siedlecka-Oleksiak
Kartka urodzinowa dla Blanki

20.09.2021 Blanka, dziewczynka, 
u której wykryto nieuleczalnego 
guza mózgu, świętowała czwarte 
urodziny. Z tej okazji zorganizo-
wano specjalną akcję, do której z 
radością i zrozumieniem dołączyli 
uczniowie klas II-VI. Jednym z 
marzeń Blanki było, żeby w dniu 
urodzin listonosz przyniósł jej torbę 
pełną kartek. Blanka kocha dino-
zaury, ale - dziewczynka powtarza, 
że  "najlepsze  dinozaury  to  te 
straszne, ale muszą też być miłe".
Aby spełnić marzenie dziewczynki 
i sprawić jej choć trochę radości, na 
lekcjach plastyki wykonaliśmy 
piękne urodzinowe kartki, oczy-
wiście 
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wszystkie z motywem dinozaurów. 
Przesłaliśmy Blance mnóstwo 
dobrych myśli oraz życzenia 

powrotu do zdrowia i spełnienia 
wszystkich marzeń.   A. Trawińska

„Ważny dzień w szkole”
30 września świętowaliśmy w 
szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji 
Samorząd Uczniowski przygoto-
wał drobny, słodki upominek dla 
każdego  dz i e lnego  j ak  l ew 
chłopaka z naszej szkoły.

Odwiedzamy Muzeum 
Kolejnictwa w Jaworzynie 

Śląskiej
23 września w ramach projektu 
„Poprawa jakości uczenia się w 
szkołach w gminie Stara Kamie-
nica” uczniowie klas I-VI odwie-
dzili  Muzeum  Kolejnictwa  w 
Jaworzynie Śląskiej. Obiekt mieści 
się na terenie zabytkowej lokomo-
tywowni z 1908 roku.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć 
ciekawe eksponaty, które były 
fachowo  prezentowane  przez 
przewodnika. Niebywałą atrakcją 
był przejazd wagonem prowadzo-
nym przez zabytkową lokomotywę 
spalinową. W trakcie przejazdu 
została zademonstrowana zasada 
działania obrotnicy kolejowej.
Na koniec wycieczki na dzieci cze-
kały kiełbaski z grilla oraz wspólna 
zabawa na placu zabaw.

Wrzesień w przedszkolu
Co słychać w oddziałach przed-
szkolnych w Szkole Podstawowej 
imienia Jana Pawła II w Wojcie-
szycach? 
Początek roku przedszkolnego był 
bardzo  ciekawy,  przedszkolaki 
miały okazje spotkać się z poli-
cjantami - spotkanie dotyczyło 
bezpieczeństwa, dzieci uczyły się 
przechodzić przez przejście dla 
pieszych  oraz miały możliwość 
obejrzeć  radiowóz  od  środka. 
Ponadto przedszkolaki intensywnie 
poszukiwały jesieni podczas pier-
wszych  wspólnych  spacerów. 
Ważnym wydarzeniem było malo-
wanie placu zabaw wraz ze wszy-
stkimi chętnymi  rodzicami oraz 
dziećmi. W najbliższym czasie 
odbędzie  s ię  Pasowanie  na 
Przedszkolaka.

„Bezpieczna droga do 
przedszkola"

23  września  w  ramach  akcji 
„Bezpieczna droga do przedszkola" 
oddziały przedszkolne odwiedziło 
dwóch policjantów. Dzieci wysłu-
chały jak bezpiecznie zachowywać 
się na drodze, ponadto miały okazje 
poznać policyjny radiowóz a także 
nauczyć się jak przechodzić przez 
przejście dla pieszych. Rozstrzy-
gnięty został również konkurs 
plastyczny 

Odwiedzamy zoo
21 września  ramach unijnego 
projektu pt. "Poprawa jakości 
uczenia się w szkołach w gminie 
Stara Kamienica" uczniowie naszej 
szkoły zawitali do wrocławskiego 
ZOO.
Dzieci z klas I-VI, przemierzając 
alejki ogrodu, oglądały z bliska 
różne  gatunki  zwierząt.  W 
"Afrykarium" uczniowie mogli 
zachwycić się różnorodnymi eko-
systemami związanymi ze środo-
wiskiem wodnym Afryki. Naj-
większe wrażenie na dzieciach 
zrobiły pływające nad ich głowami 
żółwie, rekiny oraz płaszczki.
Na koniec naszego wyjazdu, przy 
wielkich stołach, dzieci zjadły 
obiad, po którym udały się do 
pobliskiego sklepiku po pamiątki. 
Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym 
dostarczył dzieciom wiele radości. 

Muzyka łagodzi obyczaje
16 września miała miejsce inaugu-
racja spotkań z Muzykami z Filhar-
monii Dolnośląskiej. Artyści przed-
stawili audycję umuzykalniającą 
dla dzieci i młodzieży pt. „Na co 
nam ta muzyka?”
Uczniowie z klasy 2 tworzyli eko-
logiczne makiety miast. Do prac 
mogli wykorzystać tylko makula-
turę, która jest regularnie groma-
dzona i wykorzystywana na zaję-
ciach techniczno-plastycznych. 
Dzieci wykazały się wielką pomy-
słowością oraz inwencją twórczą, 
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wcielając się w rolę architektów i 
urbanistów. Efekty pracy uczniów 
możemy podziwiać na zdjęciach.
10 września  „Kolorowe malo-
wanki” 

Wielkie malowanie
W ramach akcji integracyjnej z 
rodzicami, z inicjatywy Pań nau-
czycielek z oddziałów przedszkol-
nych, odbyło się „dobrowolne” 
wielkie malowanie placu zabaw dla 
naszych najmłodszych. Na wspólną 
akcję odpowiedziała dość duża 
grupa rodziców. Niektórzy posta-
rali się przybyć choć na chwilkę, 
aby też dołożyć swoją cegiełkę. 
Poszły w ruch pędzle i nasz plac 
zabaw znowu wygląda jak sprzed 
siedmiu lat. Dzieci również mogły 
wykazać się swoją inwencją twór-
czą. Odmalowano również „taje-
mniczego węża” na asfalcie przed 
budynkami. Ramie w ramię z 
rodzicami malowały także wszy-
stkie nauczycielki. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy włączyli się w 
naszą dzisiejszą akcję. 
D y re k t o r  s z k o ł y  K a t a r z y n a 
Geremek

Poświęcenie plecaków
W dniu 5.09.2021 r. odbyło się 

poświęcenie plecaków dzieci roz-
poczynających rok szkolny w 
parafii św. Barbary w Wojcie-
szycach. Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II była reprezentowana 
przez poczet sztandarowy. Cała 
uroczystość zbiegła się z 44 roczni-
cą urodzin ks. proboszcza Tomasza 
Barana. Z tej okazji społeczność 
parafialna oraz szkolna w osobie 
Pani dyrektor Katarzyny Geremek 
złożyła księdzu proboszczowi 
serdeczne życzenia błogosławień-
stwa Bożego i oczywiście zdrowia 
na dalszą posługę kapłańską.
Z lekkim niepokojem i delikatnym 
uśmiechem stawili się dziś ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II na inauguracji nowego 
roku szkolnego 2021/2022. Na uro-
czystym apelu powitano wszy-
stkich uczniów, a przede wszystkim 
tegorocznych Pierwszaków, rodzi-
ców oraz grono pedagogiczne i 
kadrę szkoły. Wszystkim uczniom 
życzymy, aby nowy rok szkolny był 
pełny sukcesów i ciekawych wy-
zwań edukacyjnych! 
Powodzenia!

25.09.2021 r. w Western City 
odbyły się VI Mistrzostwa Polski 
Polish Cowboy Race. Do rywa-
lizacji zgłosiły się 53 pary, w tym 
trójka reprezentantów Stajni Orion; 
Agnieszka Chodniczak na Mary, 
Alicja Krawczyk-Demczuk na 
Mary oraz Szymon Krawczyk-
Demczuk na Gandalfie. W naszym 
debiucie  w zawodach rangi 
Mistrzostw Polski wystartowa-
liśmy w 3 kategoriach: Cowboy 
Trail  Amateur, Cowboy Race 
Amateur oraz Team Cowboy Race, 
bardzo silnie obsadzony konkurs z 
wielokrotnymi medalistami zawo-
dów. Pierwszy konkurs, Cowboy 
Trail Amateur i od razu bardzo 
dobry występ, Alicja 6-te miejsce, 
Szymon 4-te, a Agnieszka Chodni-
czak 3-cie i tytuł Drugiego Wice-
mistrza Polski. Drugi 

przejazd, Cowboy Race Amateur i 
pierwsze  słabsze   przejazdy,  
Szymon  z Agnieszką skończyli na 
13 i 11 miejscu, natomiast Alicja 
kapitalnym przejazdem wywalczy-
ła drugie miejsce oraz tytuł Wice-
mistrza Polski. Ostatni przejazd, 
Team Cowboy Race to bardzo 
mocna rywalizacja. Przejazd ćwi-
czony  wielokrotnie  pod  okiem 
Anny Krawczyk-Demczuk oraz 
mała presja związana z rolą outsi-
derów poskutkowało świetnym 
przejazdem, który dał Agnieszce 
Chodniczak oraz Szymonowi 
Krawczyk - Demczuk pierwsze 
miejsce i tytuł Mistrzów Polski. 
Reprezentacja Stajni Orion wraca  
z Mistrzostw z trzema tytułami. 
(red. Wielkie GRATULACJE)

Stajnia ORION 
z trzema mistrzowskimi tytułami 
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Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł 
W STAREJ KAMIENICY

1 września 2021r. rozpoczęliśmy 
rok szkolny w trybie nauki stacjo-
narnej i mamy nadzieję, że tak 
zostanie. I choć minął dopiero 
miesiąc, u nas dużo się zadziało. 
W tym roku szkolnym mamy 10 
oddziałów klasowych, w tym 5 
licealnym i po raz pierwszy w hi-
storii szkoły będziemy przepro-
wadzać egzamin maturalny…
Nasi  uczniowie  mają  mnóstwo 
zajęć, ale  też sporo atrakcji. Ucze-
stniczą w licznych działaniach 
dodatkowych, które organizowane 
są głównie w soboty i widać, że 
nasza szkoła żyje, jest otwarta na 
nowe wyzwania i trendy. Nie tylko 
uczymy się, ale też  tworzymy. Na 
zajęciach z biologii zajmowaliśmy 
się szkolnym akwarium, a na fizyce 
budujemy różne urządzenia. Uczy-
my się też szyć i gotować zgodnie z 
zasadami zdrowego odżywiania, 
były już „kulki mocy”, humus w 
różnych smakach i gofry z dodatka-
mi. Oczywiście nadal śpiewamy 
oraz realizujemy się w pracach 
plastycznych, będziemy też grać na 
różnych instrumentach. Każdy 
uczeń, który ma problem z jakim-
kolwiek  przedmiotem,  może 
przyjść na zajęcia dodatkowe i 
rozwiązać swoje dylematy dyda-
ktyczne.
Nasz szkolny zespół wokalny pro-
wadzony przez panią Małgorzatę 
Płonczkier wystąpił charytatywnie 
w Chromcu, aby wesprzeć  zbiórkę 
pieniędzy na rzecz chorej dziew-
czynki. Wcześniej uczniowie na-
szej szkoły  aktywnie włączyli się 
do akcji charytatywnej "Stos gro-
szy dla Marysi". Przez cały wrze-
sień do specjalnej skarbonki wrzu-
cali grosze, które po zakończeniu 
zbiórki zostały przekazane Amba-
sadorowi akcji.
Nasi uczniowie z klasy VII B zapre-
zentowali się też na dożynkach w 
Staniszowie, stajemy się sławni 
także  poza granicami gminy.
18 września odbyła się  wycieczka 
rowerowa do Geoparku w Krobicy 
zorganizowana w czasie wolnym 
przez panie Annę Zielińską i Annę 

Sikorską, które razem z uczniami 
pokonały na rowerach ponad 40 
kilometrów. Lubimy wycieczki, 
dlatego też przed nami jeszcze 
sporo takich atrakcji. Uczniowie 
klas VII wyruszają na wyprawę 
integracyjną, a uczniowie klas VIII 
w ramach programu „Poznaj Pol-
skę” wyjadą na dwa dni do Pozna-
nia. Mamy nadzieję, że nie zatrzy-
ma nas pandemia i w tym roku 
odbędzie się wycieczka do Warsza-
wy.

Europejski Dzień Języków 
Obcych 26 września 2021 roku 

skończył 20 lat!
W dniu 27 września 2021 roku w 
Zespole Szkół w Starej Kamienicy 
po  raz  pierwszy  obchodziliśmy 
właśnie Europejski Dzień Języków 
Obcych. Działo się wiele. Repre-
zentanci klas licealnych przed-
stawili prezentację dotyczącą kra-
jów anglojęzycznych, chętni ucz-
niowie  zaprezentowali  się  w 
strojach regionalnych z różnych 
zakątków naszego globu. Jury 
wyłoniło zwycięzców wśród ucz-
niów, którzy przygotowali najcie-
kawsze stroje regionalne. Zakoń-
czeniem wspólnego dnia był pokaz 
Cheerleaderek,  wspólny  śpiew 
piosenki "We are the world", a także 
pamiątkowe zdjęcie.
Jeszcze słów kilka o projektach 
unijnych realizowanych w naszej 
szkole. Finalizujemy projekt, który 
zaczęliśmy w 2019r. i rozpoczęli-
śmy już nowy „Uczniowie XXI 
wieku w gminie Stara Kamienica”. 
Projekt realizowany jest we wszy-
stkich szkołach gminnych, a środki 
finansowe przeznaczone są na 
zajęcia edukacyjne, wycieczki, 
szkolenia oraz doposażenie szkół w 
pomoce dydaktyczne. My otrzy-
mamy m.in. pracownię chemiczną, 
sprzęt komputerowy, „wirtualną 
rzeczywistość” wraz z programami 
edukacyjnymi, oczywiście dofina-
nsowanie do wycieczek eduka-
cyjnych oraz stypendia dla ucz-
niów, o które warto powalczyć. 
W naszej szkole każdy uczeń 
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może się rozwijać, może działać, 
realizować swoje plany i marzenia. 
Jesteśmy otwarci na wszystkie 
kreatywne pomysły.
Wszystkim uczniom i nauczycielom 
życzę, aby ten rok szkolny przetrwał 

w formie stacjonarnej, był spo-
kojny,  twórczy,  pełen wzajemnej 
życzliwości i szacunku.
           Wiesława Storta- Respondek
Dyrektor Zespołu Szkół w Starej 
Kamienicy

Projekt „Uczniowie XXI wieku 
w Gminie Stara Kamienica”

Od 1 września 2021r. rozpoczęły 
się zajęcia w ramach realizacji 
projektu unijnego „Uczniowie XXI 
wieku w Gminie Stara Kamienica”. 
Szkoła posiada szeroki wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych - zarówno 
wspierających jak i rozwijających- 
zajęcia logopedyczne, indywidu-
lana terapia biofeedback, zajęcia 
integracji  sensorycznej,  zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, treni-
ng umiejętności społecznych, zaję-
cia wyrównawcze z matematyki, 
zajęcia kreatywno-plastyczne, kół-
ko językowe, zajęcia rozwijające z 
matematyki, koło informatyczne 
Mistrz Komputera, Robotyka, zaję-
cia przyrodnicze. Są również  reali-
zowane  dwa kreatywne projekty: 
teatralny i muzyczny. Odbędą się 
także edukacyjne wycieczki dla 
uczniów. W ramach realizacji pro-
jektu zostaną zakupione pomoce 
dydaktyczne  oraz  nowoczesny 
sprzęt multimedialny. Doposażone 
zostaną gabinety: integracji senso-
rycznej, biofeedback-u, logope-
dyczny. Nauczyciele będą mogli 
uczestniczyć w szkoleniach, kur-
sach i seminariach. Dzięki reali-
zacji kolejnego już projektu uni-
jnego Szkoła Podstawowa im. 
Caspara  Davida  Friedricha  w 
Kopańcu jest placówką nowo-
czesną, wyposażoną w sprzęt mul-
timedialny, gdzie uczniowie reali-
zują z pasją naukę oraz rozwijają 
swoje umiejętności.

Aktywne przedszkolaki
Nasze  Motylki  i  Tygryski  z 
Kopańca odwiedziły Interaktywne 
Centrum  Edukacji Przeciw-
pożarowej w Jeleniej Górze , mogły 
poznać zagrożenia pożarowe jakie 
mogą powstać w domu, w  lesie, jak 
rozprzestrzenia się dymu w warun-
kach pożaru, jak działają czujki 

dymu, tlenku węgla, gaśnica, jak 
wygląda prawidłowa ewakuacja z 
miejsca objętego pożarem. Dzięku-
jemy wspaniałym strażakom, 
którzy dbają o nasze bezpieczeń-
stwo.
Dzieci  najlepiej  rozwijają  się 
poprzez integrację sensoryczną 
czyli poznawanie świata wielo-
zmysłowo. Wszelkiego rodzaju 
masy plastyczne dostarczają wielu 
doznań i świetnie oddziałują na 
dziecięcą wyobraźnię. Przedszko-
laki na co dzień mają okazję praco-
wać polisensorycznie. Wykonują 
dzieła sztuki, które można podzi-
wiać na wystawie w szkolnym 
korytarzu.
Dzieci z naszego przedszkola po 
raz kolejny uczestniczyły w Akcji 
"Sprzątanie Świata". Skupiły się 
przede wszystkim na segregacji 
śmieci. Dzieci rozpoznawały ma-
teriały z których wykonane były 
odpady a następnie segregowały je 
do odpowiednich pojemników. 
Później przedszkolaki przystąpiły 
do krojenia marchewki i jabłka, 
które były nam potrzebne do zro-
bienia zdrowego soku. Zapoznały 
się z urządzeniem jakim jest soko-
wirówka i utrwalały zasady bezpie-
czeństwa. Na koniec dzieci sko-
sztowały przepysznych kiełbasek z 
grilla.

Akcja Sprzątanie Świata
Tradycyjnie  uczniowie  naszej 
szkoły wzięli aktywny udział w 
Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania 
Świata. W tym roku odbyła się ona 
pod  hasłem  "Myślę,  więc  nie 
śmiecę". Wszyscy z zaangażo-
waniem przystąpili do pracy. Pod-
czas sprzątania uczniowie także 
segregowali śmieci. Wszystkim 
należy się pochwała za piękną 
postawę oraz troskę o  czyste 
środowisko.  
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Po wykonanej  pracy wszyscy 
spotkali  się  przy  wspólnym 
ognisku, gdzie upiekli kiełbaski.

 Międzynarodowy Dzień Kropki
 To popularne święto kreatywności, 
odwagi i zabawy zawsze obcho-
dzimy 15 września. Tego dnia 
nauczyciele zorganizowali wiele 
ciekawych zabaw i happeningów, 
które pomagają dzieciom odkrywać 
talenty, poznawać swoje mocne 
strony, pobudzać wyobraźnię i 
wspólnie się pobawić. W tym dniu 
powstały wyjątkowe i niepowta-
rzalne kropkowe dzieła sztuki. 
Obchody International Dot Day to 
wspaniały czas do porozmawiania z 
dziećmi na temat ich talentów i 
zaprezentowania ich światu, bo 
każdy z nas ma w sobie jakiś ukryty 
talent.

EDSS 2021czyli wielkie 
międzynarodowe święto ruchu.

SP Kopaniec w akcji - ruszamy z 
ławek szkolnych na boisko! Nie 
przeszkodził nam chłodny poranek.  
Najpierw odbyła się prezentacja 
drużyn, kibiców, asysty sędzio-
wskiej. Następnie wszyscy ucznio-
wie wzięli udział w  wielkiej 
rozgrzewce. Odbyły się eliminacje 
i finały biegów sztafetowych.  Na 
koniec  rozegrany  został Turniej 
piłki siatkowej. Wszyscy w tym 
dniu zostali zwycięzcami: Dzikie 
Bobry, Teletubisie, Koty za płoty 
oraz Młodsi Sportowcy.
Gratulujemy sportowej postawy i 
aktywnego udziału w radosnej 
rywalizacji.

Rok szkolny zaczęliśmy radośnie 
i aktywnie

Nowy rok szkolny w naszym przed-
szkolu zaczął się bardzo intensy-
wnie. W salach zrobiło się koloro-
wo i gwarno, a przedszkolaki z 
ogromnym zainteresowaniem od-
krywały nowe gry, układanki i 
zabawki. Szczególne wyzwanie 
podjęły najmłodsze dzieci z grupy 
„Misiów”, które wzorując się na 
starszym rodzeństwie oraz koleżan-
kach i kolegach, były bardzo dziel-
ne i wspaniale zaadoptowały się w 
przedszkolu. Jak co roku oprócz 
codziennych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych dzieci uczestni-
czą w różnorodnych zajęciach 
dodatkowych takich jak: rytmika, 
język angielski, gimnastyka kore-
kcyjno – kompensacyjna, zajęcia 
plastyczne, logorytmika z elemen-
tami Polskiego języka migowego 
oraz zajęcia logopedyczne i tera-
peutyczne. Realizowane są również 
programy autorskie: „Uczę się 
bezpiecznie żyć” ,  „Zdrowy i 
aktywny przedszkolak”  oraz 
różnorodne, w tym ogólnopolskie 
projekty edukacyjne np.; „Mały 
Miś w świecie wielkiej literatury”, 

„Zabawa sztuką”, „Bajeczna 
Księga”, „Kraina Zmysłów”, 
„Kraina Muzyki”. W miesiącu  
wrześniu prowadzone były próbne 
alarmy przeciwpożarowe, a 28.09.
2021 r. pod nadzorem Inspektora 
BHP odbyła się ewakuacja z bu-
dynku w trybie alarmowym, pod-
czas której przedszkolaki spisały 
się na medal! Czas opuszczenia 
budynku to 1min 50 sek.

Goście w przedszkolu…
 Już na początku września, po wielu 
miesiącach przerwy gościliśmy 
muzyków filharmonii dolnoślą-
skiej z pięknym koncertem pt.: 
„Muzyczne abecadło”. Mamy 
nadzieję, że nasze muzyczne spo-
tkania będą miały cykliczny, co-
miesięczny charakter. Nasze przed-
szkole odwiedził również przed-
stawiciel policji, który bardzo 
ciekawie opowiedział dzieciom o 
pracy i obowiązkach policjanta. 
Dzieci poznawały zasady bezpie-
czeństwa na drodze, ćwiczył pra-
widłowe  przechodzenie  przez 
jezdnię oraz właściwe zachowanie 
podczas  spotkania  z  obcymi 
ludźmi, zgubieniem się i atakiem



* Izerska Wieś * str 12

 psa. Przedszkolaki miały też możli-
wość oglądania radiowozu, mundu-
ru oraz wybranych akcesoriów 
potrzebnych w pracy policji.
Odbyła się również jesienna sesja 
fotograficzna przeprowadzona 
przez firmę Pro-Art.

Przedszkolaki świętują…
Piękną tradycja naszego przed-
szkola są „nasze urodzinki”, które 
obchodzimy bardzo chętnie i z 
radością w naszych grupach, ale 
świętowania nigdy dość! Z zacieka-
wieniem dotyczącym własnych 
talentów obchodziliśmy Dzień 
Kropki: marzyliśmy puszczając 
bańki mydlane, tworzyliśmy cieka-
we prace plastyczne. Hucznie świę-
towaliśmy również Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka,  były 
wspólne tańce, zabawy i konkursy, 
wszystkie  dzieci  otrzymały 
dyplomy, medale oraz piękne 
upominki ufundowane przez Radę 
Rodziców. Okazją do świętowania 
było  również  nadejście  jesieni, 
którą przedszkolaki powitały 
zabawami muzycznymi i plasty-
cznymi, uczestnicząc w Jesiennym 
Balu i Dniu Wesołego Ogórka. 

Sprzątanie Świata
Jak co roku dzieci z naszego przed-
szkola aktywnie uczestniczyły w 
akcji ekologicznej „Sprzątanie 
Świata”, organizowanej we współ-
pracy z urzędem Gminy w Starej 
Kamienicy. Młodsze przedszkolaki 
sprzątały teren w pobliżu przed-
szkola, starsze poszły zadbać o 
czystość na ul. Basztową oraz oko-

lice zamku w Starej Kamienicy. 
Przy okazji dzieci utrwaliły zasady 
segregowania śmieci oraz ideę 
recyklingu.

Jesienne wycieczki
Piękna jesienna pogoda zachęca do 
wycieczek, aktywności fizycznej i 
korzystania z ostatnich promieni 
słońca. Oprócz codziennych zabaw 
w ogrodzie przedszkolnym, cho-
dzimy na spacery po najbliższej 
okolicy i jeździmy na wycieczki. 
Dzieci zwiedzały zamek w Starej 
Kamienicy,  gdzie  poznawały 
historię oraz piękne krajobrazy i 
przyrodę swojej najbliższej oko-
licy.  Przedszkolaki  odwiedziły 
również przychodnię lekarską,  po-
znając tajniki zawodu lekarza i 
pielęgniarki oraz dowiedziały się 
jak dbać o czystość i odporność 
organizmu oraz zdrowie. Starszaki 
odwiedziły natomiast Siłownię 
„Well Fitness”, gdzie miały okazję 
dokładnie  obejrzeć  różnorodny 
sprzęt sportowy oraz urządzenia 
treningowe, uczestniczyć w mini 
treningu poprowadzonym przez 
trenera fitness oraz porozmawiać 
na temat sportu, rekreacji i zdro-
wego stylu życia.
Przed nami złota polska jesień, a 
wraz z nią październikowe wycie-
czki do Muzeum Przyrodniczego w 
Cieplicach oraz spacery po jesien-
nym Parku Zdrojowym i fascy-
nujące zbiory: kasztany, kolorowe 
liście, żołędzie, jarzębina… 
Życzymy Wszystkim dużo zdrowia 
oraz pięknej i twórczej jesieni!

Dnia 9.10.2021 w Poznaniu odbył 
się XV Memoriał Józefa Moczyń-
skiego w Zapasach w Stylu Klasy-
cznym. Zawodnicy z klubu ULKS 
Stara Kamienica wywalczyli 3 
medale: Krzysztof Lubera - złoto, 
Kamil Dąbrowski z Gabrielem 
Sadło - brąz. 
Dziękujemy Wójtowi Gminy za 
dofinansowanie Klubu oraz wszy-
stkim sponsorom za pomoc.
Zapraszamy chętne dzieci na nasze 
treningi.

MEDALE DLA 
ZAPAŚNIKÓW
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Dzień na Smreku

O pierwszej wszyscy byli już na nogach. Wiedzieliśmy, 
że pan von Gersdorf przykłada wielką wagę do 
punktualności, toteż kwadrans na 
drugą całe towarzystwo zdążyło już 
zgromadzić się w sali. Większość z 
nas wyposażyła się w solidną laskę, a 
do butów przypięte miała żelazne 
raki, które wielce ułatwiają wspi-
naczkę. Następnie pochód ruszył w 
drogę. Razem ze służącymi i tragarza-
mi składał się z nie mniej niż dwu-
dziestu osób. Kilku rosłych chłopów 
objuczyło się wielkimi wypakowa-
nymi koszami, dwóch innych niosło 
na krzesełku kołyszącym się między 
dwoma drągami pana von Gersdorfa, 
który dzisiaj udawał się na Smreka po 
raz osiemdziesiąty, kilku zajęło się 
latarenkami i tak pomaszerowaliśmy 
przez milczącą noc. Było bardzo cie-
mno, dlatego musieliśmy trzymać się 
blisko jeden drugiego. Wiał zimny 
wiatr i marzliśmy okrutnie, gdyż za 
radą naszego przewodnika ubraliśmy 
się lekko. Tu i tam po niebie przepły-
wały obłoczki, a na wschodzie wyła-
niał się lśniący Orion. (…) Najpierw musieliśmy wejść 
na  Czerniawską  Kopę,  która  wznosi  się  przed 
Smrekiem i tak jak całe przedgórze zbudowana jest z 
łupka. Damom nie podobała się ta wspinaczka, tu i 
ówdzie dały się słyszeć narzekania, obawiałem się 
niemiłych komplikacji. Jednak po pół godzinie 
zaczęło nam się iść coraz lepiej. Czyste, rześkie górskie 
powietrze tak nas chłodziło, tak orzeźwiająco prze-
pełniało płuca, że wnet wszystkim zrobiło się lekko i 
przyjemnie. W ustalonych miejscach karawana 
zatrzymywała się, byśmy mogli odsapnąć i uniknąć 
przegrzania. Las, przez któryśmy szli, jest miejscami 
naprawdę wspaniały. Niczym świątynne kolumny pną 
się ku niebu ogromne świerki, przypominając o 
pięknie i bogactwie okolicy. Tak wspinaliśmy się 
gęsiego przez blisko dwie godziny, potem podłoże 
zrobiło się wilgotniejsze i wnet zaczął się śnieg i lód. 
Nikt jednak nie narzekał. Na wschodzie wstawał świt, 
początkowo w postaci szarawych pasm. Potem zrobiło 
się jaśniej, coraz wyżej wznosił się lśniący łuk, coraz 
obficiej rozlewało się światło po niebieskim firma-
mencie nad drzemiącą planetą. Blask gwiazd przy-
gasał tym bardziej, im wyżej byliśmy, teraz pływały 
one w szarości poranka, emitując nieruchome, mdłe 
światło. Pospieszyliśmy, by znaleźć się na szczycie. 
Pan von Gersdorf kazał tu zbudować dwie wiaty, jedną 
po wschodniej, drugą po zachodniej stronie. Udali-
śmy się do tej pierwszej. Na górze zastaliśmy już kilku 
tragarzy, zgromadzonych przy dużym ognisku. 
Kamerdyner rozstawił też już lunety. Damy były 
mocno zmarznięte, zmieniały obuwie, otulały się 
płaszczami i przysuwały do trzaskającego ognia. My 
mężczyźni, jako wytrzymalsi, wzgardziliśmy tym i 
udaliśmy się na dwór do lunet. Pan von Gersdorf 

zauważył zaraz, że wierzchołek pobliskiego Stogu 
przesłoni nam sam moment wschodu tarczy słone-
cznej. Szybko pobiegłem w bok przez zarośla, by 
lepszą zająć pozycję, co też mi się udało. Wszyscy w 
milczeniu i z napiętą uwagą oczekiwali teraz na wielki 

spektakl. Gwiazdy coraz bardziej 
bledły, coraz mocniej nabrzmie-
wało morze światła. Niczym świe-
tlisty dym rozchodził się na boki 
białawy opar, przed nami w różo-
woszarej mgle majaczyły Karko-
nosze, pod nami, w niepewnym 
odblasku poranka, niczym we 
śnie, rozpościerał się ląd. Niebo 
przyozdobiło się teraz purpurą, 
wschodni horyzont zapłonął roz-
jarzonym złotem, z drżeniem 
przefrunął nad nami skrzydlaty 
wschodni wiatr, oznajmiając zbli-
żanie się władcy, ognisty promień 
dotknął Śnieżki na prawo od nas — 
i oto wyłoniło się ono, wiecznie 
ogromne  i  doskonałe  słońce, 
kąpiąc ląd w blasku swego maje-
statu  i  przenikając  wszystko 
wszechmocnym życiem, skały i 
lasy, góry i lądy powstały ze starej 
nocy i rozjarzyły się natchnionym 
ogniem, a człowiek w najgłębszym 
zakamarku duszy poczuł zbliżanie 

się bóstwa i pogrążył w milczącym uwielbieniu — 
przyjacielu, nigdy tak boski żaden nie wydał mi się 
poranek! Z drżącą piersią głodnym lgnąłem spojrze-
niem do promiennego świata na górze, który nowym 
życiem puls natury przesączał, aż ogień oślepił me 
oczy. Jakiż poranek! Jakiż ogrom wokół mnie! Jakaż 
świętość we mnie! O, byliby grzesznikami poganie, 
gdyby słońca nie czcili!
Wspinało się ono teraz wyżej, niepodzielną miłością 
obdarzając lądy i budząc ku radości, ku słodkiemu 
poczuciu istnienia mieszkańców ziemskiego padołu. 
Powietrze aż po wschodni horyzont było nadzwyczaj 
przejrzyste, pobiegliśmy do lunet, by najdalsze 
rozpoznawać obiekty. Udało nam się to nadzwyczaj-
nie. Rozmaite charakterystyczne punkty odległe o 
siedemnaście do dwudziestu mil widoczne były 
bardzo wyraźnie, na przykład wieża wrocławskiego 
kościoła św. Elżbiety, belweder w Siedlisku pod 
Głogowem, a na prawo stamtąd wzrok sięgał daleko w 
głąb Prus Południowych. Jeszcze dalej na prawo 
piętrzyły się góry w okolicach Kłodzka, pośród których 
wyróżniała się Wielka Sowa. Karkonosze przykryte 
były śnieżną czapą i promienie porannego słońca 
odbijały się oślepiająco od lekko zmrożonego morza. 
Śnieżka z katolicką kaplicą na jej szczycie były tak 
wyraźnie widoczne, że moglibyśmy przez lunetę 
rozróżnić pojedyncze osoby; akurat jednak nie było 
tam nikogo. Okolice poniżej nas spowijała jeszcze 
rzadka mgiełka, która widoczność nieco pogarszała. 
Po godzinie, gdy słońce i kilka kubków kawy w pełni 
nas rozgrzały, wyruszyliśmy na południową stronę 
góry. Po około kwadransie zatrzymaliśmy się na 
polance całkiem niedaleko 
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źródeł Izery, która częściowo po czeskiej stronie 
Smreka, a częściowo na Bukovcu wytryska, przez 
Czechy płynie i koło Starej Boleslavi niedaleko Pragi 
do Łaby uchodzi. Po tej stronie widok był całkiem 
odmienny. W głębi niczym obrazy ze snu majaczyły w 
chwiejnym świetle wzniesienia na Morawach, bliżej w 
białej zimowej szacie tężał łańcuch Karkonoszy, po 
prawej w dole zieleniła się urocza dolina, a bezpo-
średnio pod sobą mieliśmy rozległą Izerską Łąkę u 
podnóża Izerskiego Grzbietu. Otoczony ze wszystkich
stron wysokimi górami, dopiero teraz przyjmował ten 
samotny płaskowyż pierwsze promienie słońca. Znad 
łąki ciągnęły ku chmurom cienkie pasma mgły, a z 
kominów pojedynczych chat, niby z ofiarnych stosów, 
wydobywały się lekkie kolumny dymu, wznosząc się 
wysoko w powietrze. Pomiędzy chatami lśniły drzewa 
i łąki w soczystej zieleni, a wokoło wybujała przyroda z 
wyniosłymi Karkonoszami w tle. Widok takiej 
izolowanej wioski czy raczej skupiska baud (chałup) 
pośród gór był dla mnie czymś całkiem nowym. Pan 
von Gersdorf zapewnił mnie jednak, że baudy takie w 
Karkonoszach  wszędzie  będę  napotykał  i  kilka 
pojedynczych na zboczu tychże rzeczywiście już i stąd 
było widać. Mieszkańcy ich nie trudnią się uprawą 
roli, utrzymując się wyłącznie z hodowli bydła, 
drwalstwa i transportu drewna w doliny. Udaliśmy się 
teraz na zachodnią stronę góry. Tu widok jest nieopi-
sanie rozległy, a oświetlenie było wspaniałe. Jednym 
spojrzeniem obejmuje się niemal całe Górne Łużyce 
oraz część Saksonii i Łużyc Dolnych. Od wschodu aż 
po południe perspektywę zamykają bardzo liczne góry 
po czeskiej stronie, które się wybornie grupują i 
pośród których wyróżniają się Hazmburk i bardzo 
stromy Klíč. Bezpośrednio pod sobą mamy piękną 
dolinę, która ciągnie się od Libverdy po Żytawę i 
zamyka w okolicy Oybina. Bliżej z bazaltowej skały 
wyrasta zamek Frýdlant, u podnóża odległych Gór 
Łużyckich  migocze  Żytawa,  na  prawo  od  niej 
Herrnhut, następnie cały szereg wzniesień ciągnących 
się od Lubija po Budziszyn i dalej aż po Połcznicę. Na 
prawo odeń Hochkirch, jedna z wież Budziszyna i 
Lubijska  Góra;  stamtąd  horyzont  sięga  aż  po 
Hoyerswerdę. Dalej ku północy widać wzniesienia 
nad Königshain i Landeskronę, która stąd jawi się 
cokolwiek niepozornie. W pobliżu tej ostatniej 
Zgorzelec i w głębi Dolne Łużyce. Ku swemu 
największemu zdumieniu dostrzegłem w prostej linii 
za Żytawą Mały i Wielki Winterberg, a przez lunetę 
bardzo wyraźnie widziało się grzędę skalną z dom-
kiem zimowym. Gdyby najdalszy horyzont na 
południowym zachodzie był całkiem bezchmurny, 
moglibyśmy — wedle zapewnień pana von Gersdorfa 
— zobaczyć skraj gór w Górnym Palatynacie.
Tu zostaliśmy do obiadu. Ustawione były trzy lunety, a 
obok na małych składanych stolikach wyłożone były 
sporządzone przez pana von Gersdorfa rysunki 
przedstawiające widoki ze Smreka, na których to 
rysunkach każdy szczyt jest opisany, tak że człowiek 
łatwo się zorientować może. Nie mogłem się wprost 
nadziwić jego znajomości okolicy. W promieniu 
piętnastu mil od Smreka nie ma — i to całkiem 
dosłownie — żadnej wioski, młyna czy pojedynczego 

domostwa, którego by nie umiał nazwać. Jego 

gotowość, by nas informować i na nasze sto i tysiąc 
pytań odpowiadać, była niewyczerpana. W końcu 
entuzjazm udzielił się też służącym, przyparli do 
szkieł, zadawali niekończące się pytania, a pan von 
Gersdorf odpowiadał im z tą samą cierpliwością i 
dobrocią. Tymczasem tragarze opróżnili kosze i 
zdumieni ujrzeliśmy, że w wiacie po tej stronie 
przygotowany został regularny obiad. Pani von 
Gersdorf przez cały dzień doglądała wszystkiego z 
iście matczyną troską. Już wcześniej zostaliśmy 
ugoszczeni kawą i czekoladą, teraz zasiedliśmy do 
posiłku pod wiatą. Towarzystwo było pogodne i 
sympatycznie usposobione, wszystkie troski zosta-
wiliśmy na dole, tu owionęło nas czyste górskie 
powietrze tak chłodne, tak pokrzepiające, że otwarły 
się wszystkie serca. Pomyśl, przyjacielu — posiłek w 
tak wybornym towarzystwie na wysokości ponad 
trzech tysięcy stóp. A do tego teraz królewski widok z 
otwartego na przestrzał domku! I nie jest tu mowa o 
widoku łąki, z wieżą kościelną czy grupą drzew w tle. 
Tu grupują się góry, ich szczyty niezmierzonymi 
porośnięte lasami, setki wiosek naraz obejmujesz 
spojrzeniem, całe kraje rozpościerają się pod twymi 
stopami. Ludzie znikają ci z oczu, bo nie ich, lecz ich 
mikre chatynki dostrzegasz i czujesz się bliżej nieba, 
gdy tak głęboko w dole widzisz ziemię. 
Po obiedzie odwiedziliśmy północną stronę góry. 
Również tutaj widok jest nadzwyczaj wielki i rozległy. 
Bezpośrednio pod sobą mieliśmy śliczne Unięcice i 
widok ten tysiącami słodkich napełniał nas wzruszeń. 
Dalej okręg Kwisy i równie pięknie zagospodarowany 
Śląsk. Rozkosznie jest patrzeć, jak godzinami, dom 
przy domu, nieprzerwanie ciągnie się zabudowa, jak 
niemal każdy punkt krajobrazu nosi ślady ludzkiej 
przedsiębiorczości. Na pierwszy rzut oka niewytłuma-
czalne jest, jak tylu ludzi potrafi utrzymać się na tak 
małym obszarze! W głębi poza okręgiem Kwisy 
rozpościerał się coraz szerzej i szerzej niezmierny 
kobierzec utkany z wiosek i miast, gór i dolin. Pozwól, 
że wymienię tylko niektóre punkty. Na Górnych 
Łużycach: Leśna, Zgorzelec, Lubań, Mużaków i cała
dookolna kraina, hen aż po Dolne Łużyce. Na Śląsku: 
Mirsk, Gryfów, klasztor w Lubiążu, Legnica, Bolesła-
wiec, Złotoryja i inne. Po tej stronie widzieliśmy też 
słynny kamień, gdzie stykają się trzy granice: Łużyc, 
Śląska i Czech. Część łużycka należy niemal w całości 
do pana von Gersdorfa, czeska do hrabiego Clama, a 
śląska do hrabiego Schaffgotscha. Słońce chyliło się 
już ku zachodowi, a my powędrowaliśmy raz jeszcze 
na wschodnią stronę, by bliższym przyjrzeć się 
okolicom, które teraz o wiele lepiej były widoczne niż 
rano, podczas gdy odleglejsze zaczynały kryć się już w 
mroku. Teraz pięknie pokazały się Karkonosze z ruiną 
zamku Chojnik u podnóża, a w głębi Ślęża koło 
Świdnicy — zmęczyłbym Cię jednak, gdybym znowu 
miał wymieniać wszystkie obiekty, któreśmy stąd 
widzieli. Możesz sobie przecież teraz do pewnego 
stopnia wyobrazić te wzniosłe widoki i zachwyt, jaki 
nas ogarniał, gdyśmy wzrokiem górskie masywy i lądy 
obejmowali! 
Raz jeszcze przeszliśmy na zachodnią stronę, by 
obserwować żegnanie się
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 słońca z naszą półkulą. W jego pobliżu wszystko 
płonęło już w czerwonawej ognistej mgle, ledwie 
mogliśmy odległe góry rozróżnić. Tu i ówdzie 
intensywnie błyszczały stawy, niczym szeroka srebrna 
wstęga przez krajobraz wiła się Nysa, wąskie jary 
pogrążyły się już w mroku, nad dolinami rozciągały się 
długie cienie, nakrywając je skrzydłem nocy.
Na zachodnim niebie zawisło szerokie pasmo chmur, 
które po chwili zabarwiło się purpurą i złotem. Potem 
jednak słońce szybko skryło się za chmurami. Już 
myśleliśmy, że zajdzie, więcej nas nie pozdrawiając – 
gdy oto wyłoniło się na skraju horyzontu w lśniącym 
przepychu, otoczone morzem ognia. Jego czerwo-
nawe promienie dotknęły gór, rozświetlając zalesione 
szczyty. Potem zniknęło i niewidoczne podążyło ku 
światu pod nami. Tak anioł nad śpiącym przebiega 
prorokiem. Chłodnym owionie go skrzydłem, świtają 
sny przyszłości w duszy oczarowanego i budzi się. 
Niewidoczny jest przelatujący nad nim anioł, lecz 
przepełniony znaczeniem sen, który w duszy drżącej 
pozostaje, oznajmia, że niebianin był blisko. My też w 
świętych snach pogrążeni staliśmy w zapadającym 
zmierzchu na szczycie góry. Wokół nas mrok 
rozpościerał szerokie swe skrzydła, chłodny po lesie 
wiał wiatr: nie przestawaliśmy wpatrywać się w 
płonące niebo, na którym zniknęło było słońce, aż 
przypomnieli nam tragarze, że czas zbierać się w 
drogę powrotną. Pospiesznie chwyciliśmy więc laski, 
pożegnaliśmy się z uroczą górą oraz kończącym się 
szczęsnym dniem i ruszyliśmy w dół ku sympaty-
cznemu pałacowi, któryśmy w dwie osiągnęli godziny.

Fragment książki Davida Friedricha Schulzego 
Podróż z Turyngii w śląskie Góry Olbrzymie: przez 
Saksonię, Szwajcarię i górne Łużyce, z przystankami 
na Oybinie i w Unięcicach (1802), która ukazała się 
niedawno nakładem Wydawnictwa Wielka Izera 
(wielkaizera.com.pl)
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Zapraszamy do Artystycznej 
Galerii Izerskiej w Kromnowie

Wystawę fotograficzną „Tajemnicze Rudawy 
Janowickie” autorstwa Grzegorza Truchanowicza 
można oglądać do 13 listopada br. Piękne ujęcia 
oczarowują swoją magią i tajemniczością. Zapraszam.

„Chciałbyś nie mieć nic” - wystawa rysunków, grafik, 
książek artystycznych oraz instalacji przestrzennej.Anny 
Juchnowicz – asystentki w Pracowni Książki Artystycznej 
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu. 


