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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H ?

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ROJOWIE
Dnia 30 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Rojowie pożegnali pierwszy
miesiąc nauki nieco inaczej niż co roku, bo
zorganizowaliśmy w szkole Święto Pieczonego Ziemniaka. W tym roku uroczystość
ta została połączona z obchodami Dnia
Chłopca. Przygotowania do święta trwały
cały miesiąc. Pani M. Łacina zorganizowała w tym czasie dwa konkursy tematyczne
- „Największa bulwa ziemniaka” oraz „Cuda
przyrody”. Dzieci przynosiły do szkoły te
warzywa, które odznaczały się dziwnym
kształtem lub niespotykanym rozmiarem.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w czasie wspólnego spotkania przy ognisku.
Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród
nauczyciele odczytali kilka ważnych informacji dotyczących ziemniaka i jego historii.
Dziewczynki i chłopcy słuchali bardzo uważnie, gdyż zdobytą wiedzę chcieli wykorzystać w quizie dotyczącym warzywa, które
prawie każdego dnia pojawia się na polskich
stołach. Zarówno młodsi, jak i starsi starali
się poprawnie odpowiadać na zadawane pytania. Nie był to
jednak koniec atrakcji. Uczniowie wzięli udział w licznych
konkurencjach sportowych i zręcznościowych. Dużo radości
sprawił im slalom między ziemniakami i rzucanie ziemniakami
do kosza. Młodsze dzieci zbierały do woreczków rozrzucone
po ziemi bulwy. Konkurencję wygrywał ten zawodnik, który w
swoim woreczku miał ich najwięcej. Natomiast starsi rywali-

DESERY EUROPY
(proponuje ZS nr1)

Belgijskie gofry z Liege

Składniki:
12 dag gęstej śmietany tortowej
6 jajek
25 dag mąki
25 dag masła
zowali ze sobą w konkursie na najdłuższą obierkę.
Po wyczerpujących zmaganiach fizycznych nadszedł czas
na posiłek. Przy ognisku można było upiec sobie kiełbaski,
chleb oraz ziemniaki. Uczniom dopisywały dobre humory, ponieważ każdy z nich otrzymał słodkie upominki. Kiedy ognisko
wygasło, wszyscy udali się do domów, aby następnego dnia w
pełni sił zjawić się w szkole i powitać kolejny miesiąc nauki.

H. Kempa

1/2 łyżeczki soli
10 dag cukru pudru
paczka cukru waniliowego

Sposób przygotowania:
Zaczynamy od utarcia masła mikserem na puszysty krem. Następnie ubijamy
jajka, dodajemy do masła na przemian z przesianą mąką. Łączymy wszystko ze
śmietaną tortową, solimy i dokładnie mieszamy. Z powstałego ciasta pieczemy
gofry w rozgrzanej i natłuszczonej gofrownicy. Gotowe, gorące gofry posypujemy
cukrem pudrem wymieszanym z cukrem waniliowym.
W następnym numerze przepis na deser czeski i cypryjski.

Monika Kiczke

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
Aktorzy Amatorzy - Artyści
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Pasikonik” ma
zaszczyt zaprosić Was na

I Warsztaty Teatralne
w nieczynnej Stacji
Kolejowej Bukownica
Stacja ta wreszcie szczęśliwie odnaleziona przez Marię Wróbel, jest
przecudownie położona wśród pól,
nieopodal wsi Bukownica w gminie
Grabów w powiecie ostrzeszowskim,
a województwie wielkopolskim. Wyglądem przypominająca domek z Doliny
Muminków - ozdobiona uroczo kwiatami przez mieszkanki stacji Annę Gierz
i Krystynę Machnik prosiła, aby tam
wejść i zostać…
Od 1998 roku nie jeździ tamtędy
pociąg, ale za dwa lata przypada 100-lecie tejże linii kolejowej Ostrzeszów
– Namysłaki i bardzo zależy Starostwu
Powiatowemu na oddaniu linii do użytku poprzez uruchomienie przejazdów
wycieczkowych pociągiem i drezynami. Stacja Bukownica to przystanek na
tejże trasie… Marzeniem naszym jest,
aby ludzie przybywający na Stację wysiadali i zastali tu zawsze coś ciekawego do przeżycia, zobaczenia, zrobienia.

Mamy zatem aspiracje, aby
stać się miejscem kulturotwórczym, o którym będzie
głośno w Polsce i poza jej
granicami. To miejsce, gdzie
możecie zrealizować swoje
marzenia artystyczne. Zapraszamy zatem na Warsztaty,
gdyż bardzo zależy nam, abyście razem
z nami wprowadzili się na Stację i „ożywili duchy stacyjne” – ożywili Stację…
Z radością zapraszamy aktorów
przyszłego spektaklu - instruktorów
amatorskiego ruchu artystycznego,
ludzi wszech nauk, artystów oraz
wszystkich chętnych, młodzież i dorosłych, grupy teatralne - do wzięcia
udziału w I Warsztatach Teatralnych, na
których spotkamy się z duchami stacyjnymi Stacji Bukownica, wydobywając z
nimi „tajemnice dręczące i upojne…”,
współtworząc spektakl pod roboczym
tytułem „Przybywajcie duchy!”
Warsztaty odbędą się w dniach 17-19 października 2008r. Początek - piątek 17 X br., godz. 17.00, zakończenie
- niedziela 19 X br., godz. 19.00 Gorąco
prosimy o rozpropagowanie naszego
wydarzenia artystycznego wśród Waszych przyjaciół. Warsztaty poprowadzi reżyser i aktor spektakli z różnych
dziedzin teatru w kraju i poza jego granicami – Sebastian Stafecki- współpra-

cujący z TVP oraz Teatrem A.
Fredry w Gnieźnie i Teatrem
w Słupsku.
1. Uczestnicy
otrzymają
zaświadczenie o udziale w
Warsztatach z wykazem godzin i zakresem zdobytych
umiejętności.
2. Warsztaty są płatne – 50zł od osoby w dniu przyjazdu na Stację (w
tej kwocie opłacamy reżysera i dwa
obiady). Ponieważ jesteśmy w fazie
tworzenia, nie posiadamy jeszcze
konta bankowego.
3. Zabieramy, bo będą nam niezbędne:
twórczą radość, śpiwór, karimatę,
ciepłe ubrania, strój sportowy do
ćwiczeń, jedzenie dla siebie na śniadania i kolacje, 2 l. wody niegazowanej, sztućce, kubek i płytki talerz,
jakiś czarodziejski strój- ubranie-kostium dla siebie, magiczne stare
przedmioty i zapał do pracy.
4. Zapewniamy: wysoki poziom warsztatów, grę w spektaklu powarsztatowym, wspólne spanko na stacji lub
w domu młodego rolnika, niezapomniane wrażenia artystyczne i towarzyskie.
5. Zgłoszenia prosimy przesyłać jak
najszybciej na adres e mailowy lub
telefonicznie, bo ilość miejsc ograniczona.

Plan I Warsztatów
Teatralnych
Piątek 17.10.2008r.
17.00 - 20.00
Poznanie się
Elementy treningu aktorskiego (świadomość ciała, głosu, kostium sceniczny, rola rekwizytu, przestrzeń)

Sobota 18.10.2008r.
10.00 - 14.00
Ćwiczenia i zabawy teatralne do wykorzystania na zajęciach teatralnych
Adaptacja tekstów do tworzenia spektakli, przedstawień, widowisk i etiud teatralnych
16.00 - 19.00
Tworzenie spektaklu – kompilacja
wybranych tekstów na potrzeby scenariusza
Indywidualne ćwiczenia aktorskie

Niedziela 19.10.2008r.
10.00 - 14.00
Próby sytuacyjne
Próba całości
16.00 - 17.00
Próba generalna
18.00 – SPEKTAKL
19.00 Przeżywanie uniesień, rozdanie
dyplomów i czułości…

Czekamy na Was! Zawiadowca
Stacji Bukownica - Maria Wróbel

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Pasikonik”
Stacja Bukownica
Bukownica 195, 63-520 Grabów
e-mail: wrobel_maria@o2.pl
tel. 0602526744

BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA
Z powodu remontu oraz spisu kontrolnego Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Ostrzeszów będzie zamknięta aż
do odwołania.
W związku z powyższym termin
zwrotu książek zostaje przedłużony do
końca roku.

IX amatorskie zawody jazdy
konnej

HUBERTUS 2008
Siekierzyn (przy trasie Grabów – Doruchów za lasem)
12.10.2008 (niedziela) godzina 13.00

W programie:
1. Kombinacja sprawnościowa na czas
dla jeźdźców
2. Pogoń za lisem
3. „Butelka na bandzie”
4. Konkurs sprawności powożenia
5. Pokaz
Ponadto przejażdżki konne, ognisko i
tańce

Organizatorzy zapraszają

Kontakt: Maria Wróbel
ARTYSTYCZNE

WYDARZENIE

ROKU

W

KONCERT

LONELY DRIFTER KAREN
/AUSTRIA/HISZPANIA/
SELFBRUSH
/CZECHY/
Kawiarnia Baszta (Ostrzeszów, ul. Zamkowa 6)

poniedziałek, 13 października 2008,
godz. 20
wstęp 15 zł
UWAGA!!! Bilety można kupić w przedsprzedaży w kawiarni. Ilość miejsc w lokalu jest ograniczona!
Po koncercie będzie można kupić płyty artystów!
opr.
Dawid Bargenda/Content Agenda,
www.contentagenda.pl
BoroVik

OSTRZESZOWIE!

