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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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zwyciĊzców, by ci, jako
ulubieĔcy bogów, mogli
wskrzesiü pokonanych i
kontynuowaü pokaz.
Kiedy w ostatnim
pojedynku wszyscy wojowie polegli, publicznoĞü
wskrzeszaáa ich gromkimi
brawami, za co rycerze
odwdziĊczyli siĊ jedną z
formacji - ukáonem.

FESTYN HISTORYCZNY – ATRAKCJE
GâÓWNIE DLA NAJMâODSZYCH

Jagoda Zaczyk

W niedzielĊ (19 sierpnia) na dziedziĔcu Baszty w
Ostrzeszowie odbyá siĊ, zorganizowany przez OCK,
festyn historyczny.
UwagĊ, szczególnie dzieciaków, ale i dorosáych,

przyciągaá obóz wojów - namioty oraz stoiska, przy
których pracowali: kowal, zielarka, garncarka czy teĪ odpoczywali bądĨ szykowali siĊ do boju dzielni wojownicy.
PiĊkne stroje, narzĊdzia, miecze oraz inne rekwizyty, robiáy wraĪenie i zachĊcaáy do wziĊcia udziaáu w zabawie.
WĊdrówka po przeszáoĞci rozpoczĊáa siĊ od wprowadzenia w Ğredniowieczną atmosferĊ przez jednego z
rycerzy. Po przypomnieniu legendy o tym, skąd wziĊáa

siĊ nazwa Ostrzeszowa, zaprezentowaá na swoich
kolegach stroje, a takĪe broĔ, jaką posáugiwali siĊ rycerze. W prezentacji nie zabrakáo zobrazowania szyków
bitewnych, takich jak „Ğciana” czy „klin” oraz krĊgu

honoru - formy
wyáonienia spoĞród mĊĪczyzn
najlepszego
woja - ulubieĔca
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siĊ zabawom swoich mam i tatusiów.
Tatusiowie (albo przyszli tatusiowie)
sprawdzali swoją siáĊ i wytrwaáoĞü
w robieniu na czas pompek i przysiadów w Ğredniowiecznych strojach
bojowych; panie, Ğciskając miecz
miĊdzy udami, musiaáy podskoczyü
i tra¿ü nim w Ğrodek tarczy; piĊcioosobowe druĪyny pokonywaáy
wyznaczony dystans na ogromnych
nartach, co nie byáo áatwe i wywoáywaáo salwy Ğmiechu; inna grupa
sprawdzaáa siĊ w „chodzie islamskim”.
PóĨniej rozpoczĊáy siĊ walki
miĊdzy przedstawicielami dwóch
obozów rycerskich, w zaprezentowanych wczeĞniej szykach i formacjach. Wszyscy musieli oklaskiwaü
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bogów.
Pierwsza czĊĞü zabawy zakoĔczyáa siĊ
kilkoma krótkimi pojedynkami, po których na
scenĊ wszedá zespóá „Percival”, wykonujący
Ğredniowieczną muzykĊ Sáowian i Wikingów.
Kolejna czĊĞü atrakcji byáa zarezerwowana
wyáącznie dla dzieci. Zostaáy one zaproszone
przez rycerzy do uczestnictwa w „szkoleniu na wojowników” - za pomocą kijów i
tarcz üwiczyáy ciosy i formacje bojowe. Najmáodsi mieli
moĪliwoĞü wziĊcia udziaáu
w interaktywnym przedstawieniu pt. „Wyspa Piratów”,
które w pirackiej scenerii zaprezentowaá „Teatr Trójkąt”
z Zielonej Góry. Oprócz tego
dzieci mogáy popracowaü
przy kole garncarskim, a
przy specjalnym stoisku mogáy pomalowaü swoje twarze
w barwy wojenne.
Potem przyszáa pora na
ksztaátowanie charakterów –
tym razem dzieci przyglądaáy

KONKURS RYSUNKOWY ROZSTRZYGNIÊTY
DziĊkujemy wszystkim dzieciom za udziaá w zabawie i za piĊkne prace, które nam przysáaáy. Wybór nie byá
áatwy, poniewaĪ wszystkie rysunki bardzo nam siĊ podobaáy, dlatego teĪ ich mali twórcy otrzymają upominki.
Jednak, biorąc pod uwagĊ pracocháonnoĞü i estetykĊ wykonania oraz pomysáowoĞü, spoĞród 16 nadesáanych
prac szczególnie wyróĪniliĞmy 3, których autorami są:
Beata Szmaj (I nagroda), Weronika Wielanek (II nagroda), Sandra Skrzypek (III nagroda).
Wszystkich biorących udziaá w konkursie zapraszamy do redakcji po odbiór nagród – od Ğrody 29 sierpnia.
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ZnajdĨ 18 szczegóáów, którymi
róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku pierwszym zaznacz kóáeczkiem
miejsca, w których znalazáeĞ róĪnice,
wytnij go, naklej na kartkĊ i przynieĞ
lub przyĞlij do redakcji. Na rozwiązania
czekamy do 7 wrzeĞnia br. Zadanie dla
dzieci do lat 11.

Rozwiązanie
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie
identycznych, obrazkach, zamieszczonych
w numerze 32., nagrodĊ otrzymuje Patryk
Witek z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

