Poetycka podróż z klasą V
14 marca 2014 r. w Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi odbył się Wieczorek Poetycki przygotowany przez klasę V z Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi.
Piątoklasiści zabrali gości w poetycką podróż
po najpiękniejszych miejscach Polski. Razem
z uczniami można było się przenieść „na
szczyty Tatr” i w Bieszczady. Nie pominięto
Warszawy, morza wraz z Helem, wsi - gdzie
„siano pachnie snem” i lasu wraz z „błękitnym zadumaniem”. Na końcu zaprezento-

Jubilaci
wane zostały autorskie wiersze dzieci poświęcone miejscowościom Polska Cerekiew
i Zakrzów. Tłem dla recytowanych wierszy
była muzyka relaksacyjna i prezentacje multimedialne zawierające między innymi fotografie polskich gór, miast, lasów i wsi. Niesamowita atmosfera została uzyskana poprzez
przydymione światło i oryginalną dekorację
z poukładanych artystycznie słowników.
W trakcie Wieczorku przedstawione zostały
również filmiki z ciekawostkami i poradami
językowymi, w których piątoklasiści przekonywali, że m.in. warto odmieniać nazwiska.
Po Wieczorku goście zaproszeni zostali
na poczęstunek, podczas którego mogli
skosztować domowych wypieków.
Występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, szczególnie zachwycano się ciekawą formą prezentowania poezji oraz przystępnie podanymi poradami językowymi.
Nie szczędzono pochwał młodym artystom,
którzy w przygotowanie Wieczorku włożyli
wiele pracy i serca.
Jarosław Fajger

Teatralny marzec
W marcu br. w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii wszystkie
klasy PSP w Polskiej Cerekwi wzięły udział
w warsztatach teatralnych w Teatrze Lalki
i Aktora w Opolu. Dzieci usłyszały krótką
historię „narodzin lalki” oraz poznały podstawowe zasady pantomimy. Najciekawsza
okazała się jednak lekcja, w trakcie której
uczniowie mogli włożyć na siebie maski
i odegrać w nich różne scenki. Po zajęciach
młodzi widzowie obejrzeli sztukę „35 maja”
w adaptacji Maliny Prześlugi. Zachwycały
kostiumy aktorów, maski i nietypowe rozwiązania, które miały na celu ukazać świat
na opak. Sztuka śmieszyła, a uczniowie
przekonali się, że tego typu teatr może być
fascynujący i pewnie nieraz będą chcieli zobaczyć widowisko, w którym lalki i maski
zajmują ważne miejsce.
Kolejny spektakl, klasy IV-VI zobaczyły
10 marca w kinie „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu. Sceniczna opowieść pt. „W krainie

mitów” Narodowego Teatru Edukacji przybliżyła uczniom temat przeszłości. Młody
widz przekonał się, że warto wykazywać
się odwagą, pracowitością i traktować innych z należytym szacunkiem. Przypomniane zostały związki frazeologiczne takie jak:
koń trojański, węzeł gordyjski, nić Ariadny,
syzyfowa praca, puszka Pandory. Po przedstawieniu uczniowie mogli wziąć udział
w kalamburach prowadzonych przez aktorów. Sztuka uczyła i bawiła. Z pewnością
zostanie na długo zapamiętana.
Natomiast młodsi uczniowie klas I-III mogli zobaczyć w kinie „Chemik” „Jasia i Małgosię” Jakuba i Wilhelma Grimmów. Historia
została opowiedziana żywym, uwspółcześnionym językiem, a pełne dynamiki dialogi sprawiły, że sceny grozy przeplatały się
z sytuacjami pełnymi humoru. Sztuka została bardzo ciepło przyjęta przez młodych,
ale bardzo wymagających widzów.
Jarosław Fajger i Bożena Rycek

5 marca Pani Emilia Duda
z Jaborowic obchodziła
95 urodziny.
11 marca Pani Natalia Wenk
z Polskiej Cerekwi obchodziła
90 urodziny.
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14 marca Pan Hubert Musioł
z Grzędzina obchodził
90 urodziny.
22 marca Pan Józef Pawlik
z Wronina obchodził
80 urodziny.

w tym numerze:

Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życzymy pogody ducha, dużo zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności.

Zakończenie cyklu
Ciekawostki
z naszej historii
28 lutego zmarł nagle pan Erwin
Fandrych , autor cyklu „Ciekawostki z naszej historii”. Erwin Fandrych był mieszkańcem Zakrzowa, pasjonatem historii, autorem
monografii o zakrzowskim pałacu
„Pałac z marzeń”, laureatem honorowego wyróżnienia gminy
Polska Cerekiew „Złoty Florian”.
Siostrze zmarłego, pani Marii
Fandrych, składamy serdeczne
wyrazy współczucia.

Szkolna Gazetka
„Na Fali”
Wszystkich zainteresowanych
informujemy, że Szkolne Koło
Dziennikarskie wydało zimowy
numer gazetki „Na Fali". Koło
Dziennikarskie prowadzi Pan Jarosław Fajger.
Numer
zimowy
dostępny
na stronie: www. zgsp-polskacerekiew.pl
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Jolanta Kwaśniewska na spotkaniu kobiet
Prawie 600 kobiet z województw opolskiego i śląskiego przybyło 8 marca do sali
konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie, aby spotkać się na konferencji pt. „Aktywność kobiet wiejskich szansą na poprawę jakości
życia” zorganizowanej przez Urząd Gminy Polska Cerekiew, LKJ “Lewada” w Zakrzowie i Izbę Rolniczą w Opolu. Niewątpliwie magnesem, który przyciągnął tak wiele
pań, była obecność pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, Pierwszej Damy Polski
w latach 1995-2005, prezeski Fundacji „Porozumienie bez barier”. Pani Prezydentowa
przyjechała do Zakrzowa na zaproszenie pani Doroty Stasikowskiej-Woźniak, dyrektor
generalnej Dress for Success Poland - organizacji pozarządowej pomagającej kobietom długotrwale bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy.
Przed rozpoczęciem konferencji pani Jolanta Kwaśniewska poprowadziła warsztaty dla trzydziestoosobowej grupy bezrobotnych kobiet z Nysy i Świętochłowic, które
przyjechały do Zakrzowa w towarzystwie dyrektorek i pracownic Urzędów Pracy.
Konferencja otwarta przez panią wicemarszałek Województwa Opolskiego Barbarę
Kamińską, a poprowadzona przez p. Dorotę Stasikowską–Woźniak przygotowana została w formie trzech dyskusji panelowych, reprezentujących sektory publiczny, społeczny i gospodarczy, tak aby zasygnalizować problemy kobiet, z którymi spotykają się
w różnych obszarach życia, a także pokazać pozytywne aspekty aktywności społecznej
i zawodowej kobiet. W dyskusji wzięły udział między innymi: wicemarszałek Barbara
Kamińska, posłanka do parlamentu europejskiego Danuta Jazłowiecka, posłanka Brygida Kolenda-Łabuś, wójt Gminy Polska Cerekiew Krystyna Helbin, starosta powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj, burmistrz Nysy Jolanta Barska, wicestarosta krapkowicki Sabina Gorzkulla–Kotzot, prezes klubu ZAKSA Sabina Nowosielska,
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Renata Ruman-Dzido, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów Agnieszka Wieczorek-Griner, sołtys wsi Kadłub Gabriela
Puzik, prezes LGD Kraina św. Anny Ewa Maria Piłat.
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Mamy Ośrodek Szkolenia
Olimpijskiego
Gminny Ośrodek Sportowo Rekreacyjny
w Zakrzowie uzyskał status Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego w Jeździectwie.
cd. na str. 3

Jolanta Kwaśniewska na spotkaniu kobiet

(cd. ze str. 1)

Dyskusję zwieńczyło wystąpienie pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej oraz krótka
prezentacja przygotowana przez gości specjalnych - przedstawicielki opolskiego Instytutu
Konfucjusza, które przyjechały z Chin.
W czasie konferencji w części sportowej Ośrodka równolegle odbywały się zawody jeździeckie dla pań „Lady’s Cup”. Pani prezydentowa zwiedziła ośrodek i wręczyła nagrody
paniom startującym w konkursach ujeżdżenia.
fot. Krzysztof Skórka

Karnawał w Czechach
W ramach kontynuacji partnerstwa polsko-czeskiego blisko trzydziestoosobowa grupa
mieszkańców Gminy Polska Cerekiew po raz kolejny udała się do Svetlej Hory. W sobotnie
popołudnie polsko-czeska grupa uczestniczyła w obrzędach kończących tegoroczny karnawał. Jednym z etapów jest tak zwany „Masopustny pochod”, czyli pochód przebierańców,
który dla Czechów jest najważniejszą częścią karnawału.
Ostatkowy pochód otwierał Laufer, który poprowadził wszystkich uczestników przed Urząd
Gminy, aby uzyskać zgodę na paradę masopustną. Starosta Gminy zezwalając na nią, wypowiedział słowa – „Tańczcie, śpiewajcie a hulajcie wysoko, abyśmy mieli dobre zbiory w tym
roku”. I tak rozpoczęła się wędrówka po wiosce. Podczas kolorowego pochodu czescy i polscy
przebierańcy robili wszystko, aby swoim strojem przykuć uwagę przechodniów. Można było
wśród nich odnaleźć postaci dobre, a także takie, które miały wywoływać lęk.
Do pierwszej grupy należały postacie Laufra, Żonki i czterech Turków - dwóch czerwonych
i dwóch niebieskich. Ci mniej przyjemni to między innymi Rakarz, Żyd i Kominiarz. Odwiedzając kolejne domy przebierańcy za każdym razem prosili gospodarza, aby wpuścił ich do środka. W podzięce otrzymywali zazwyczaj jajka, mąkę, kiełbasę lub słoninę. Wszystkie produkty
zbierała do koszyka Żonka. Natomiast zadaniem Żyda było narzekanie na to, że podarunki są
zbyt skromne i jest ich mało. Niedźwiedź był tym, który straszył ludzi. Panie i panny domu
musiały zatańczyć z Niedźwiedziem, który w tym czasie lekko szturchał i popychał swoją
partnerkę, dawał jej całuski, robił różne psoty i figle. Po wizycie przebierańców, jeśli pozwolił
na to gospodarz, Turcy przed domem odtańczyli „kółeczko” – stojąc w parach naprzeciw
siebie, skocznym krokiem wymieniali się miejscami. Karnawałowemu pochodowi przyglądała
się publiczność. Niejednokrotnie stawała się ona obiektem żartów i psikusów, których pomysłodawcą był między innymi przebieraniec zwany Kobyłką (lub Konikiem), przypominający
krakowskiego lajkonika. Po tym jak przebierańcy obeszli już wszystkie domy w wiosce, nastąpiło tradycyjne zakończenie pochodu.
Zamykającym paradę wydarzeniem było symboliczne zabicie Niedźwiedzia. Wszyscy przebierańcy zgromadzili się wokół niego, a Żyd odczytał protokół, w którym wymieniona została
lista grzechów, jakich zwierze dopuściło się w ciągu całego roku. Następnie Śmierć „zabiła”
Niedźwiedzia. Wtedy zaczęła się ostatnia już karnawałowa zabawa, na którą zaproszeni byli
wszyscy mieszkańcy wioski. I tak bawiono się weseląc i tańcząc do białego rana.

Ciąg dalszy
projektu
„Fascynujący
Świat Nauki
i Technologii”

W bieżącym roku szkolnym
uczniowie szkoły podstawowej w ZGSP w Polskiej Cerekwi
uczestniczą w projekcie edukacyjnym Fascynujący Świat
Nauki i Technologii. Realizacja
projektu przebiega dwutorowo. Zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie szkoły,
ich realizacja rozpoczęła się
w czasie ferii zimowych i są
kontynuowane w czasie tzw.
zajęć wyjazdowych. Tuż przed
feriami uczniowie wzięli udział
w warsztatach eksperymentalno-doświadczalnych w RCRE
w Opolu. W pracowniach
wyposażonych w przyrządy
do doświadczeń m.in. z mechaniki, optyki, astronomii,
muzyki, techniki, nowoczesnych technologii przyrody,
gimnastyki uczniowie naszego
Zespołu mogli przeżyć niezwykłą i fantastyczną podróż
naukową. Więcej szczegółów
w artykule pt. „Teatralny marzec”. Wiemy, że na tym nie
koniec atrakcji związanych
z projektem FŚNiT. Nadal prowadzone są zajęcia,
w trakcie których uczniowie klasy pierwszej poszukują zwiastunów wiosny, klasa
druga zakłada swój ogródek,
w klasie trzeciej wszyscy zostaną ekologami, czwarta
odnajdzie skarby wokół nas,
piąta pozna sposób na mitologię, a szósta będzie wędrowała wraz z ptakami.
Nowoczesne metody i środki
nauczania rozbudzą w naszych
uczniach chęć do nauki.
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Pojemnik brązowy lub worek brązowy –
odpady zielone
W zabudowie jednorodzinnej:
Od 1 maja do 31 października do pojemnika
wrzucane są tylko odpady zielone.

Elżbieta Ostarek
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Uwaga mieszkańcy!
Zmiana zasad segregacji odpadów od 1 lipca 2014 r.

WRZUCAMY:
liście, trawę, rozdrobnione gałęzie, kwiaty
NIE WRZUCAMY:
resztek kuchennych z mięs i ryb, roślinnych
odpadów kuchennych (np. resztki owoców,
warzyw, obierki), odchodów zwierzęcych,
roślin porażonych chorobami grzybowymi,
bakteryjnymi, wirusowymi, torebek z herbaty
Od 1 listopada do 30 kwietnia do pojemnika
brązowego (na odpady zielone) wrzucamy
tylko wystudzony popiół paleniskowy.
WRZUCAMY:
wystudzony popiół paleniskowy

NIE WRZUCAMY:
liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i kwiatów
W tym okresie odpady zielone wyrzucamy
do pojemnika czarnego na odpady zmieszane.
W zabudowie wielorodzinnej:
Odpady zielone gromadzimy w workach
brązowych od 1 maja do 31 października.
UWAGA!
Zmiana zasad wiąże się ze zmianą deklaracji
dla osób, które do tej pory nie posiadały pojemnika brązowego. Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi,
w siedzibie Związku Czysty Region lub
na stronach internetowych Związku.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Patrycją Treffon w Urzędzie
Gminy w Polskiej Cerekwi 77 4801466 lub
z pracownikami Związku „Czysty Region”
77 446190 lub 77 446194.

Zakończenie karnawału w wykonaniu seniorów
Tegoroczny karnawał za nami. Aktywność
naszej gminnej grupy seniorów, pomimo
że nie figuruje jako stowarzyszenie, śmiało
dorównuje prężnie działającym organizacjom. Tym razem na zakończenie karnawału,
w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi zorganizowano niezapomnianą Zabawę Ostatkową. Seniorzy we własnym zakresie przygotowali pyszny poczęstunek. Były wspólne
śpiewy i tańce w karnawałowych rytmach.
Wszyscy bawili się wyśmienicie. Jak już stało się zwyczajem, wybrano Króla i Królową

balu. Dla osób starszych i samotnych spotkanie to dostarczyło wyjątkowych, pełnych
wzruszeń chwil.

Mamy Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego

(cd. ze str. 1)

Jest to pierwszy Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego na Opolszczyźnie i pierwszy w Polsce
ośrodek szkolenia w jeździectwie o statusie olimpijskim.
Uroczystości odbyły się w niedzielę 9 marca, w przerwie zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody. Imprezę swoją obecnością uświetnili między innymi : prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Łukasz
Abgarowicz, wiceprezes PZJ Monika Słowik, senatorowie Andrzej Szewiński i Aleksander
Świeykowski, posłowie Brygida Kolenda Łabuś i Leszek Korzeniowski.
Gościliśmy również władze naszego regionu i powiatu: marszałka województwa Andrzeja Bułę, wicemarszałek Barbarę Kamińską, przewodniczącego sejmiku Bogusława Wierdaka,
wicewojewodę Antoniego Jastrzembskiego, starostę Małgorzatę Tudaj i wicestarostę Józefa
Gismana.
Specjalnie z USA na uroczystości przyjechał Bruce Thompson, prezes Metropolitan Horseman Association, nie zabrakło również mieszkańców naszej gminy.
List gratulacyjny przysłała Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska.
Zanim nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, pani wójt Krystyna Helbin przedstawiła
krótką prezentację i przypomniała zebranym jak krok po kroku wyglądały starania, aby mury
dawnego PGR-u zamieniły się w nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne.
FLORIAN

03/2014

3

