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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.

13.06.2012

NADMORSKI SUKCES ORKIESTRY
I MAŻORETEK Z CZAJKOWA
20 maja Gminna Orkiestra Dęta
z Czajkowa wraz z grupą mażoretek
brała udział w 44. Festiwalu Orkiestr
Dętych w Sławnie. Prócz naszej, swój
kunszt prezentowały orkiestry ze Świdwina, Iwanowic, Chełmna, Lwówka

Pierwsze miejsce oraz puchar ministra kultury i dziedzictwa narodowego
B. Zdrojewskiego, to niewątpliwie duży
sukces dla tak młodej grupy, jaką jest
zespół mażoretek z Czajkowa. Zespół
działa pod kierunkiem instruktorki p.

Kościelnej Wsi, Koźminka, Brzezin, Iwanowic, Skalmierzyc, Ostrowa Wlkp., Rajska, Tłokini Wielkiej,
Kobylina i oczywiście Czajkowa.
Wlkp., Ustronia Morskiego, Płotów,
Postomina i Sławna.
Rozpoczęło się od paradnego wejścia
na główny plac miasta i wspólnego odegrania utworu „Dzień podchorążego”.
Potem rozpoczęła się rywalizacja.
W konkurencji SHOW PARADA jury
wytypowało 3 z 7 najlepszych układów
choreograficznych mażoretek: Gminna
Orkiestra Dęta Czajków, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta przy OSP Płoty i Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury
– Chełmno.

Moniki Kuświk, zaś zrekonstruowana
od półtora roku orkiestra dęta gra pod
batutą kapelmistrza Krzysztofa Sowy.
Na świętowanie sukcesu nie ma jednak czasu, gdyż już 17 czerwca w Czajkowie odbędzie się Festiwal Orkiestr
Dętych Południowej Wielkopolski, zrzeszonych w Polskim Związku Chórów
i Orkiestr. Będzie on kolejną okazją do
skonfrontowania swych umiejętności
z innymi orkiestrami oraz zespołami
mażoretek. Uczestnikami imprezy będą
orkiestry z Krotoszyna, Sulmierzyc,

Organizatorzy Festiwalu serdecznie zapraszają
wszystkich do Czajkowa – 17 czerwca od godz.
14.30.

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
POLSKI RUCH OPORU OLIMP

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…”

70. ROCZNICA ARESZTOWANIA POLSKICH
BOHATERÓW

ZAPRASZAMY NA PRZEGLĄD
ORKIESTR DĘTYCH POŁUDNIOWEJ
WIELKOPOLSKI

Do dyrekcji szkół oraz samorządów
Rodzina Rodła oraz Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu zorganizowały w dniu 30 maja 2012
we Wrocławiu uroczystość 70. rocznicy aresztowania polskich bohaterów wojennego Wrocławia z Polskiego Ruchu
Oporu OLIMP na dzisiejszym Osiedlu Szczepin we Wrocławiu (dawne Przedmieście Mikołajskie).
Warto przypomnieć, że tajną organizację OLIMP tworzyli w latach 1941 – 1942 Ludzie z Literą „P”, wywodzący
się z okolic Ostrzeszowa i Kępna, świadczący niewolniczą
pracę na rzecz Niemiec, oraz przedstawiciele Polonii Wrocławskiej – Polacy spod Znaku Rodła. Wysokie poddasze
na IV piętrze przy Jahnstr.19 (ul. Sokolnicza) było mieszkaniem zajmowanym przez rodzinę Romana Wyderkowskiego. Latem 1941 r. uformowała się konspiracyjna organizacja, której zadaniem stało się zainicjowanie kontaktów
z polskimi robotnikami we Wrocławiu, działania na szkodę
wojen gospodarki III Rzeszy w zakładach pracy, gromadzenie informacji o znaczeniu gospodarczym i wojskowym,
sporządzanie map i szkiców.
Zachęcam samorządy miasta i gminy Ostrzeszów,
powiatu ostrzeszowskiego oraz okolicznych gmin, a także
dyrekcje poszczególnych placówek oświatowych do zorganizowania i sfinansowania dla społeczności szkolnych multimedialnych lekcji historii o OLIMPIE z udziałem niżej podpisanego (proponowany termin w dniach 20 – 22 czerwca
2012 i 25 – 27 czerwca 2012).
W ramach edukacyjnej oferty (45-minutowa lekcja
w szkole) przybliżona zostanie uczniom historia dolnośląsko – wielkopolskiego ruchu oporu, funkcjonującego
w stolicy Dolnego Śląska w czasie II wojny światowej (ze
szczególnym uwzględnieniem osób wywodzących się
z Ziemi Ostrzeszowskiej), zaprezentowany zostanie dokument filmowy pt. „Wielka wsypa”, oraz wykład Tadeusza
Szczyrbaka. Każdy uczeń otrzyma ponadto pamiątkową
odznakę z wizerunkiem pomnika OLIMP (5 zł/szt.) jako
swego rodzaju bilet uczestnictwa.
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Szczyrbak (Rodzina Rodła – Wrocław)
kontakt: kom. 604 145 481
e-mail: tadeusz-szczyrbak@wp.pl

Niedziela - 17 czerwca 2012r.
W PROGRAMIE:
- godz. 14.30 – Przemarsz orkiestr dętych
- godz. 15.00 – Prezentacja orkiestr dętych na stadionie w Czajkowie
Organizatorzy:
- wójt gminy Czajków – Henryk Plichta
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp.

WARSZTATY W GIŻYCACH
– 14 CZERWCA, GODZ. 18.00

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” oraz sołectwo wsi Giżyce zapraszają
DZIECI, MŁODZIEŻ DOROSŁYCH I SENIORÓW DO
UDZIAŁU W PROJEKCIE, wspieranym przez Miasto
i Gminę Grabów.
WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO I PIEŚNI
LUDOWEJ WE WSIACH GMINY GRABÓW
Malowanie na szkle oraz warsztaty pieśni ludowej, folkowej i biesiadnej. Zapewniamy farby do szkła oraz małe
szkiełka i wzory. Prosimy zabrać swoje naczynia szklane,
które chcecie ozdobić, oraz do prezentacji swoje różne
wyroby rękodzielnicze, a także propozycje tekstów piosenek z Waszych rodzin, przekazywanych ustnie przez
pokolenia.
Zapraszamy na spotkanie przy kawce i ciasteczku
wszystkich chętnych do wspólnego tworzenia.
A TO WSZYSTKO TO W SALI W SZKOLE W GIŻYCACH,
14 CZERWCA 2012, GODZ. 18.00.

WARSZTATY
W BUKOWNICY

– 12 CZERWCA, GODZ. 18.00
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” oraz
sołectwo wsi Bukownica zapraszają
DZIECI, MŁODZIEŻ DOROSŁYCH
I SENIORÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE, wspieranym przez Miasto
i Gminę Grabów.
„WARSZTATY
RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO I PIEŚNI LUDOWEJ WE WSIACH GMINY GRABÓW”.
Zdobienie przedmiotów techniką
ducoupage oraz warsztaty pie-

śni ludowej, folkowej i biesiadnej.
Zapewniamy materiały do wykonania
postarzania przedmiotów. Prosimy
zabrać kolorowe serwetki z wzorami
oraz przedmioty, na których chcecie
pracować i je zmieniać, a także różne
wyroby rękodzielnicze przez Was
wykonane i propozycje tekstów piosenek z Waszych rodzin, przekazywanych ustnie przez pokolenia.
Zapraszamy na spotkanie przy
kawce i ciasteczku wszystkich chętnych do wspólnego tworzenia.
A WSZYSTKO TO W SALI MŁODEGO ROLNIKA W BUKOWNICY, 12
CZERWCA 2012, GODZ. 18.00.

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” zaprasza na
Lato w Teatrze 2012
3 -17 lipca 2012r.; półkolonie za darmo.

PODRÓŻ DO PRZYSZŁOŚCI
Zapraszamy dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat.
Zajęcia prowadzone w pięciu grupach:
- aktorska – prow. Izabela Stafecka
- muzyczna – prow. Mirosław Borkowski
- scenograficzno-kostiumowa – prow. Maria Wróbel
- dziennikarsko-promocyjna – prow. Sebastian Stafecki
- techniczna – prow. Małgorzata Ciężka
Zapisy i zgłoszenia: tel. 691 432 209, 696 871 331 ,
Karty zgłoszeń dostępne na naszej stronie internetowej www.stacjabukownica.pl
Koniec przyjmowania zgłoszeń – 29 czerwca 2012r.
Bukownica 195, 63-520 Grabów nad Prosną,

Maria Wróbel prezes Stowarzyszenia

