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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.

4.05.2011

Wyczarowane ze szkła

Wystawa szkła artystycznego, która 17 kwietnia odbywała się na dziedzińcu Baszty, wzbudziła
spore zainteresowanie. Z każdą godziną rosło grono
osób podziwiających wyczarowane przez Agnieszkę
Sokaluk szklane patery, talerze i biżuterię. Szklana
ekspozycja stała się też dobrą okazją, aby przybliżyć to efektowne, a przy tym niełatwe rzemiosło
artystyczne.
„Każdy element, każda rzecz jest szlifowana
przeze mnie ręcznie, przez co staje się rzeczą niepowtarzalną. Dopiero gdy wymodulowaną już rzecz
wkładam do pieca, wówczas już nie mam wpływu na
to, co się ze szkłem dzieje. Najpierw trzeba połączyć
ze sobą różne rodzaje szkła, potem jest ono malowane i kładzione do formy, które także przygotowuję
w swojej pracowni. W wyrobach swoich używam
różnego szkła – bywa normalne, techniczne, które
można zwyczajnie kupić, ale część to szkło specjalnie sprowadzane – typu flot, czy też szkło kolorowe
– baoli i spektrum. Farby stosowane przy tego typu
szklanych wyrobach potrzebują temperatury powyżej

500 stopni, ale za to są one trwałe, niezmywalne”.
Ciekawostką jest to, że szkło nie tylko się moduluje, maluje, ale również możemy je czesać.
„Czesanie szkła odbywa się w temperaturze 900
stopni. Otwiera się wówczas piec i przez parę sekund
metalowym pogrzebaczem robi się różne dziwne
rzeczy. Nie jest to łatwa sprawa, a w trakcie czesania szkło jest szczególnie narażone na uszkodzenie.
Ponowne wykorzystanie uszkodzonego tworzywa
nie wchodzi w grę, gdyż wówczas i tak nie uzyska się
zamierzonej formy”.
Podczas wystawy te wyczarowane ze szkła
przedmioty można było kupić. Ale osoby, które nie
miały okazji tego zrobić, nadal mają taką możliwość,
artystka bowiem zaprasza do swej pracowni. W
dodatku – jak sama mówi – bardzo lubi tworzyć prace
inspirowane konkretnymi zamówieniami, bo choć nie
są to łatwe wyzwania, to satysfakcja ze sprostania
oczekiwaniom klienta – bezcenna!

K. Juszczak

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
„Co kto zobaczy, tego mu nikt nie odbierze”
Koło nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie organizuje dn. 24.05.2011 jednodniową wycieczkę
do Oleśnicy i Trzebnicy (sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej).
Koszt (bez wyżywienia): członkowie Koła – 20zł + 2zł ubezpieczenie
pozostali chętni – 25zł + 2zł ubezpieczenie
Zapisy i wpłata (przy zgłoszeniu) - przyjmują kol. K. Wilk – w środy w godz. 9.00 – 12.00 - biuro zarządu,
ul. Zamkowa 31 oraz w sklepie zoologicznym, ul. gen. Sikorskiego, do dn. 20.05.2011r.
Przy zgłoszeniu podajemy datę urodzenia i adres.
Wyjazd – godz. 7.30 – parking przy „Dworku”, powrót ok. godz. 20.00.

Za zarząd: M. Czyżak

Zaproszenie

UTW
Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie zaprasza w dniu
6 maja (piątek) o godz.
17.00 do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego na wykład
wicekonsul
Jolanty
Ch a r z e w s k i e j - M i l l e r
na temat: Działalność
konsulatu honorowego
Republiki Austrii we
Wrocławiu.

Janina Tarchalska
- prezes

UWAGA, WAŻNE
WYDARZENIE!
14 maja br. od godz. 10. 00 do
17.30 w „klasztorku” w Ostrzeszowie odbywać się będzie seminarium
pod tytułem:

„POBERNARDYŃSKI
ZESPÓŁ KLASZTORNY
W OSTRZESZOWIE.
BADANIA, REWALORYZACJA,
PERSPEKTYWY.”
SZCZEGÓŁY ZA TYDZIEŃ.

Zapraszamy pod kapliczkę
w Mostkach
STOWARZYSZENIE KATOLICKO-SPORTOWE „SZCZĘŚCIE”
W OSTRZESZOWIE
zaprasza
6.05.2011r. /piątek/, o godz. 18.00
na spotkanie modlitewne przy kapliczce we wsi Mostki.
Wyjazd grupowy na rowerach o godz. 17.15 sprzed kościoła
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.
Powrót we własnym zakresie.

Dobra wiadomość ze stacji w Bukownicy
W imieniu zarządu Stowarzyszenia Stacja
Bukownica niosę radosną wieść, iż nasze
Stowarzyszenie znalazło się, wśród tysięcy
projektów, w wybranej grupie 25 dofinansowanych projektów, zajmując 19. miejsce. Jest to
projekt ogłoszony przez Instytut Teatralny im. Z.
Raszewskiego w Warszawie. Dla nas to bardzo
duże wyróżnienie, bo znaleźliśmy się w towarzystwie renomowanych teatrów w Polsce.
Jest to projekt dla 40-osobowej grupy dzieci i
młodzieży, która na początku lipca, przez dwa
tygodnie, realizować będzie spektakl na podstawie wspomnień swoich i swoich bliskich,
związanych ze stacją w Bukownicy i innymi
stacjami, jak i podróżami. Działać będziemy w
grupach: aktorskiej, scenograficznej, muzycznej i
dziennikarsko-promocyjnej.
Spektakl zaprezentowany zostanie przed budynkiem stacji Bukownica i w kościele
poewangelickim w Grabowie, u Wojtka Krenza.
Bardzo, bardzo się cieszymy.
Pozdrawiam wszystkich
Maria Wróbel - prezes Stowarzyszenia

