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Umarł Hanuszkiewicz- nudno będzie w teatrze….
Tymi słowami 8 grudnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie ks. Bronisław Rosik rozpoczął mszę pogrzebową Adama Hanuszkiewicza, najwybitniejszego polskiego reżysera, znakomitego aktora, Doktora Honoris Causa
Uniwersytetu Opolskiego, Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego i Honorowego Obywatela Gminy Polska Cerekiew. Urna z prochami
artysty ustawiona była na drabinie, takiej jak ta z której ponad czterdzieści
lat temu wygłaszał swój monolog Kordian, w reżyserowanej przez Hanuszkiewicza sztuce Słowackiego. Adam Hanuszkiewicz pochowany został z największymi honorami, w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, przy dźwiękach wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej i honorowych salwach. List
pożegnalny od prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego małżonki odczytał szef Kancelarii Prezydenta Jacek
Michałowski, po mszy artystę wspominał również Bogdan Zdrojewski- Minister Kultury. Z mistrzem i nauczycielem
przyszło pożegnać się kilkudziesięciu znanych polskich artystów, a także wielu młodych aktorów , którzy na życzenie zmarłego przeprowadzali kwestę - Adam Hanuszkiewicz zażyczył sobie bowiem, żeby na pogrzeb nie przynosić
kwiatów, tylko ofiarować datki na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
Adam Hanuszkiewicz był dla nas nie tylko wielkim artystą, ale przede wszystkim przyjacielem. Tylko dzięki
bliskim relacjom z artystą i jego żoną Magdą Cwenówną kilka lat temu w ruinach cerekwickiego zamku udało się
wystawić sztukę „ W imię ojca” wg Augusta Strindberga, którą ci którzy ją wówczas widzieli, pamiętają do dziś.
Artyści warszawskiego Teatru Nowego wystąpili wtedy za symboliczne honorarium, a scenografia przywieziona
została z Warszawy samochodem do przewozu koni, żeby zminimalizować koszty. Adam Hanuszkiewicz wielokrotnie gościł w Zakrzowie na Jeździeckich Mistrzostwach Gwiazd. Musiał dobrze się czuć wśród nas, skoro właśnie
w Polskiej Cerekwi świętował jubileusz 50-lecia twórczości reżyserskiej i 60-lecia pracy aktorskiej. U nas, podczas
Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa odebrał tytuł Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego i Honorowego Obywatela Gminy Polska Cerekiew.
Ks. Rosik powiedział, że Adam niósł piękno i dawał ludziom zachwyt swoim talentem. Żył dla wszystkich, bo
wszyscy doświadczyli jego mądrości i specyficznego poczucia humoru.
To wielki honor dla nas , że mieliśmy szansę poznać tego niezwykłego człowieka, który przejdzie do historii jako
najwybitniejszy polski reżyser teatralny.
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Kiermasz Bożonarodzeniowy w Polskiej Cerekwi
Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się zorganizowany jak zwykle w I niedzielę Adwentu przez DFK w Polskiej Cerekwi
kiermasz bożonarodzeniowy, znany też jako „Weihnachtsfest”. Obecni
na imprezie mogli skosztować wielu smakołyków oraz zaopatrzyć się
przeróżne świąteczne artykuły dekoracyjne. Kiermasz uświetniły występy artystyczne dzieci z Przedszkola w Polskiej Cerekwi, uczniów ze
szkoły dwujęzycznej w Solarni a także występ solisty ze Strzeleczek k.
Krapkowic.

Pełnych spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
pomyślności w Nowym Roku
Życzą wszystkim mieszkańcom
Gminy Polska Cerekiew
Wójt i Rada Gminy
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Kalendarz OSP Polska Cerekiew na rok 2012

Przyjaciele bez granic

Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi z okazji 125
lecia istnienia jednostki wydała dwie wersje kalendarza.
Wersję jednostronicową wydawaną od 3 lat która jest już
znana naszym mieszkańcom oraz - po raz pierwszy - wersję
13 stronnicową ze zdjęciami z życia jednostki.
Chcieliśmy, aby kalendarz który roznosimy po okolicznych
sołectwach pokazywał oraz promował naszą jednostkę,
tak aby mieszkańcy patrząc na kalendarz wiedzieli, że to są
„nasze dziewczyny i nasi chłopcy”. Dokładnie tak: „nasze
dziewczyny” bo trzeba zaznaczyć, że w naszych szeregach
mamy dziewczyny, które czynnie uczestniczą w działaniach
ratowniczo-gaśniczych. Chcieliśmy pokazać twarze, które
na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy. Niestety nie udało się
aby w obiektywie znaleźli się wszyscy członkowie naszej jednostki a szkoda.
Kalendarz to także doskonała okazja pokazania mieszkańcom sprzętu, którym dysponujemy, a który w bieżącym roku został zakupiony z funduszy unijnych przy znacznym
wsparciu urzędu gminy, sponsorów oraz środków własnych jednostki OSP - min. z darowizn którymi mieszkańcy nas wspierają poprzez zakup kalendarzy.
Pomysł na kalendarz wielostronicowy wprawdzie zrodził się już rok wcześniej jednakże
wydanie takiego kalendarza jest bardzo kosztowne. W tym roku udało się pozyskać
sponsorów, którzy w znacznym stopniu wsparli naszą jednostkę nie tylko w postaci
druku kalendarzy, ale także w zakupie nowego samochodu oraz budowie nowego boksu garażowego.
Szczególne podziękowania należą się fotografowi- panu Adamowi Liszce z Kędzierzyna-Koźla, który wykonał wszystkie zdjęcia do kalendarza. Na co dzień zajmuje się on profesjonalnym wykonywaniem zdjęć ślubnych. W dwóch kilkogodzinnych sesjach uwiecznił nas na kilku setkach zdjęć, a wybrał te najlepsze
które widzimy w kalendarzu. Ponadto trzeba zaznaczyć, że sesję zdjęciową oraz wykonanie projektu kalendarza
wykonał całkowicie bezpłatnie.
Wszystkich naszych darczyńców umieściliśmy na odrębnej stronie kalendarza. Firmom, instytucjom i mieszkańcom, którzy wsparli naszą działalność bardzo dziękujemy.
Życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, spędzenia świąt w rodzinnej atmosferze oraz
pomyślności w Nowym Roku.
								
				
OSP Polska Cerekiew

W ramach kolejnego już projektu współpracy transgranicznej przygotowanego wspólnie przez polskich i czeskich
urzędników, uczniowie ze szkół z Polskiej Cerekwi i Wronina mają szansę wziąć udział w kilku międzynarodowych
spotkaniach ze swoimi rówieśnikami z Czech.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się w ostatni dzień listopada w czeskiej Svetlej Horze. Część jego uczestników
wzięło udział w warsztatach ceramicznych. Oprócz możliwości zapoznania się z nowymi technikami rękodzielniczymi była to dla dzieci doskonała okazja do integracji z ich czeskimi rówieśnikami.
Starsi uczniowie biorący udział w spotkaniu wystartowali w polsko-czeskim turnieju w tenisa stołowego. W finale
o główną nagrodę w kategorii chłopców zmierzyli się reprezentanci Polski i Czech, i to gospodarze ostatecznie zajęli
najwyższe miejsce na podium przed Tomaszem Czyż z cerekwickiego gimnazjum. Zupełnie inaczej przebiegła rywalizacja w kategorii dziewcząt, tutaj bezkonkurencyjna okazała się nasza reprezentantka Sandra Drzeżdzon.
								

Piotr Kanzy

Mikołajki w Lewadzie
W pierwszą niedzielę grudnia do Zakrzowskiej Lewady święty Mikołaj przybył konno. Mnóstwo dzieciaków wraz z rodzicami przyszło i przyjechało
z Zakrzowa, Polskiej Cerekwi, Kędzierzyna-Koźla, Raciborza i Opola, aby
obejrzeć specjalnie przygotowane pokazy kucyków, woltyżerki, czy amazonki w damskim siodle, a także wziąć udział w konkursach w których
udział brały także koniki polskie. Podobnie jak w wielu krajach europejskich jeździectwo i w naszej gminie staje się coraz bardziej popularnym
sposobem na spędzanie wolnego czasu nie tylko przez najmłodszych.

Spotkanie z ks. Stanisławem Rabiejem
2 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi wielu mieszkańców miało przyjemność spotkać
się z ks. Prof. Stanisławem Rabiejem- Dziekanem Wydziału Teologicznego w Opolu. Przedmiotem zainteresowań
naukowych Księdza Profesora są integracja europejska i ekumenizm, jednak tym razem przyjechał na zaproszenie
Pani Wójt wraz z profesorem Markiem Tukiendorfem, prorektorem ds. nauki Politechniki Opolskiej, aby podzielić
się wrażeniami z tegorocznej podróży po Boliwii.
Prelegent posiłkując się filmami i zdjęciami niezwykle zajmująco opowiadał o Boliwii- południowoamerykańskim kraju barwnym i pełnym kontrastów, z jednej strony urzekającym wspaniałą architekturą, krajobrazami,
obrzędami z drugiej- pełnym biedy, przemocy i handlu narkotykami. Europejski turysta wybierający się do Boliwii
powinien zdaniem ks. Profesora nie tylko przygotować się na wielokrotne i niezbyt przyjemne kontrole osobiste,
ale przede wszystkim zorganizować pobyt tak, aby ten piękny, lecz zarazem niebezpieczny kraj zwiedzać tylko i wyłącznie w towarzystwie przewodnika.
Po zakończeniu spotkania ks. Rabiej bardzo chętnie odpowiadał na pytania obecnych na prelekcji.

