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Jubilaci

Szkolne Koło Dziennikarskie 
z ZGSP wydało nową gazetkę, 
którą można pobrać ze stro-
ny szkoły. W najnowszym nu-
merze można przeczytać m.in.  
o najciekawszych wydarzeniach 
w szkole oraz wywiad z Kel-
ly Cheung - Chinką z Australii.  

Zachęcamy do lektury!

7 maja  
80 urodziny obchodziła  
pani Wiktoria Pajestka  

z Polskiej Cerekwi. 
7 maja  

80 urodziny obchodziła  
pani Krystyna Plura z Ciężkowic.

13 maja  
80 urodziny obchodził  

pan Bernard Pacuła  
z Polskiej Cerekwi.

26 maja  
80 urodziny obchodziła  
pani Joanna Orłowska  

z Polskiej Cerekwi.
29 maja  

złote gody obchodzili państwo 
Gizela i Jan Barczyk  

z Grzędzina.

Jubilatom życzymy dużo 
zdrowia, błogosławieństwa  

Bożego oraz wszelkiej  
pomyślności!

9 maja odbył się bezpłatny spływ kajakowy organizowany przez Fundację Euro-
-Country, w którym wzięło udział 66 osób. Spływ rozpoczął się w Landzmierzu 
(przysiółek Biadaczów), a skończył w Poborszowie, gdzie znajduje się jedna ze 
stanic kajakowych wybudowanych przez Fundację Euro-Country. Uczestnicy po-
konali ok. 12 km, zajęło im to niespełna 5 godzin. 

W Poborszowie zorganizowano posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestni-
ków, którzy nie kryli zadowolenia oraz chęci udziału w kolejnym przedsięwzięciu 
organizowanym przez Fundację Euro-Country. Jednogłośnie stwierdzili, że od tej 
pory częściej będą korzystać z walorów turystycznych Odry oraz nowoutworzonej 
infrastruktury turystycznej.

W trakcie spływu promowano turystykę wodną oraz stanice, które wybudowano 
w ramach projektu współpracy „Między Odrą a Nysą Kłodzką” dwóch lokalnych 
grup działania – Partnerstwa Borów Niemodlińskich i Fundację Euro-Country, zre-
alizowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

22 kwietnia w ZGSP odbył się Dzień Ścisłowca. Z tej okazji gościli u nas uczniowie z Pu-
blicznej Szkoły  Podstawowej we Wroninie. Na samym początku odbył się „Eko Pokaz Mody”, 
który wygrała klasa 6b. Na szkolnym wybiegu pojawiła się kolekcja ubrań wykonana z surow-
ców wtórnych. Zaskoczył styl ,,na robota i na rycerza’’. Materiałem przewodnim wszystkich 
kreacji były worki foliowe, a dominującymi kolorami okazały się biel oraz różnorodne odcie-
nie różu i niebieskiego. Przebojem pokazu mody została parasolka wykonana przez klasę VI b 
z gazet i płyt CD. Z parasolką tą wszyscy chcieli koniecznie zrobić sobie zdjęcie. 

Druga część programu odbyła się na świeżym powietrzu. Wtedy uczniowie mogli wykazać 
się umiejętnościami związanymi z matematyką, przyrodą i sprawnością fizyczną. Najtrudniej-
szym wyzwaniem dla uczniów klas VI okazało się zadanie z matematyki.

Wszystkie konkurencje spotkały się z ciepłym przyjęciem. Za najoryginalniejszą dyscyplinę 
sportową Dnia Ścisłowca można uznać Bieg płetwonurka. Pokonanie dystansu 5 m na boisku 
szkolnym w płetwach okazało się nie lada wyzwaniem. Uczniowie obu szkół poradzili sobie 
jednak świetnie z tym zadaniem i mimo „niewygodnego obuwia” w szybkim tempie pokonali 
wyznaczoną trasę. 

Tajemnicza nazwa Rozpoznaj mnie po głosie skrywała interesujące zagadki przyrodnicze. 
Uczestnicy spotkania mogli na chwilę przenieść się do dżungli, gdyż na podstawie dźwięków 
wydobywających się z radia należało rozpoznać tygrysa, arę, a nawet słonia. W Królestwie 
sprytu każdy mógł sprawdzić, jak radzi sobie z zagadkami logicznymi. Nie zabrakło również 
takich konkurencji, jak: Krzyżówka przyrodnicza, Krzyżówka liczbowa, Dojedź do celu oraz  
Łamigłówki zapałczane.

Na koniec tej edukacyjnej zabawy uczniom zwycięskich drużyn wręczono nagrody w po-
staci maskotek oraz przyborów szkolnych. 

Dzień Ścisłowca okazał się świetnym sposobem na to, aby dowiedzieć się czegoś nowego 
i miło spędzić czas. 

Mamy nadzieję, że Dzień Humanisty, który już w czerwcu, będzie równie udany.

Szkolne Koło Dziennikarskie z ZGSP

Kolejny spływ kajakowy organizowany przez 
Fundację Euro-Country zaliczony do udanych
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Dzień Ścisłowca

Gazetka szkolna  
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W ramach programu Komen-
dy Głównej Policji „Profilakty-
ka a Ty” w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Kędzierzynie-Koźlu 
11 maja odbył się casting do 
spektaklu edukacyjno-pro-
filaktycznego pt. „Sekret”. 
Dokonano wyboru obsady,  
w składzie której znaleźli się 
również uczennica Publicznego 
Gimnazjum w Polskiej Cerekwi 
Karolina Urbanowicz oraz ubie-
głoroczny absolwent tej szkoły 
Dominik Foltyn. Przez trzy dni 
grupa brała udział w warszta-
tach, podczas których przy-
gotowywała przedstawienie. 
 
„Sekret” to historia dzieciaków 
uwikłanych w „wyścig szczu-
rów”. Biegną, by spełnić swoje 
wygórowane ambicje. To spek-
takl o relacjach rodziców i dzie-
ci, a przede wszystkim relacjach 
w grupie rówieśniczej, o podej-
mowaniu ryzykownych decy-
zji związanych z sięganiem po 
środki psychoaktywne. Pokaz 
przedpremierowy dla najbliż-
szych, przyjaciół młodych ak-
torów oraz zaproszonych gości 
odbył się 13 maja w  II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Miko-
łaja Kopernika w Kędzierzynie-
-Koźlu 

Dzień później, w Domu Kul-
tury „Chemik” odbyła się pre-
miera spektaklu połączona  
z działaniami PaT oraz uroczy-
stą galą inaugurującą program 
„Profilaktyka a Ty” i utworze-
niem młodzieżowej Grupy PaT 
w Kędzierzynie-Koźlu. W wy-
darzeniu tym wzięła również 
udział grupa naszej młodzieży 
gimnazjalnej wraz ze szkol-
nym pedagogiem. Spotkanie 
było bardzo przejmujące, pełne 
emocji i wzruszeń, zarówno dla 
młodzieży, jak i dorosłych. Waż-
ną częścią tego spotkania była 
rozmowa z młodzieżą, poszuki-
wanie wspólnych pozytywnych 
doświadczeń i obalanie mitów 
związanych z uzależnieniami.

Aneta Piela

Długo wyczekiwany „Talent Show” odbył 
się w ZGSP 5 maja. Uczniowie zaprezen-
towali się przed społecznością szkolną ze 
swoimi zdolnościami. Formy muzyczno-
-ruchowe, wokalno-instrumentalne i arty-
styczno-sprawnościowe stanowiły kategorie 
konkursowe. 

Na samym początku publiczność ocza-
rowały przedszkolaki, które przygotowa-
ły krótki program o ekologii i recytowały 
„Kwokę” Jana Brzechwy. Następnie scena 
została oddana we władanie uczniom każdej 
z klas z PSP. Najliczniejszy zespół tworzyli 
trzecioklasiści, którzy pięknie zagrali na fla-
żoletach. Oprócz tego, w zaskakująco szyb-
kim tempie została ułożona kostka Rubika 
przez ucznia klasy V. Zachwycały rękodzieła 

Talent Show Program  
„Profilaktyka a Ty”

Spływ kajakowy  
Dolina Małej Panwi

27 czerwca 2015  
(sobota)

czwartoklasistów, a za sprawą dwóch szó-
stoklasistek można było zobaczyć latające 
kubki i tajemnicze jajko. Ponadto usłyszano 
współczesne przeboje zagrane przez jede-
nastoletniego pianistę. Nie zabrakło wielu 
talentów wokalnych i tanecznych. Wystę-
py oceniało jury, w skład którego wchodzili 
nauczyciele oraz przedstawiciele klas 4-6.  
W trakcie show każda siedząca na widowni 
klasa otrzymała karty, dzięki którym mogła 
głosować na swojego faworyta. Na koniec 
wręczono uczestnikom interesujące nagro-
dy. Publiczność z przyjemnością obejrzała 
wszystkie występy. W każdej klasie znajdu-
je się przecież bardzo dużo utalentowanych 
osób.
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CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKWI
zaprasza na

Plan spływu:
08:00 - Zbiórka przy Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, wyjazd autokarem do miejscowości 

Krupski Młyn (70 km od Polskiej Cerekwi)
09:45 – Przyjazd do Krupskiego Młyna, przydzielenie sprzętu wodnego  

szkolenie kajakowe i omówienie zasad bezpieczeństwa
10:15 – Zejście na wodę, trasa Krupski Młyn-Żędowice (długość ok. 12 km, czas spływu 3,5 godziny)

13:00 – Wejście na ląd w Żędowicach, zdanie sprzętu wodnego
13:30 – Ognisko z kiełbaskami przy przystani kajakowej

15:30 – Powrót do Polskiej Cerekwi

Organizator zapewnia:  
kajaki, kamizelki, transport, ubezpieczenie, poczęstunek na zakończenie spływu.

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo do dnia 22 czerwca 2015,

tel: 532 539 478, e-mail: p.kanzy@polskacerekiew.pl

Wpłata wpisowego w wysokości 20 zł/os. musi nastąpić do dnia 22 czerwca 2015.
Regulamin i pozwolenie uczestnictwa osób niepełnoletnich do pobrania na stronie  

www.polskacerekiew.pl
Więcej szczegółowych informacji na stronie  

www.kajakimalapanew.pl

koszt udziału  

w spływie 

65 zł/oso
ba

’
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