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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.
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imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE

OSTRZESZÓW – NAMYSŁAKI
4 WRZEŚNIA 2011
Projekcja filmowa z cyklu „Kolej w filmie polskim”
- kawiarnia POD BASZTĄ – czwartek, 1.09.2011r.
Godz 20.00 – POCIĄG (1959)
w reż. Jerzego Kawalerowicza, w rolach głównych Lucyna Winnicka,
Leon Niemczyk, Zbigniew Cybulski, muzyka Andrzej Trzaskowski,
wprowadzenie prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM w Poznaniu)

OSTRZESZÓW

Dworzec kolejowy w Ostrzeszowie
„TABOROWY BLUES NA DWORCU”
10.00

Otwarcie Pikniku.

10.30
– 17.00

Zwiedzanie taboru kolejowego na
peronie 2, przy torze 5.
Przejażdżka drezyną - peron 2, tor 2.
Wystawa małej architektury z wikliny
i drewna.
Biesiadowanie na dworcu.
Atrakcje dla dzieci i młodzieży.
Książki nie tylko do podróży, stoisko
bezpłatnej książki.

12.00

Występ zespołu Don't Ask Smingus,
część I.

15.00

Występ zespołu Don't Ask Smingus,
część II.

17.00

Zakończenie IV Pikniku kolejowego w
Ostrzeszowie.

GODZIĘTOWY

Stacja kolejowa w Godziętowach
„ŚNIADANIE NA STACJI”
10.00
Wspólne śniadanie, na którym serwo– 13.00 wane będzie „swojskie jadło”.
Przejażdżki drezyną.
Występ zespołu „Doruchowianie”.
Wystawa fotograficzna Mariana
Pleciaka.

11.00
III Jarmark Rękodzieła (starocie, mio– 18.00 dosytnicy, wyroby ze słomy, brzozy,
sizalu, drewna, rzeźbiarze, koronczarki,
hafciarki, wikliniarze, biżuteria i inni).
14.00
Spektakl plenerowy dla dzieci „Chatka
Bajek” w reżyserii Marii Wróbel.
14.40
Etiuda „Piękne jest królestwo nasze” w
wykonaniu młodzieży z Bukownicy.
19.00
Musical „Stara stacja aż skrzypi” na
motywach "Skrzypka na dachu" w
reżyserii Stafeckiego i asyście Izabeli
Czajkowskiej.
Proponujemy ponadto:
Uruchomienie stoiska „Warsik”
Malowanie ozdób na twarzy.
Zwierzaki z balonów.
W ciągu całego pikniku czynna amatorska radiostacja krótkofalarska!

GRABÓW n/ Prosną

Stacja kolejowa w Grabowie n/ Prosną
„POCIĄG DO KULTURY”
14.30

BUKOWNICA

Stacja kolejowa w Bukownicy
„ZAJRZYJ DO NAS KONIECZNIE”

15.00

Występ zespołu GRABOWSKI BIG
BAND.
Wystawa fotografii.
Zawody drezynowe.
Wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.

ZAPRASZAMY!

11.00
Przejażdżki drezyną spalinową z
– 18.00 Bukownicy do Grabowa.

W 30. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego przeciwko
Narodowi Polskiemu

Agroturystyka „Rudka”
- sobota 3.09.2011r -.
zaprasza na Karaoke Dance.
Rezerwacja stolików: 504 980 283.
Lubisz śpiewać, tańczyć, przyjedź,
wstęp wolny. Grill, miła atmosfera.

Stowarzyszenie „Ruch Samorządowy im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej”
ma zaszczyt zaprosić na
uroczyste odsłonięcie Tablicy
Pamięci

Racławice 80

PIOTRA
BEDNARZA

Chór Miejski Rex Cantorum,

robotniczego przywódcy, człowieka z listu gończego i więźnia
politycznego, który urodził się
we wsi Jelenie.

4 września,
godz. 14.00, wieś
Jelenie

działający przy
Ostrzeszowskim Centrum Kultury,
zaprasza wszystkich miłośników
śpiewu chóralnego.
Zajęcia prowadzi mgr Janusz Jurkiewicz.
Każdy wtorek i czwartek od godz. 18.30,
sala klubowa OCK, ul. Gorgolewskiego 2.
Pierwsze spotkanie 30 sierpnia, godz. 18.30.

UWAGA! Ostrzeszowskie Centrum Kultury
informuje:
rozpoczynamy nabór do pracowni
artystycznych na rok 2011/2012
Pracownia wokalna Zespół „JOY”
spotkanie organizacyjne - 7 września /
środa/, godz. 17.00,
sala klubowa,1. piętro. Zajęcia prowadzić
będzie Aleksandra Marszałkowska.
Pracownia taneczna - spotkanie
organizacyjne - 12 września /poniedziałek/,
godz. 17.00 – grupa do lat 11,
godz. 18.00 – grupa od lat 12.
Sala klubowa, 1. piętro.
Zajęcia prowadzić będzie Anna Janicka.
Informacji udziela Dział Merytoryczny OCK,
tel. 0-62 / 730-25-76, e-mail: ock@op.pl

PROGRAM

1. Msza święta polowa w
intencji zmarłego Piotra Bednarza i poległych w stanie
wojennym.
2. Uroczyste odsłonięcie tablicy
pamięci PIOTRA BEDNARZA.
3. Rola Piotra Bednarza w Solidarnościowej Opozycji Niepodległościowej na Dolnym
Śląsku – wykład prof. dr.
Hhab. Włodzimierza Suleja
- dyrektora Oddziału we
Wrocławiu Instytutu Pamięci
Narodowej.
4. Film dokumentalny o Piotrze
Bednarzu pt. „Tak się nie
godzi...”
5. Ze Śpiewnika Solidarności –
piosenki w wykonaniu dzieci
szkolnych i harcerzy.
6. Wystawa zdjęć historycznych, przygotowana przez
Grażynę Tyjon-Bednarz.
7. Wspomnienia Kolegów
zaproszonych Gości.
8. Poczęstunek,
zdjęcia.

GALERIA WRAŻLIWOŚCI I OPTYMIZMU

22 sierpnia w salach Muzeum Regionalnego w
Ostrzeszowie otwarta została GALERIA WRAŻLIWOŚCI. Taki właśnie tytuł nosi wystawa, na której
swoje prace prezentują podopieczni ŚDS, WTZ,
DPS i DDPS z: Doruchowa, Kochłów, Kuźnicy
Grabowskiej, Pisarzowic, Marszałek, Kobylej Góry
i Ostrzeszowa. Podczas otwierającego wystawę
wernisażu tłum zwiedzających, w tym twórcy
prezentowanych dzieł, wypełnił muzealne sale.
Na wystawie podziwiać możemy ponad sto prac,
wykonanych w najróżniejszych technikach. Mamy
bardzo udane, szalenie barwne próbki malarskie,
eksponaty powstałe z modelowania w glinie, są
rzeźby, prace wycinane z drewna czy zrobione
modną ostatnio metodą de co pasch. Są też robótki
szydełkowe, hafty i mieniące się w słońcu witraże.
Uderza szeroka paleta kolorów prezentowanych
prac. Po prostu widać w tych, nawet najmniejszych,

i

pamiątkowe

ul. Kolejowa 31
63-520 Grabów nad Prosną
tel. 62/730-53-93
fax 62/730-53-07
e-mail: rolmet@wp.pl
www.rolmet-maszyny.pl

dziełach radość tworzenia.
„Nie ograniczaliśmy ilości prac, które nam przekazano, dlatego nie wszystko zdołały pomieścić
cztery muzealne salki – mówi kierownik muzeum,
Mirosława Rzepecka. Gratulacje dla instruktorów
sypiących pomysłami i duży podziw dla cierpliwości
ludzi, którzy czasami mozolnie dzień po dniu „bawią
się w sztukę”. A przy okazji pracy nad danym dziełem, usprawniają swoje dłonie”.
Wystawa „Galeria wrażliwości” jest pierwszą
projekcją prac podopiecznych domów pomocy
społecznej, ale planuje się, że tego typu wystawy

będą odbywać się co dwa lata.
Warto dodać, że znaczna część prac prezentowanych na wystawie jest przeznaczona do
kupienia. Niemal wszystkie witraże, większość
obrazów, ozdoby użytkowe, serwety, obrusiki
mogą stanowić świetny upominek bądź pamiątkę.
Wystawa prezentowana będzie do 11 września.
Trzeba więc się pośpieszyć i wejść w progi
ostrzeszowskiego muzeum, by obejrzeć tę pełną
optymizmu i kolorów galerię.

K. Juszczak

