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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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TWÓRCZE LATO W GMINIE GRABÓW
Zuzanna Nowak, Anita Sułkowska,
Marika Nowak, Maria Suska, Dagmara
Klepacz, Sebastian Sułkowski, Wojciech
Nowak, Roksana Nowak, Weronika
Nawrot, Kacper Gruszczyński, Marcel
Śmigielski, Natalia Nawrot, Angelika
Śmigielska, Weronika Kowalik, Gabriela
Klepacz, Paweł Klepacz.
Po powitaniu i przedstawieniu się
uczestnicy zaprezentowali przyniesione
przez siebie prace rękodzielnicze –
ozdobioną butelkę, którą przyniosła p.
Maria Suska; papierową kulę wykonaną
techniką origami - Mariki Nowak; tkaninę artystyczną - gobelin p. Genowefy

Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne „Stacja Bukownica” oraz sołectwa wsi gminy Grabów przy wsparciu
Miasta i Gminy Grabów organizują bardzo ciekawe, artystyczne zajęcia dla
mieszkańców poszczególnych wiosek.
Projekt: „WARSZTATY RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO I PIEŚNI LUDOWEJ
WE WSIACH GMINY GRABÓW” okazał
się bardzo trafiony, bo w warsztatach
z przyjemnością uczestniczyli dzieci,
młodzież, dorośli i seniorzy.

Wieś Chlewo nas
zaskoczyła...
We wsi Chlewo czekała nas prawdziwa niespodzianka, a była nią liczba
uczestników - aż 22 osoby. Dzięki operatywności pani sołtys Marii Suska mieliśmy salkę wypełnioną uczestnikami,
a byli to: Katarzyna Kowalik, Wiesława
Kowalik, Mateusz Kowalik, Dominika
Kowalik, Maria Rajnert, Iwona Nowak,

Witam cię kartek szelestem...
Ponad 200 wielkopolskich bibliotekarzy zostało zaproszonych na uroczystość - Wielkopolski Dzień Bibliotekarza
- którego organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.
Były życzenia i gratulacje dla
wszystkich bibliotekarzy oraz nagrody
i wyróżnienia dla najlepszych.
W związku z przypadającym na rok
2012 - Rokiem Janusza Korczaka wyróżniono przede wszystkim bibliotekarzy pracujących z dziećmi.
Wśród siedmiu wyróżnionych bibliotekarek znalazła się Urszula Godyla.
Pani Urszula od dwudziestu lat zachęca
dzieci do czytania i organizuje dla nich

recyklingowych. Mówiła też, że potrafi
piec doskonałe ciasta.
Okazało się, że pan Stefan jest kowalem, a syn państwa sołtysów historykiem. Dowiedzieliśmy się, że nieopodal
mieszka pan Tadeusz Szewczyk, który
wykonuje koszyki, a ojciec pani sołtys
- pan Edward Mieszała, potrafił zrobić
koszyk w czasie jednego wieczoru,
a potrzebne do tego było mu 51 prądków
wiklinowych w trzech rodzajach.
Następnie zabraliśmy się do wykonania odlewów gipsowych. Były to odlewy
ozdobników do mieszkań, bo gdzieś
zaginęły mi odlewy aniołków i mikołajków. Pokazałam dzieciom, jak robi
się gips do odlania i wylewały w stanie

cykliczne imprezy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Grabowie nad
Prosną.
Spotyka się z dziećmi nie tylko
w grabowskiej bibliotece, organizuje
też zajęcia w miejscowym przedszkolu
i szkołach na terenie gminy. Dzięki niej
dzieci poznają świat książki i jej bohaterów, a młodzież rozwija swoje pasje,
poznaje dzieje i tradycje kulturowe Grabowa nad Prosną, wzbogaca wiedzę
z różnych dziedzin.
Magdalena Karpińska
(na podstawie: „Panorama wielkopolskiej kultury” Nr 3/70/2012)
www.grabownadprosna.com.pl

Nawrot - nieżyjącej już babci Weroniki
Nawrot, oraz wyszyty obrazek na kartkę
p. Cecylii Faltyn - babci Natalii Nawrot.
Panie przyniosły również materiały
do kartek, które zaczęliśmy wykonywać.
Poprosiłam, aby wszyscy pomyśleli,
na jaką uroczystość planują wykonać
kartkę, i zabraliśmy się do pracy.
Na złożonych na różne sposoby kartkach wykonaliśmy zdobienia z rozmaitych materiałów. Najbardziej wesoła
kartka to ta z napisem: „Pozdrowienia
ze wsi”.
Następnie rozmawialiśmy o rodzajach
pieśni i śpiewaniu w ogóle. Okazało się,
że dzieci i młodzież z przychylnością
starszych nauczyli się na tym spotkaniu piosenki „Miała baba koguta”., którą
prezentować będą na Pikniku.
Odpowiedzialna za przygotowanie
i ćwiczenie z zespołem jest pani Iwona
Nowak. Dziękujemy za pomoc w nakłonieniu na warsztaty i napoje pani sołtys
- Marii Suska.

Siekierzyn za nami...
U pani sołtys Anny Dybul
w Siekierzynie 18 lipca czekała
na nas jej rodzina i sąsiadka.
Byli to: Sylwia Kowalczyk,
Adam Kowalczyk, Krystyna
Domagała, Anna Dybul, Hieronim Dybul i Stefan Dybul.
Przedstawiliśmy się sobie,
a potem pani Krystyna opowiadała, jak to robiła kiedyś
na szydełku i że potrafi szyć
różne ubrania.

Pani Anna zaprezentowała swoje
dzieła wykonane haftem rechilie - biały
obrus kolędowy i serwetę z serwetkami na ławę, wyhaftowane brązowym haftem, oraz wykonany przez jej
wnuczkę Sylwię wazon z materiałów

płynnym masę gipsową do form. Sprawdzaliśmy co chwila, czy już robi się ciepły, aby wykładać z form. Do niektórych
włożyliśmy zawieszki, by dzieci mogły
zawieszać i dekorować swoje pokoje
wykonanymi ozdobami.
W czasie herbatki z ciasteczkami,
którymi poczęstowała nas pani sołtys,
zaczęliśmy warsztaty śpiewu. Mirek
Borkowski zaproponował piosenkę
„Maryjanka” i kilka razy ją wykonaliśmy.
Pan Stefan zaprezentował „okoliczny”
wierszyk: „Skrzynki, Kopeć i Dębicze
- piękne okolice, na polewce wychowani, Belgią wspomagani” i „Siekierzyn
to jest wieś, jest co wypić i co zjeść”.
Pani sołtys zaprezentowała swój wiersz
o Siekierzynie, który ułożyła na turniej
sołectw.
Rozmawialiśmy, śpiewaliśmy i dzieliliśmy się swoimi umiejętnościami,
doświadczeniem i wiedzą. Było to
urocze, prawie rodzinne spotkanie
w gościnnym domu państwa Dybulów,
którym bardzo dziękujemy, że przygarnęli nas w naszej wędrówce po wsiach
gminy Grabów i udostępnili swój dom,
abyśmy mogli zrealizować projekt.
Maria Wróbel
Zdjęcia: Mirosław Borkowski

