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w tym numerze:

Wszystkich czytelników informujemy, że Gminna  
Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi zmieniła siedzi-
bę, biblioteka została przeniesiona do zamku w Polskiej 
Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2. W związku z prze-
prowadzką, biblioteka będzie nieczynna do odwołania.

Jubilaci

 02 października - 85 urodziny  
obchodziła Teresa Scheit  z Polskiej Cerekwi 

10 października - 90 urodziny  
obchodziła Maria Ptasznik z Zakrzowa 

ZŁOTE GODY obchodzili:
01.10.2016 – Cyta i Józef Czerner z Grzędzina
01.10.2016 – Jadwiga i Piotr Składny z Wronina
08.10.2016 – Elfryda i Józef Fröhlich z Kozy
22.10.2016 – Maria i Lotar Pendziałek z Wronina

Wszystkim październikowym Jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia- wszelkiej pomyślności, 

spełnienia wspólnych marzeń, zdrowia i sił.

W niedzielę 2 paź-
dziernika, w zakrzow-
skim ośrodku już po 
raz drugi można było 
podziwiać zmagania 
zapaśników i karate-
ków. Gala z ramienia 
GOSiR ponownie zo-
stała zorganizowana 
przez Pawła Drzeż-
dzona, byłego miesz-
kańca Zakrzowa, który 
od ośmiu lat mieszka 
w Raciborzu. Paweł 
Drzeżdzon jest zapa-
śnikiem, wielokrotnym 

medalistą mistrzostw Polski, członkiem kadry narodowej seniorów i uczestni-
kiem mistrzostw Europy w stylu wolnym, a w chwili obecnej trenerem zapasów. 
Zmagania sportowców okazały się prawdziwym magnesem dla publiczności, 

22 października br. minęły 
już 4 lata odkąd z inicjatywy 
Piotra Kanzy i Jerzego Ko-
łeczko seniorzy naszej gminy 
każde środowe przedpołudnie 
spędzają w miłej atmosferze.

Czas tak szybko pędzi, ale 
nam się nie nudzi. 

Nowa siedziba  
Gminnej Biblioteki

Cztery lata jak jeden dzień

II Gala pokazowa sportów walki

W środę 19 października 2016 roku dla uczniów Publicznego Gimna-
zjum w Polskiej Cerekwi odbył się wyjazd do kędzierzyńsko-kozielskiego 
Domu Kultury Chemik na sztukę Kamienie na Szaniec, która została 
wyreżyserowana na podstawie książki Aleksandra Kamińskiego. 

Z zaciekawieniem śledzono losy bohaterów, w których role profesjo-
nalnie wcielili się aktorzy Wrocławskiej Agencji Artystycznej. Społecz-
ność uczniowska udała się dzięki temu we wzruszającą poetycką podróż, 
opowiadającą o honorze, patriotyzmie i wojnie. Tematyka sztuki spra-
wiła, że publiczność z łatwością została wprowadzona w refleksyjny na-
strój. Warto dodać, że scenografia prezentowała się bardzo klimatycznie,  
co wpłynęło na pozytywny odbiór spektaklu.

Po zakończonym widowisku młodzież wymieniała się pozytywnymi 
opiniami dotyczącymi tej inscenizacji lektury. Wrażenia te stanowią za-
chętę dla wielu z nich do częstszego odwiedzania teatru.

Zuzanna Koziar, Oliwia Majnusz

W zamku w Polskiej Cere-
kwi  pobrały się kolejne Młode 
Pary. Nowożeńcom życzymy 
pomyślności oraz pięknych  
i szczęśliwych chwil na nowej 
drodze życia. Mamy nadzieję, 
że miejsce, w którym składa-
li sobie przysięgę małżeńską 
sprawiło, że ten dzień zapa-
miętają jeszcze bardziej.

fot. Katarzyna Smykała

Kolejne Śluby w Zamku

Kamienie na szaniec

(cd. na str. 2)  

frekwencja dopisała również w tym roku, można był po-
dziwiać widowiskowe rozbijanie stosów dachówek, „ginga” 
(Najważniejszy ruch w capoeira. To on nadaje tej sztuce 
charakter tańca Ginga, jest także bazą do wykonywania 
ataków oraz uników. Istotą tego ruchu jest płynność i dy-
namika, co utrudnia trafienie przez przeciwnika.), salta, 
śruby i inne widowiskowe popisy. Niebywałą niespodzianką 
dla sportowców i publiczności była obecność pięciokrot-
nego olimpijczyka, złotego medalisty Igrzysk w Atlancie  
w1996 roku Ryszarda Wolnego. Organizatorzy zgodnie 
podkreślają, że to nie ostatnia taka impreza, za rok o tej 
samej porze odbędzie się III Gala Pokazowa Sportów Walki, 
na którą już teraz serdecznie wszystkich zapraszają.Źródło: Nowa Gazeta Lokalna
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W czwartek 29 września w Zespole Gim-
nazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej 
Cerekwi odbyła się ogólnoszkolna impreza 
edukacyjna pod dźwięcznym tytułem Euro-
pejski Dzień Języków. Uczniowie prezento-
wali swoje talenty związane z nauką języków 
obcych oraz mieli możliwość pochwalenia się 
wiedzą na temat wybranego przez nich kraju 
europejskiego. 

Każda klasa wybrała państwo, w którego 
kulturę, obyczaje, język i tradycję wtajemni-
czyła pozostałych uczniów. A udawało im się 
to wyśmienicie. Najmłodsze klasy pozostały 
przy piosenkach, co zostało ciepło przyjęte. 

Oktoberfest to 
największe świę-
to piwa na świecie. 
Co roku przyciąga 
milionowe rzesze 
miłośników zaba-
wy i piwa na słynną 
Łąkę Teresy (There-
sienwiese) do Mo-
nachium. Podobnie było w Polskiej Cerekwi, gdzie 
mieszkańcy zgromadzili się 16 października w sie-
dzibie TSKN, by obchodzić jesienną biesiadę. Każdy  
z uczestników otrzymał kawę, ciasto, gorące da-
nie oraz obowiązkowo wspominany wcześniej zło-
ty trunek. Dzieci wykonywały różnego rodzaju 
upominki. Biesiadnikom czas umilał zespół Aries. 
Biesiada została zorganizowana w ramach pro-
gramu „Konsolidierung der Begegnungstatten” 
finansowanych ze środków MSW Republiki Fede-
ralnej Niemiec za pośrednictwem Związku Nie-
mieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych  
w Polsce.

W sobotę 15 października Oktoberfest w sali konferencyj-
nej zakrzowskiego GOSiR-u, w niedzielę Jesienne Targi Pięk-
na. Sobotnia impreza rozpoczęła się odszpuntowaniem beczki  
z piwem, co oficjalnie rozpoczęło zakrzowski Oktoberfest. Kolej-
nymi punktami imprezy były gry i zabawy, wspólny śpiew przy 
dźwiękach zespołu biesiadnego oraz wyłonienie piwnego króla. 
Zwieńczeniem wieczoru była zabawa taneczna, która trwała do 
późnych godzin nocnych, zgromadzonych bawił: zespół Zenit.

W niedzielę 16 października zorganizowano Jesienne Targi Pięk-
na, gdzie można było skorzystać z usług specjalistów: kosmetyczek 
oraz stylistek. Można 
było skorzystać również 
z oferty zajęć dla dzieci, 
zajęcia pozwoliły mamom 
znaleźć czas dla siebie. 
Dzieci mogły uczestniczyć  
w pokazach chemicznych, 
co było nie lada atrakcją 
dla zwiedzających. 

Dwie imprezy w jeden weekend

Europejski Dzień JęzykówJesienna biesiada 

W siedzibie Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim w Polskiej Cere-
kwi 18 października br. odbył się 
Oma’s Kartoffelfest/Babcine świę-
to ziemniaka.  W trakcie imprezy 
można było: spróbować różnego 
rodzaju ziemniaków m.in.: za-
smażanych z kiełbasą oraz goto-
wanych. Nad oprawą muzyczną 
czuwał zespół Aries. Oma’s Kar-
toffelfest zorganizowane zostało 
w ramach programu „Konsolidie-
rung der Begegnungstatten” finansowanych ze 
środków MSW Republiki Federalnej Niemiec za 
pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzy-
szeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Oma’s Kartoffelfest

W tym czasie byliśmy m.in. na wyciecz-
kach w Czechach (Bohumin, Svetla Hora, 
Adrszpaskie Miasto), zwiedziliśmy Kamień 
Śląski, Beskidy, Bryksy. Byliśmy 2 razy na 
spektaklach teatralnych w Cieszynie (Męka 
Pańska, Pastorałki). W tym roku, 25 listopada,   
organizujemy wyjazd do Cieszyna na spek-
takl „Gość oczekiwany”. Spotykamy się za-
wsze o godzinie 10.00, a szczególne okazje - 
jak „tłusty czwartek”, „różany poniedziałek”, 
Dzień Kobiet itp., obchodzimy popołudniami. 
W miniony czwartek nadarzyła się szczegól-
na okazja, gdyż obchodziliśmy Europejski 
Dzień Seniora połączony z czwartą rocznicą 
naszych spotkań. Obchody zaczęły się mszą 
świętą którą odprawił ks. Jerzy Trinczek a na-
stępnie wszyscy udali się do „Lamikowca” na 
ciasto, kawę, pyszny kotlecik z dodatkami, no 
i coś na lepsze trawienie. Tradycją stało się, 
że solenizanci częstują wszystkich pysznym 
ciastem, najczęściej wykonanym przez nie-
zrównaną p. Brygidę Piegsa.

W tym czasie dwa razy odwiedził nas Miko-
łaj i obdarował prezentami. Wykonywaliśmy 
stroiki przed Świętami Bożego Narodzenia, 

Starsza młodzież przygotowała 
bardziej rozbudowane występy. 
Przedstawiono m.in. łamańce 
językowe z danych państw oraz 
tematyczne zagadki. Często 

prezentowano także narodowe tańce. 
Szczególnie zaskoczyła wszystkich kla-
sa IIa gimnazjum, która zademonstro-
wała taniec bawarski nieco inaczej, niż 

większość się spodziewała. Salwy śmiechu na 
sali wywołał skecz klasy III gimnazjum, gdyż 
z dużym powodzeniem naśladowała kabaret 
Młodych Panów. Uwieńczeniem spotkania 
był test językowy, a zwyciężyła klasa VI.

Sądząc po opiniach większości 
uczniów, to wydarzenie było nie tylko 
świetną zabawą, ale również dowodem 
na to, że języków bez wątpienia uczyć się 
warto. Z pewnością wszyscy wyciągnęli 
podobne wnioski, a tego typu spotkania 
będą cieszyć się podobnym zaintereso-
waniem również w przyszłym roku. 

Paulina Golasz

darliśmy pierze dla młodych małżonków, 
a w okresie wakacji razem z dziećmi go-
towaliśmy, piekliśmy i grillowaliśmy pod 
cerekwickim zamkiem. Byliśmy pierwszymi  
zwiedzającymi jego pięknie odremontowa-
ne wnętrze.

W naszej pamięci na zawsze pozostaną 
osoby z naszej grupy którzy już od nas ode-
szli tj. Betram Piegsa, Irmgarda Mehrlich  
a także Pani Wójt Krystyna Helbin.   

Drzwi „Lamikowca” stoją otworem dla 

każdego seniora, który pragnie kilka chwil sza-
rej codzienności zastąpić przyjemnością miłego 
spotkania. 

Jerzy Kołeczko

Cztery lata jak jeden dzień (cd. ze str. 1)  




