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WYWIAD Z PANIĄ IZABELĄ KAMPCZYK
-NOWYM WICEDYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MYSŁAKOWICACH
Pani Izabela Kampczyk od września pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej
w Mysłakowicach. Z wykształcenia nauczyciel biologii, chemii i przyrody. Malarka
z zamiłowania. Człowiek kreatywny i empatyczny. Jakie są Jej spostrzeżenia na nowym
stanowisku? Zapraszamy do lektury...
Jakie ma Pani refleksje po pierwszych tygodniach pełnienia funkcji wicedyrektora?
Mam dużo nowych obowiązków. Praca jest wymagająca,
ale to mnie napędza i inspiruje do działania. Każdy dzień to
nowe wyzwania. Obserwuję, uczę się, dużo rozmawiam,
wciąż zbieram doświadczenia. Wiem, że pomogą mi one
w budowaniu szkoły przyjaznej dla uczniów, rodziców,
nauczycieli, pracowników i wszystkich partnerów szkoły.
Jak zmieniła się perspektywa szkoły, kiedy patrzy Pani na
nią zza biurka wicedyrektora, a nie zza biurka
nauczyciela?
Chcąc dobrze przygotować się do nowej roli, zaczęłam
dokładniej przyglądać się pracy poszczególnych organów
szkoły, jednocześnie ucząc się nowych obowiązków.
Staram się promować działania szkoły w środowisku
lokalnym. Zauważyłam, jak ważna jest współpraca
z rodzicami i aktywne włączanie ich w życie szkoły. Wiem,

fot. Łukasz Czarnecki

że w dużej mierze jestem odpowiedzialna za klimat szkoły i prawidłowe relacje interpersonalne, dlatego
za cel obrałam sobie integrowanie i motywowanie pracowników szkoły. Inspirowanie i promowanie
potencjału innych jest teraz dla mnie bardzo ważne.
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Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole w czasie swojej kadencji?
Nic! Mamy przepiękną szkołę, o unikalnym, pałacowym charakterze. Mamy fantastycznych uczniów. Mamy
kadrę, pełną zaangażowania i pasji. Mamy rodziców, którzy są życzliwi i nas wspierają. Mamy też bocianią
rodzinę i ukwiecony ogród :) Mam głębokie przekonanie, że tworzymy zgraną rodzinę i chciałabym
utrzymać ten magiczny klimat i więź. Gdybym mogła zmienić cokolwiek...i użyć nieco fantazji, chciałabym,
aby szkoła miała do dyspozycji dużą salę gimnastyczną i profesjonalną aulę do działalności teatralnej. To są
marzenia, które w obecnej sytuacji byłyby trudne do zrealizowania.
Ma Pani duszę artystki. Czy mamy się spodziewać zmian w Pani nowym gabinecie?
Przyniosłam swoje przybory do pisania i kubek. Gabinet jest niewielki, więc wspomniany artyzm muszę
realizować poza gabinetem :)
Na pewno bardzo ważna przestrzenią w pracy wicedyrektora jest współpraca z panem dyrektorem. Można
powiedzieć, że jesteście już "drużyną"?
Od zawsze nasza współpraca opierała się na wzajemnym szacunku i relacjach partnerskich. Dyrektor jest
liderem autentycznym, zaraża optymizmem i chęcią zmiany na lepsze, szanuje swoich współpracowników
oraz obdarza ich zaufaniem. To właśnie dzięki jego wiedzy, doświadczeniu i profesjonalizmowi uczę się
nowych zachowań i ról w swojej codziennej pracy. Napawa mnie dumą fakt, że dołączyłam do "drużyny",
która od wielu lat już prężnie funkcjonuje - a współtworzy ją przecież liczna grupa pracowników szkoły.
W najbliższym otoczeniu Dyrektora warto również podkreślić rolę pani Dominiki i pana Gerarda, z którymi
mam teraz dużo większy kontakt, a współpraca jest naprawdę bardzo pozytywna i owocna.
Nie brakuje Pani lekcji biologii?
Brakuje! Ale wciąż jestem nauczycielem chemii i mam możliwość pracować z moimi fantastycznymi
uczniami.
Czego Pani sobie życzy w tym roku szkolnym?
Uśmiechniętych uczniów. Takich prawdziwie szczęśliwych.
Z p. Izabelą Kampczyk rozmawiała Lena Pietruszewska
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APEL PORZĄDKOWY
Pierwszy w tym roku szkolnym apel porządkowy odbył się 06.09.2019 roku. Wzięli w nim
udział uczniowie klas 4-8. Na początku pan dyrektor Andrzej Dąbek przedstawił uczniom Szkoły
Podstawowej w Mysłakowicach nową wicedyrektor- panią Izabelę Kampczyk oraz nauczycielkę
plastyki - panią Agatę Kraińską, która będzie zastępowała panią Sylwię Kędzierską.
Pan dyrektor przypomniał zgromadzonym uczniom, gdzie na terenie szkoły przebiega strefa
bezpieczeństwa. Podkreślił, że wolno ją przekroczyć po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Dyrektor
Dąbek przypomniał czwarto-, piąto, szósto-, siódmo- i ósmoklasistom znaczenie poszczególnych
sygnałów alarmowych. Powiedział także o tym, jak ważne jest budowanie pozytywnych relacji
miedzy uczniami opartych na szacunku, pozbawionych agresji oraz wulgaryzmów. Pan dyrektor
zwrócił również uwagę na punktualne przychodzenie na zajęcia szkolne. Wprowadził także zakaz
używania telefonów komórkowych na terenie placówki.
Dyrektor Dąbek poinformował dzieci i młodzież, że w październiku rozpocznie się projekt
unijny "Kompetentni uczniowie w gminie Mysłakowice". W ramach tego przedsięwzięcia
będziemy mogli skorzystać np. z dodatkowych zajęć wyrównawczych, wziąć udział w zajęciach
kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.
Na apelu zabrał głos nauczyciel wychowania fizycznego- pan Grzegorz Kuczaj. Odczytał
listę uczniów- sportowców, którzy będą mieli zaszczyt reprezentować naszą szkołę w rywalizacji
sportowej.
Łukasz Łukasiewicz i Mateusz Marszałek

Źródło: Grafika Google
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PROJEKT STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do akcji pt. "Starszy brat, starsza
siostra". Polega ona na tym, by uczniowie ósmych klas zaopiekowali się czwartoklasistami. Stali się
dla nich wsparciem w sytuacjach kryzysowych (zgubienie klucza od szafki, stroju na w-f,
odnalezienie właściwej sali, itp.). Chętni do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu mają już
za sobą pierwsze spotkanie, w czasie którego dokonano przydziału starszym nastolatkom opieki
nad konkretnymi uczniami klasy czwartej.
Mamy nadzieję, że ta akcja przyczyni się do łatwiejszego i mniej stresującego
funkcjonowania czwartoklasistów w społeczności starszej grupy dzieci.
Marzena Chyży

Nowa szkolna rodzina- starsze i młodsze "rodzeństwo".
Fot. Izabela Kampczyk
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Kompetentni uczniowie w gminie Mysłakowice
Od października uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w projekcie unijnym.
Projekt „Kompetentni uczniowie w gminie Mysłakowice” realizowany

jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020,
a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego. Przedsięwzięcie będzie
realizowane do 31 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach, Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Szkole Podstawowa im. Gen. Wł.
Sikorskiego w Kostrzycy. Jego głównym celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów trzech szkół podstawowych z gminy Mysłakowice.
Uczniowie , w ramach ww. projektu, mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej:
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji matematycznej, z matematyki, chemii, fizyki,
biologii, języka angielskiego i niemieckiego;
– zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
– zajęć logopedycznych;
– zajęć specjalistycznych - zajęć terapii pedagogicznej;
– zajęć socjoterapeutycznych;
– warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
Nauczyciele naszej szkoły przez wiele dni brali udział w wielogodzinnych szkoleniach,
których celem było przygotowanie się do prowadzenia zajęć w ramach projektu. Kadra
pedagogiczna „ na własnej skórze” testowała techniki pamięciowe oraz przechodziła kurs
szybkiego czytania. Nauczyciele podnosili swoje kompetencje zawodowe dotyczące pracy
nowoczesnymi metodami (TIK, eksperymenty) oraz indywidualizowania pracy na lekcji z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wiesława Wojterek

Nauczyciele przez wiele dni szkolili się pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
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fot. Izabela Kampczyk
Eksperymenty wywołały dreszczyk emocji! Na pewno doświadczenia spodobają się naszym uczniom.
Na zdjęciu, obok nauczycieli z naszej szkoły, jeden z trenerów- pan Jakub Kapusto.
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WIZYTA NIEMIECKICH UCZNIÓW W NASZEJ SZKOLE
W bieżącym roku szkolnym, kontynuując współpracę z KARR SA, przystąpiliśmy
do projektu "Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX”. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
Projekt ma na celu promocję orientacji zawodowej wśród młodzieży polsko-niemieckiego
pogranicza, a także dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy.
W czwartek, 19.09.2019 r., gościliśmy niemieckich uczniów w naszej szkole. Uczestnicy
projektu zapoznali się z ofertą naszej szkoły, zwiedzili sale lekcyjne i co najważniejsze - mieli
okazję zaprzyjaźnić się z polskimi uczniami. Integracji nie było końca... Po spotkaniu w szkole
wszyscy udali się do Term Cieplickich, wspólnie biesiadowali
w Karczmie Gniewków, zwiedzili Herbaciarnię w Bukowcu, a także wzięli udział w grze terenowej
- Legendy Karkonoskie.
Projektem w szkole opiekuje się pani Aneta Stefańczyk.
Izabela Kampczyk

Młodzież polsko-niemiecka wraz z opiekunami i wicedyrektor I. Kampczyk.
Zdjęcie z archiwum p. I. Kampczyk
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Dnia 26.09.2019 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Z tej okazji
w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach zostały zorganizowane różne atrakcje. Podczas przerw
uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe i wiedzę na temat różnych krajów.
Nauczyciele języków obcych (p. Aneta Stefańczyk, p. Anna Surma i p. Jacek Ziarkowski) wraz
z uczniami przygotowali stanowiska (5 sekund, łamańce językowe, rozpoznawanie flag i języków,
rozpoznawanie potraw z różnych krajów, quizy językowe, malowanie twarzy), przy których
uczniowie chętnie przystawali, aby się sprawdzić z umiejętności językowych i wiedzy o świecie.
Dodatkowo na przerwach można było posłuchać muzyki w różnych językach i przy niej
potańczyć. Uczniowie byli zadowoleni, bo w atrakcyjnej formie zabawy podnieśli swoje
kompetencje językowe i utrwalili wiedzę nt. krajów obcojęzycznych.
Martyna Dembińska

Korytarz na I piętrze był tego dnia kolorowy, rozbawiony!
Fot. Wojterek
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Przy stanowisku Julii Pogorzały i Kingi Wódkiewicz można było sprawdzić swoje kompetencje językowe.
Fot. W. Wojterek

Dzieci tego dnia chętnie się przebrały za postacie z zagranicznych bajek.
Od lewej: Weronika Dziedzina, Magda Rzeźnikiewicz, Sandra Osmolak-Rogaluk i Zosia Zielińska.
Fot. W. Wojterek
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RAJD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Jak co roku drużyna z naszej szkoły uczestniczyła w 45. Jeleniogórskim Rajdzie Młodzieży
Szkolnej „Kowary 2019” (tzw. Kuratorka).
W tym roku nasza drużyna składała się tylko z samych dziewcząt w składzie: Lena
Pietruszewska, Weronika Pieniądz, Kalina Wojtasz, Amelia Szarejko, Karolina Majkowska,
Martyna Borowiec, Nissa Pasha, Julia Sielicka i Julia Gałek. Opiekunem grupy był pan Grzegorz
Kuczaj.

Dziewczęta w wyśmienitych humorach.

45. Kuratorka odbyła się w dniach 26 – 28 września 2019 roku, a zakończenie rajdu miało
miejsce w ZSO w Kowarach na boisku szkolnym, podczas którego jednym z gości honorowych był
dyrektor naszej szkoły pan Andrzej Dąbek.
W roku 2019 nasza trasa nr 3 zaczynała się w Kamiennej Górze, do której dostaliśmy się
autobusem PKS z Mysłakowic. Pierwszego dnia wędrowaliśmy przez Krzeszówek
- Krzeszów, aż do Chełmska Śląskiego, skąd busem przewieziono nas do Jarkowic. Z plecakami
pokonaliśmy 22 km, a nocleg był w Schronisku PTTK „ Srebrny Potok” w Jarkowicach.
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Jeden z postojów na trasie w „szczerym polu” za
Kamienna Górą”.

Drugiego dnia nasza trasa wiodła ze Schroniska, w którym nocowaliśmy, przez Dolinę
Srebrnika- drogą graniczną Grzbietu Lasockiego- Przeł. Okraj (1046m. npm.)
- Dzwonkówka - Rozdroże pod ŁysocinąBiałe Skały- i powrót do Jarkowic. Trasa była
bardzo długa, bo do przejścia było ok. 18 km
i to w większości pod górę a i pogoda nie była
zbyt sprzyjająca- cały czas było wietrznie
i

pochmurno.

W

okolicznych

lasach

zauważyliśmy bardzo dużo grzybów, a nasza
koleżanka Julia Gałek opowiadała nam
o poszczególnych gatunkach. W drodze
powrotnej

spotkała

nas

niesamowita

przygoda. Podczas marszu po lesie, w pewnej
chwili w odległości ok. 15 metrów przebiegły
obok nas 4 młode jelenie, co spowodowało
u większości dziewczyn duży strach. Odgłosy
porykujących jeleni mogliśmy wysłuchiwać
co wieczór w okolicy schroniska.

Julia Gałek z dorodnym znaleziskiem.
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W pewnej chwili część drużyny znalazła się w całkiem innym kraju, ale szczęśliwie z niego wróciła .

Za to na Łysocinie czekały na nas wspaniałe widoki i cudnie czerwone jagody, których nasze dziewczęta popróbowały.

Na Przełęczy Okraj część dziewcząt zjadła ruskie pierogi i już w większości w dół
ruszyliśmy w drogę powrotną.
15

Tego samego dnia odbyły się w schronisku dwa konkursy, pierwszy - wiedzy o trasie
i Kowarach, a drugi to program ogniskowy, w którym trzeba było przedstawić legendę, taniec lub
wiersz, itp. Nasze dziewczęta były niezawodne i przedstawiły wspaniały program, który spodobał
się wszystkim uczestnikom. Na naszej trasie uczestniczyły jeszcze dwie drużyny z Bogatyni, ze
Szkoły Podstawowej nr 1 i 3.
Ostatni dzień to pokonane 13 km z Jarkowic do Kowar przez Rozdroże Kowarskie
- Przełęcz Kowarską- Sztolnie w Kowarach i Kaplicę św. Anny. W sumie przez trzy dni zrobiliśmy
53 km, a ostatniego dnia czekała nas miła niespodzianka, bo w drodze powrotnej pan Jacek
Ziarkowski ugościł nas w swoim domu i przygotował pyszne kakao dla dziewczyn. Ale to nie
koniec atrakcji, bo po 100 metrach od pana Jacka spotkaliśmy panią Wiesławę Wojterek, która
zaprosiła nas na herbatkę, niestety nie skorzystaliśmy z zaproszenia, bo czas gonił i musieliśmy
udać się na metę rajdu.
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Z wizytą u Pana Jacka Ziarkowskiego.

Na mecie 45. Rajdu Młodzieży Szkolnej „Kowary 2019”
Fot. Grzegorz Kuczaj

Choć dziewczęta zajęły 3. miejsce na swojej trasie, to przegrały bardzo niewielką ilością
punktów. Jednak dały się poznać jako wspaniałe turystki, które potrafią zachować się na trasie, jak
i w schronisku. Dziewczęta były bardzo wytrwałe i twarde, choć większość trzeciego dnia miała
wielkie odciski na nogach i wiele kilometrów za sobą.
Grzegorz Kuczaj
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ROK STANISŁAWA MONIUSZKI
Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2019 został ogłoszony Rokiem
Stanisława Moniuszki. Stało się tak dla uczczenia 200. rocznicy urodzin tego
wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, a nade wszystko twórcy
polskiej opery narodowej.
"Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem
polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich
dzieł."- Stanisław Moniuszko.
Ciekawostki:
Stanisław Moniuszko urodził się w Ubielu 5 maja 1819 roku. Jego najsłynniejsze opery to
"Halka" i "Straszny dwór".
Ojciec Stanisława - Czesław Moniuszko- był uczestnikiem kampanii napoleońskiej w 1812
roku. Matka natomiast grała na klawikordzie. Moniuszko w wieku 17 lat zaręczył się z Aleksandrą
Mullerówną, a 25 sierpnia 1840 roku wziął z nią ślub. Owocem tego związku było 10 dzieci.
Po krótkim okresie nauki domowej, od 1827 roku Moniuszko kształcił się w grze
na fortepianie u Augusta Freyera w Warszawie, a od 1830 roku u Dominika Stefanowicza
w Mińsku.
W latach 1862-1864 Moniuszko pracował nad "Strasznym dworem". Kiedy w 1865 roku
opera ta została wystawiona na scenie, odbyło się setne przedstawienie "Halki". 2 lutego 1872 roku
Teatr Wielki wystawił ostatnią operę Moniuszki - "Beatę".
Stanisław Moniuszko zmarł 4 czerwca 1872 roku na atak serca. Do historii przeszedł jako
"ojciec polskiej opery narodowej", a także jako czołowy przedstawiciel gatunku pieśni w muzyce
polskiej.
Arkadiusz Wielgat

Stanisław Moniuszko na polskim banknocie 100000 zł.
Źródło: Grafika Google

18

ZAKŁADY LNIARSKIE ORZEŁ MYSŁAKOWICE
Zakłady Lniarskie ORZEŁ to niegdyś jeden z największych producentów tkanin lnianych w
Europie. Głównym produktem były wysokiej jakości tkaniny odzieżowe, dekoracyjne, obrusy i
serwetki oraz pościele. Ok. 85% produkcji tkanin Orzeł eksportował głównie do krajów Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale także do Ameryki Południowej, Meksyku, Republiki
Południowej Afryki i Australii. Odbiorcami tkanin były zarówno sieci domów towarowych, jak i
wiele innych dużych, średnich i mniejszych firm handlowych, produkcyjnych i konfekcyjnych.

http://www.radiowroclaw.pl/img/articles/32792/wyburzyl-zabytek-z-xix-wieku-3.jpg

Trochę historii…
1816 - Początki...
U podnóża Karkonoszy położonych było kilka domów, które tworzyły osadę Mysłakowice.
Ludność Mysłakowic żyła z uprawy ziemi, z chałupniczego przędzenia i tkania lnu.
W honorze każdej gospodyni było ubieranie się w ubiór z tkanin lnianych, który
wykonała sama. Często zmieniali się właściciele osady. Najpierw były to dwa rody:
w XVI wieku Mysłakowice należały do rodziny von Zeidlitz, linii Affe, a w XVII
wieku - do rodziny von Reibnitz. Następnie osadę odziedziczył kuzyn Maksymiliana
von Reibnitz - Karol Fryderyk von Kottwitz. Historia Mysłakowic rozpoczyna się
w 1816 roku, gdy zostają one sprzedane przez von Kalckreuthów Augustowi
Niethardtowi von Gneisenau. Gdy przewodnik i ojciec tyrolczyków, Jan Fleidel
opisywał królowi w Berlinie ciężkie położenie swych towarzyszy, uzyskał zapewnienie
otrzymania natychmiastowej pomocy. Na skutek interwencji hrabiny
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Reden przyjęto uchodźców z Tyrolu na tereny królewskich Mysłakowic. Działo się to w roku 1837.
Ten szeroki gest miał jednak to w sobie, że uchodźcy z Tyrolu na przydzielonych im skrawkach
ziemi uzyskiwali w uprawie lepsze rezultaty niż popadający w coraz to większą biedę i nędzę śląscy tkacze. Już te względy spowodowały, że na skutek rozdzielenia zbędnych ziem, królewska
władza zdecydowała się dla dobra tkaczy śląskich urządzić
w Mysłakowicach przędzalnię mechaniczną. Minister Rother energicznie podjął się tego zadania.
1839 - Decyzja o budowie Zakładu.
Dnia 28 lutego 1839 r. Rother wydał polecenie Królewskiemu Generalnemu Dyrektorowi
Towarzystwa Handlu Morskiego - założenia specjalnego konta noszącego tytuł: "Założenia
Mechanicznych Przędzalni Lniarskich w Górskich Terenach Dolnego Śląska". Budowniczy
Hamann 12 lutego 1839 r. miał polecenie przygotowania projektów przebudowy istniejących
zabudowań na terenie górnego dworu, a Rzeczoznawca Radca Handlowy Rufer miał zbadać te
projekty i skontrolować ich przydatność. Zadecydowano o wzniesieniu nowych pomieszczeń dla
przędzalni. Duże zróżnicowanie terenu umożliwiało zainstalowanie koła wodnego o średnicy 34
stóp na odnodze rzeki Łomnicy przepływającej przez tereny objęte budową. Koło to dało napęd
mocy 30 koni mechanicznych. Jeszcze w 1839 r. minister wydał zlecenie dla zakładów budowy
maszyn we Wrocławiu na wykonanie prząśnic mechanicznych. Jednocześnie wychowanek
i protegowany królewskiego instytutu przemysłowego Ferdynand Wilhelm Kaselowsky został
wysłany na dalsze studia do Anglii, Francji i Belgii, ponieważ on właśnie miał objąć kierownictwo
w przędzalni. Minister ustalił dzień 1 VI 1843 r. jako dzień rozruchu przedsiębiorstwa. Budowa
budynku przędzalni
i przebudowa stajni owiec przeciągnęła się tak znacznie, że dopiero pod koniec 1843 r. można było
ustawiać maszyny - zamówione w kraju i w Anglii. W maju 1844 r. przeprowadzono pierwszą
próbę z uruchomionymi maszynami. Dnia 1 czerwca 1844 r. nastąpiło wyprodukowanie pierwszych
kilogramów przędzy przędzonej mechanicznie.
W październiku 1844 czynnych było 1840 wrzecion, w listopadzie - 2080, w grudniu
- 2344, natomiast w roku 1864 - 13300. Produkowano tkaniny lniane o 4
szerokościach, tkaniny ścierkowe, płótno pospolite domowe, delikatne tkaniny szare,
płótno żaglowe, drelich surowy, drelich w paski kolorowe, ręczniki zwykłe. W 1864 r.
pożar strawił starą przędzalnię (4 sale) jednak przebudowa budynku przędzalni w jego
obecnych zarysach nastąpiła w krótkim czasie.
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1867 - Pierwszy złoty model na wystawie w Paryżu.
W 1867 r. na światowej wystawie przemysłowej w Paryżu Mysłakowickie Zakłady Lniarskie
otrzymały złoty medal za ekspozycję swoich wyrobów. W 1872 r. zakład nabył bank Roberta
Thode. W zakładzie czynnych było 97 krosien mechanicznych. W roku 1874 nastąpiło
uruchomienie nowo wybudowanej tkalni z 260 warsztatami tkackimi (mechanicznymi).
W roku 1882 nastąpiło otwarcie linii kolejowej Jelenia Góra - Mysłakowice; ułatwiło to transport
materiałów zaopatrzeniowych i wyrobów gotowych. W 1883 r. oddano do użytku przebudowany
budynek bielnika i wykańczalni. W 1889 uruchomiono szwalnię.
W 1894 czerwcu roku powódź unieruchomiła zakład na 14 dni. W 1909 r. rozpoczęto budowę
kolonii robotniczej (4 budynki). W okresie I wojny światowej zakład produkował dla celów
wojennych tkaniny ręcznikowe, żaglowe, drelichy, płótno samolotowe. Lata 1927 - 1928 były
czasem kryzysu. W roku 1929 zanotowano straty w wysokości 425 tys. marek. Z istniejących
w tym czasie na Śląsku 22 zakładów lniarskich unieruchomionych zostało 11. W 1941 r.
transportowano dwustu więźniów do pracy przymusowej w zakładzie. W 1943 r. - kolejnych trzysta
osób. W latach 1943 - 1944 uruchomiono produkcję wojenną - były to części dział
przeciwlotniczych, aparatury elektryczne itp., kompletowane w Podgórzynie.
1945 - Odzyskanie zakładu i nadanie nazwy "Orzeł".
22 maja 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła Mysłakowice, uwolniono jeńców. 1 listopada 1945
nastąpiło przejęcie zakładu przez Polaków oraz nadanie nazwy "Orzeł" przez pierwszą załogę. W
roku 1961 na Targach Poznańskich po raz pierwszy prezentowane były tkaniny ubraniowe "Orła".
W 1966 r. 80% produkcji sprzedawane było do USA, Anglii, Skandynawii, Niemiec i Australii,
zatrudnienie miało 2680 pracowników.
W latach 70 - 80-tych XX wieku zakład był kierowany przez zjednoczenia, które zajmowały się
sprzedażą wyrobów i narzucały plany produkcji setek tysięcy metrów tkanin obrusowych,
dekoracyjnych, serwet, prześcieradeł szpitalnych, itp.
1995 - Prywatyzacja Zakładu.
W 1995 r. "Orzeł" wszedł do programu NFI, 1 marca 1995 r. nastąpiło przekształcenie
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przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 24 lipca 1998 r. pierwsze
notowanie akcji ZL "Orzeł" S.A. na CeTO.
2007 - Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.
15 lutego 2007 r. Spółka przeniosła swoje walory na GPW w Warszawie.
Niestety, "Orzeł" po latach świetności przestał istnieć. Pracę straciło wielu mysłakowiczan
i mieszkańców sąsiednich miejscowości. Fabryka została zburzona. Rozbiórkę rozpoczęto
w styczniu 2014 roku bez żadnych pozwoleń. Kontynuowano prace, choć konserwator zabytków
dwukrotnie nakazywał je przerwać. Nie pomogło powiadomienie prokuratury o przestępstwie.
Unikatową, żeliwną konstrukcję przędzalni zamieniono w kupę złomu i wywieziono.
Teraz mysłakowiczanie mogą tylko z sentymentem spoglądać na "Orzeł", z którego już prawie nic
nie pozostało.
Martyna Dembińska

https://r-scale-20.dcs.redcdn.pl/scale/o2/tvn/web-content/m/p1/i/3de2334a314a7a72721f1f74a6cb4cee/ed1ada14-88d7-11e3-af710025b511226e.jpg?type=1&srcmode=4&srcx=0/1&srcy=0/1&srcw=640&srch=2000&dstw=640&dsth=2000&quality=80

Źródło: https://polska-org.pl/523494,Myslakowice,Zaklady_Lniarskie_Orzel_S_A.html
www.orzel.com.pl
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DELFINY – INTELIGENTNE SSAKI WODNE
Korzystając z okazji, że w czasie wakacji wraz z rodzicami odwiedziliśmy delfinarium,
postanowiłam przedstawić trochę informacji o tych przemiłych stworzeniach.
Delfiny to ssaki wodne, które zamieszkują morza, a zdarza się nawet, że również mieszkają
w rzekach. Często przebywają w gromadach do kilkuset osobników, gdzie wyraźnie zaznaczona
jest hierarchia. Odbywają dalekie wędrówki, porozumiewają się za pomocą dźwięków.
Delfiny śpią z jednym okiem otwartym, unosząc się w wodzie na głębokości około 50 cm.
Oddychają, wynurzając się co 30 sek. na powierzchnię, nie budząc się. Żywią się rybami,
kalmarami i skorupiakami. Delfiny to bardzo inteligentne zwierzęta. Współczynnik inteligencji
delfina

wynosi–

5.

Dla

porównania

szympans

posiada

współczynnik-

2,5,

a człowiek- 7.
W delfinariach delfiny tresuje się do sztuczek. I choć byłam w takim delfinarium
i widziałam, że delfiny są zadbane, to uważam, że bardziej szczęśliwe byłyby na wolności
w "delfiniej" rodzinie. Zwierzęta te żyją od 7 do 21 lat.
Maja Amborska

Maja z rodzicami i delfinem.
Zdjęcia z archiwum prywatnego Mai.
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1 października – Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
Ostatnimi czasy wegetarianizm, weganizm zyskują coraz większą popularność wśród
Polaków. 1 października obchodzimy Światowy Dzień Wegetarianizmu (World Vegetarian Day).
Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Unię Wegetariańską (International Vegetarian
Union – IVU) w 1977 roku w New Delhi w Indiach,

podczas 24. Światowego Kongresu

Wegetariańskiego. Od ponad trzydziestu lat głównym celem tego dnia jest promocja
wegetarianizmu.
Każdego roku 1 października na całym świecie wskazywane są korzyści płynące z tego
sposobu życia, wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, jakże istotnie wpływającego
na nasze własne zdrowie i samopoczucie. Odbywają się liczne wydarzenia promujące
wegetarianizm: występy artystyczne, poczęstunki wegetariańskie, marsze, pochody oraz
przedstawienia i happeningi.
Do Światowego Dnia Wegetarianizmu przyłączają się organizacje działające na rzecz
ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, zdrowego stylu życia oraz osoby, które we własnym
zakresie organizują różnorakie przedsięwzięcia promujące wegetarianizm i model życia bez
okrucieństwa.
W Polsce koordynatorem obchodów Dnia Wegetarianizmu jest Fundacja Viva.
W obchody Światowego Dnia Wegetarianizmu wpisuje się również Światowy Dzień Zwierząt
Hodowlanych, który przypada na 2 października. To także rocznica urodzin Mahatmy Ghandiego,
pioniera wegetarianizmu.
Z kolei 4 października ustanowiony został Światowym Dniem Zwierząt. Rozpoczyna on
Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week).
Weronika Pieniądz

Źródło: Wegetarianie.pl

Źródło: Grafika Google
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ORYGINALNY SPORT- RZUT PALEM
W ramach współczesnych Highland Games w Szkocji organizowane są konkursy tańców i
gry na dudach, a także biegi. Największe emocje budzą jednak zawody siłaczy – pchnięcie kulą,
rzut młotem z drewnianym trzonkiem czy przerzucanie ważącego 56 funtów stalowego ciężaru
ponad poprzeczką. A przede wszystkim caber toss, czyli rzut sosnowym balem. Kłoda powinna
obrócić się w powietrzu o 180 stopni, a następnie upaść dokładnie w linii rzutu. Odchylenie liczy
się w minutach – im bliżej godziny 12.00, tym lepszy wynik.

Znawcy

szkockich

tradycji

uważają, że ten osobliwy sport ma praktyczny rodowód.
W dawnych czasach ścinane w górskich lasach sosny transportowano do wiosek, rzucając je
raz za razem w dół zbocza.
Kalina Wojtasz
Źródło PODRÓŻE.PL

Rzut balem.
Źródło: Grafika Google
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QUEEN- LEGENDA MUZYKI
Queen- to nazwa kultowego zespołu, który na zawsze zapisał się na kartach historii ze względu
na fenomenalny głos jego lidera, Freddiego Mercury’ego (naprawdę nazywał się Farrokh Bulsara),
który wraz z Brianem May’em, Rogerem Taylorem i basistą Johnem Deaconem utworzyli tę
formację. Logo Queen zaprojektował sam Freddie, opierając się na herbie brytyjskiej rodziny
królewskiej, zresztą trudno się dziwić...

Queen podczas koncertu w 1977. Od lewej: Deacon, May, Mercury

Zespół ma na swoim koncie mnóstwo nagród, m.in. Brit Award, nagrodę Grammy, MTV.
Nagradzany był zarówno za poszczególne przeboje, albumy, single, teksty i kompozycje, jak również
otrzymywał indywidualne nagrody za wokal czy grę na gitarze lub perkusji. Ponadto wielokrotnie doceniany
był za całokształt twórczości. Na dwóch najważniejszych rynkach muzycznych na świecie,
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ich albumy i single kilkukrotnie otrzymywały status złotej
bądź platynowej płyty. W marcu 1996 roku Roger Taylor i Brian May odebrali w Warszawie w Teatrze
Polskim nagrodę Fryderyki 1995 w kategorii „najlepszy album zagraniczny” (za krążek „Made in Heaven”).
Utwory Queen śpiewało wielu znanych artystów. Ich piosenki wykonywali m.in. Metallika, Guns N' Roses,
Extreme, Def Leppard, U2, Robert Plant, Seal, Lisa Stansfield czy Liza Minnelli i Paul Young. Ponadto
gościnnie z Queen śpiewały takie gwiazdy jak: Elton John, David Bowie, George Michael, Wyclef Jean,
Michael Jackson, Zucchero, Annie Lennox czy nawet Montserrat Caballe. Queen znalazł się w Księdze
Rekordów Guinessa. W kategorii „Muzyka – Koncert Charytatywny Gwiazdy Rocka” zwyciężył „The
Freddie Mercury Tribute Concert” z 1992 roku, dzięki któremu zebrano największą ilość pieniędzy.

Jednym ze znaków rozpoznawczych Freddiego Mercury’ego był słynny mikrofon z połową
statywu, z którym (prawie) zawsze występował na koncertach. Krąży wiele opowieści na temat
tego, dlaczego była to właśnie połowa statywu. Jedna z popularnych wersji mówi, że pewnego razu
statyw po prostu złamał się w trakcie jednego z pierwszych koncertów, ale … okazuje się, że to
nieprawda! Tak naprawdę w czasie, gdy Freddie był jeszcze w zespole Ibex, był zmuszony używać
bardzo popularnych
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w tym czasie mikrofonów z długim, dwuczęściowym statywem i ciężką podstawą. A że już wtedy chciał
robić na scenie „show”, najzwyczajniej w świecie odkręcił statyw od podstawy, aby móc swobodnie
poruszać się po scenie. Ta informacja wyszła na jaw po opublikowaniu wywiadu z gitarzystą Ibex, Mike’m
Bersinem.

Freddie Mercury

Czego nie wiemy z prasy o Freddiem, to choćby to, że miał zwyczaj nadawać ludziom ze swojego
najbliższego otoczenia ksyki, używając do tego imion żeńskich, nawet jeśli nie były adekwatne do płci.
I tak np. Brian May został nazwany Maggie, Roger Taylor – Betty (po Elizabeth Taylor, której Freddie był
wielkim fanem), Peter Freestone (osobisty asystent Freddiego) – Phoebe, John Deacon – Belicia (po aktorce
Belici Beacon), Elton John – Sharon. Sobie samemu Freddie nadał imię Melina, po Melinie Mercouri.

Na koncercie w Mannheim w 1986 roku Freddie powiedział, że „Scheisse” to jedyne
niemieckie słowo, jakie zna, choć przez pewien czas mieszkał w Niemczech. Niemiecki, jak widać,
nie przypadł mu do gustu.
Mercury, choć nie był uzdolniony lingwistycznie, przejawiał za to talent do tańca. W 1979
roku Freddie wystąpił z The Royal Ballet, tańcząc i równocześnie śpiewając orkiestrowe wersje
„Bohemian Rhapsody” i „Crazy Little Thing Called Love”. Udział w tym przedsięwzięciu
rozpoczął wielką przyjaźń – było to pierwsze spotkanie Mercury’ego z Peterem Freestonem,
wówczas garderobianym Royal Ballet. Wkrótce Peter otrzymał zaproszenie na Crazy Tour, gdzie
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opiekował się kostiumami zespołu, a ponad rok później został osobistym asystentem Freddiego.
Równie utalentowany był gitarzysta Brian May, który grając na gitarze często używał, zamiast
zwykłej kostki, monety sześciopensowej. Po tym, jak ten rodzaj monet został wycofany z obiegu w Wielkiej
Brytanii, udało mu się nakłonić mennicę państwową do wybicia dodatkowej serii sześciopensówek, aby móc
używać ich do gry – jak widać opanował technikę skutecznej perswazji.
Podróże z takim zespołem bywały ekscytujące … Kiedy Queen koncertował w RPA, pewnego
wieczoru, gdy muzycy mieli czas wolny, zabrano ich i ekipę do wodopoju, żeby mogli podziwiać dzikie
zwierzęta - Spike Edney’a opisał to tak: „Przeszliśmy 10 mil drogą, wlokąc kosze z butelkami szampana.
Byli wszyscy: zespół, ekipa, ochroniarze. Nikt wcześniej nie uczestniczył w podchodzeniu do dzikich
zwierząt, więc panowało spore podniecenie. Wszyscy się uciszali: „Ćśś ..., nie możecie hałasować, bo
zwierzęta się wystraszą.” Przez 10 minut siedzieliśmy nieruchomo w całkowitym milczeniu. Nagle tuż przed
nami przeleciała ćma, a Freddie zapytał: „Niech mnie szlag, to mają być te dzikie zwierzęta?!” Oczywiście
wszyscy zaczęli wyć ze śmiechu, zwierzęta się wypłoszyły, a nasz przewodnik powiedział: „Równie dobrze
możemy wracać do domu. Dzisiaj już niczego nie zobaczymy”. Taki właśnie był Freddie, szokujący widzów
na scenie, do łez rozbawiający swoich przyjaciół. Sceniczny król, głos wszech czasów.
Mercury był człowiekiem bardzo hojnym, zapisał w testamencie 500 tysięcy funtów swojemu
partnerowi Jimowi Huttonowi, 500 tysięcy kucharzowi Joe Fannelliemu, 500 tysięcy osobistemu asystentowi
Peterowi Freestone’owi oraz 100 tysięcy funtów kierowcy i ochroniarzowi Terry’emu Giddingsowi. Dom
Gardne Lodge, a także 50% pozostałego swojego majątku oraz przyszłych dochodów artysta zapisał swojej
wieloletniej przyjaciółce Mary Austin, a po 25% swojej matce Jer oraz siostrze Kashmirze. Wbrew
powszechnej opinii, artysta nie przekazał w testamencie nawet części majątku na cele walki z AIDS, chociaż
za życia wielokrotnie wspierał badania nad tą chorobą.
W 2018 r. ukazał się film biograficzny w reżyserii Bryana Singera - „Bohemian Rhapsody” –
porywająca opowieść o zespole, jego muzyce i niezwykłym wokaliście. Wart obejrzenia!
Alexander Cyganik

Zdjęcia i informacje zaczerpnięte ze stron www, w tym wikipedia.pl
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Ciekawostki o październiku
Co oznacza słowo październik? Ta nazwa miesiąca pochodzi od wyrazu „paździerze”, czyli
suche łodygi lnu, których w tym miesiącu było najwięcej. Polskie nazwy miesięcy w większości
odnoszą się do zjawisk przyrodniczych, na przykład kwiatów, drzew i innych okoliczności
związanych z przyrodą. Dzięki temu są ciekawym odzwierciedleniem świata.

Mówi się, że osoby urodzone w październiku mają życie długie, czynne i bardzo ciekawe.
Posiadają tzw. „głowę do interesów”.. Są staranni, przewidujący i umieją sobie radzić w każdej
sytuacji.
W październiku również miały miejsce ważne wydarzenia historyczne. W nocy z 24 na 25
października 1917 roku dokonano przez bolszewików przewrotu zbrojnego w Rosji. To wydarzenie
nazwano rewolucją październikową. Kolejnym zdarzeniem był III rozbiór Polski, który odbył się 24
października 1795 roku.
Amelia Szarejko

Źródła: https://paczka-wiedzy.pl/pazdziernik-ciekawostki/
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