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Jubilaci



6 czerwca na wzgórzu Świętej Anny 
Samotrzeciej odbyło się spotkanie zespo-
łów artystycznych. Coroczna pielgrzymka 
rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 
11:00, a następnie uczestnicy i ich rodzi-
ny z Placu Rajskiego udali się pod pomnik 
Jana Pawła II, gdzie odśpiewano ulubioną 
pieśń Ojca Świętego pt. Barka. Tradycyj-
nie już, na schodach do bazyliki ustawiły 
się wszystkie grupy do zdjęcia, po czym 
przemaszerowali przy akompaniamencie 
rodzinnego zespołu Wilczek Band w stro-
nę Domu Pielgrzyma, aby odpocząć, po-
silić się i zaprezentować swoją twórczość 
na profesjonalnej scenie pod namiotem 
biesiadnym.

Udział zgłosiło dziesięć zespołów śpie-
wających i tanecznych. Gminę Polska 
Cerekiew reprezentował Dziecięcy Zespół 
Taneczny działający przy Centrum Kultury 

20 czerwca  
90 urodziny obchodziła  

pani Gertruda Ziegler z Kozy.
Jubilatce życzymy dużo zdro-

wia, błogosławieństwa Bożego 
oraz wszelkiej pomyślności!

Artyści na Świętej Annie 
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w Polskiej Cerekwi pod kierunkiem Anny i 
Piotra Orian, który od początku istnienia 
pielgrzymki czynnie bierze w niej udział. 
Podczas prezentacji scenicznych dzieci 
w przepięknych regionalnych strojach 
wykonały suitę tańców śląskich. Wszyscy 
wykonawcy byli w strojach ludowych, a 
ich krótki staż taneczny spotkał się z wiel-
kim aplauzem ze strony licznej publiczno-
ści.

Były mażoretki z Gminnego Ośrod-
ka Kultury Reńska Wieś, zespół ludowy 
„Spod Buczyny” Teresy Bugiel, „Małe Ży-
rowiczki” z PSP Żyrowa, które zatańczyły 
tańce dyskotekowe. „ŻYROWIKI” ze Szkoły 
Tańca „Orian Show” przedstawiły chore-
ografię do muzyki z filmu Shrek, „Wa-
leckie Seniorki” w oryginalnych strojach 
zaprezentowały tańce naszego regionu.

Gazetka szkolna  
„Na Fali”

Szkolne Koło Dziennikarskie 
z ZGSP wydało nową gazetkę, 
którą można pobrać ze strony 
internetowej szkoły. W najnow-
szym numerze m.in. wywiad  
z Otylią Jędrzejczak i legendy  
z naszego regionu Zachęcamy 
do lektury!

10 czerwca wszyscy uczniowie klasy I PSP we Wroninie byli na wycieczce w Jarnołtówku. 
Najpierw dzielnie weszli na Biskupią Kopę, a potem uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 
w Interaktywnym Parku Rozrywki i Edukacji „Rosenau – Zaginione miasto”. Najbardziej dzie-
ciom podobało się w Interaktywnym Ogrodzie Wody, w kinie 7D i w parku linowym. Na 
koniec dzieci z apetytem zjadły pizzę we włoskiej pizzerii. 

Iwona Ostarek

Wycieczka do Jarnołtówka

W czwartek (11.06.2015) w Centrum Kultury w Polskiej Ce-
rekwi odbył się Wieczorek Poetycki przygotowany przez kla-
sę VI SP. Był on poświęcony poezji Josepha von Eichendorffa. 
Na samym początku zaprezentowano dwa filmy nagrane w 
Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von 
Eichendorffa w Łubowicach. Były one interesującym wpro-
wadzeniem w poezję niemieckiego romantyka. Można było 
wtedy zobaczyć m.in. ubranego w dziewiętnastowieczny 
strój ucznia, który zainteresował ciekawostkami o poecie. 

Podczas godziny z poezją szóstoklasiści przeprowadzi-
li swoich gości przez wiersze o wędrowaniu, nieszczęśliwej 
miłości i przede wszystkim o śląskiej „krainie łagodności”. 

Wieczorek poetycki

Recytowano utwory, poprzez które Eichendorff wyraził zachwyt stronami rodzinnymi, oko-
licznym pejzażem i obyczajowością. Jedną z większych niespodzianek wieczoru okazał się 
zaprezentowany utwór w gwarze śląskiej. Oprawę dla wszystkich recytowanych wierszy 
stanowiły przygotowane przez młodzież prezentacje multimedialne zawierające wiele pięk-
nych zdjęć i obrazów.

W trakcie wieczorku wyświetlono również nagrane przez szóstoklasistów krótkie filmy 
dokumentalne, w których przedstawiono dzieje Zakrzowa i Polskiej Cerekwi, a także wyja-
śniono pochodzenie nazw tych miejscowości. Nie zabrakło historii miłosnej oraz najciekaw-
szych legend związanych z utopcem, płonącą zjawą i Białą Damą z Zakrzowa. 

Na urokliwą atmosferę miała wpływ oryginalna dekoracją z bzów oraz wystawa zdjęć 
Polskiej Cerekwi. Na koniec tej poetyckiej podróży wszystkich gości zaproszono na mały 
poczęstunek, podczas którego można było skosztować domowych wypieków. 

Uczestnicy spotkania byli pod wielkim wrażeniem występu, doceniono wysoki poziom 
Wieczorku Poetyckiego i wyrażono nadzieję, że tak pięknych spotkań z poezją będzie coraz 
więcej.

Jarosław Fajger, Zuzanna Koziar i Anna Halinka







FLORIAN 06/2015

2 3
FLORIAN 06/2015

W dniach 10.06. -12.06. ucznio-
wie starszych klas PSP we Wroni-
nie wzięli udział w trzydniowej 
wycieczce do Zakopanego. Pro-
gram był bardzo bogaty. Jedną z 
największych atrakcji był wjazd 
kolejką na Kasprowy Wierch i 
powrót na piechotę przez Halę 
Gąsienicową i Murowaniec do 
miasta. Po drodze odbiliśmy jesz-
cze nad Czarny Staw Gąsienico-
wy, gdzie pośród przepięknych 
krajobrazów zrobiliśmy wspólne 
pamiątkowe zdjęcia. Trasa była 
trudna, ale sprostaliśmy wyzwa-
niu i dzielnie, mimo zmęczenia, 
dotarliśmy do autokaru. 

Po krótkiej regeneracji sił zwie-
dziliśmy zakopiańskie Krupówki, a wieczorem zrelaksowali-
śmy się w termach w Bukowinie Tatrzańskiej. Dzielne dzieciaki 
przeszły jeszcze Dolinę Kościeliską, docierając aż do schroniska 
na Ornaku . Podziwiały też piękną panoramę Tatr z Rusinowej 
Polany. Trzeba przyznać, że w dużej mierze wycieczka udała się 
dzięki wspaniałemu przewodnikowi, który nie tylko bezpiecznie 

W dniach od 29 maja do 2 czerwca młodzież z Zespołu Gim-
nazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie wzięła udział w warszta-
tach językowych w Londynie. Wszyscy uczniowie zostali zakwa-
terowani u londyńskich rodzin, dzięki czemu mieli możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się językiem an-
gielskim oraz poznania kultury i obyczajów Anglii.

Od 8.06.2015 do 13.06.2015 klasa II z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego we Wroninie wraz z opiekunami, panią Jolantą Marzec 
i Bożeną Grzejszczak, wyruszyła nad morze do Dźwirzyna na zie-
loną szkołę. Przez cały czas pobytu świeciło słońce, dopisywały 
nam humory i apetyt. Spacerowaliśmy po plaży, zwiedzaliśmy 
najbliższą okolicę, byliśmy w małym porcie rybackim i zapozna-
liśmy się z pracą rybaka. Największym powodzeniem cieszyły się 
zabawy na plaży – budowanie zamków z piachu. Jeden dzień 
spędziliśmy w Kołobrzegu, gdzie płynęliśmy statkiem, spacero-
waliśmy po molo, wspięliśmy się na latarnię morską, skąd po-

Zielona szkoła w Dźwirzynie

ZSP we Wroninie i z ZGSP w Polskiej 
Cerekwi na Wyspach Brytyjskich

Wycieczka  
do Zakopanego

dziwialiśmy widok na nasze piękne morze. Odwiedziliśmy także 
oceanarium, w którym mogliśmy zobaczyć różne gatunki ryb i 
innych zwierząt. Byliśmy również w Muzeum Wojska Polskiego 
i na Starym Mieście. Wyprawa nad morze bardzo nam się podo-
bała i za rok chcemy powtórnie tam pojechać, ale tym razem na 
dłużej.

Bożena Grzejszczak

przeprowadził nas przez zaplanowane trasy, ale również podzie-
lił się swoją olbrzymią wiedzą o górach, zwyczajach, legendach, 
ciekawostkach przyrodniczych. Cali i zdrowi, brudni i zmęczeni 
wróciliśmy późnym wieczorem do domów. Teraz będziemy mieli 
co wspominać i opowiadać.

Tatiana Nowak

Na zakończenie pielgrzymki wystąpił gość specjalny z Ukra-
iny „KWIECISTE GWIAZDY”. Jest to teatr tańca prowadzony 
przez Rodzinny Dom Dziecka w Kiwercy na Wołyniu. Ich występ 
był niezwykłym widowiskiem. Grupa z Ukrainy zaprezentowała 
choreografię tańców ludowych świata, balet klasyczny, tańce 
współczesne i towarzyskie. Dodatkową atrakcją, oprócz bardzo 
dobrych umiejętności tanecznych, były piękne kolorowe stroje.

Prowadzący Piotr Orian zaprosił wszystkich na scenę i wspólnie 
z Gerardem i jego wspaniałymi podopiecznymi zaśpiewaliśmy dla 
Ojca Świętego Jana Pawła II pieśń „SANTO SUBITO”. Dzieciom na 
scenę wrzucano nagrody (piłki plażowe), a opiekunom wręczono 
Certyfikaty Uczestnictwa i pamiątkowe pucharki. 

Artyści na Świętej Annie 
06. 06. 2015 r.

Organizatorem III Pielgrzymki Artystów było STOWARZYSZE-
NIE RODZIN ZASTĘPCZYCH „DOBRA RODZINA” oraz Szkoła Tańca 
„Orian Show & STARTER”.

Serdecznie dziękujemy Braciom Świętego Franciszka i Miastu 
Leśnica za umożliwienie skorzystania z całej infrastruktury (te-
ren, namiot biesiadny i scena do tańca)

Piotr Orian

Podczas pobytu zobaczono wiele kultowych miejsc, jak na 
przykład wieżę zegarową Big Ben, łączący brzegi Tamizy most 
Tower Bridge i pałac Buckingham. Zwiedzono również Pałac i 
Twierdzę Jej Królewskiej Mości – budowlę związaną z legendą 
o krukach. Szczególne emocje wzbudziło Muzeum Figur Wo-
skowych Madame Tussaund, w którym można było zrobić sobie 
zdjęcie, m.in. z figurami królewskiej rodziny, Elvisem Presleyem, 
Lady Gagą, a także przeżyć chwile grozy w komnacie strachu. Ze 
słynnego Oka Londynu młodzież podziwiała z lotu ptaka najcie-
kawsze punkty stolicy Anglii. Panorama jednego z największych 
europejskich miast zapierała dech w piersiach i była doskonałym 
tłem dla wielu zdjęć. 

Londyn to nie jedyne miejsce, które poznano podczas pobytu 
w Wielkiej Brytanii. Całodniowa wycieczka do Oksfordu pozwo-
liła przez chwilę napawać się studencką atmosferą jednej z naj-
starszych uczelni wyższych. To klimatyczne miasto z doniosłymi 
kolegiami uniwersyteckimi zachęciło wielu do ponownego przy-
jazdu, tym razem na studia. Wielką atrakcję stanowiła przeprawa 
przez kanał La Manche. Niesamowitą przygodą okazał się i rejs 
statkiem i przejazd tunelem kolejowym.

Niecały tydzień to zbyt krótki okres, aby zwiedzić te piękne 
miasta położone nad Tamizą, ale pobyt ten na pewno był niesa-
mowitym przeżyciem dla wszystkich uczniów i przede wszystkim 
doskonałą możliwością nabywania językowych kompetencji. Nie-
zapomniane wspomnienia na długo jeszcze pozostaną w pamięci.

Jarosław Fajger
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