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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.

11.05.2011

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
WAŻNE WYDARZENIE! - 14 maja 2011r.
Seminarium pod tytułem:
„POBERNARDYŃSKI ZESPÓŁ K LASZTORNY W OSTRZESZOWIE. BADANIA,
REWALORYZACJA , PERSPEKTYWY.”
Celem seminarium jest przedstawienie historii pobernardyńskiego zespołu
klasztornego w Ostrzeszowie, prezentacja raportu z dotychczas przeprowadzonych prac badawczych i rewaloryzacyjnych, określenie roli tego zabytku w rozwoju
miasta i regionu oraz wskazanie jego perspektyw rozwoju.
ORGANIZATRZY: Starostwo Ostrzeszowskie, Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów,
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie.
MIEJSCE: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie.
TERMIN: 14 maja 2011r.
PROGRAM:
CZAS
GOŚCIE
1000-1030 Przedstawiciel organizatorów,
Lech Janicki,
(Starosta Ostrzeszowski)
Mariusz Witek,
(Burmistrz Miasta i Gminy
Ostrzeszów)
s. Anna Kasik,
(Przełożona domu sióstr nazaretanek
w Ostrzeszowie)
1030-1050 Beata Maria Matusiak,
Łucja Gajda
(Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu/ Delegatura w
Kaliszu)
1050-1120 Mariusz Stefaniak
(Centrum im. Adama Smitha)

TEMAT WYSTĄPIENIA
Powitanie gości, słowo
wstępne.

Pobernardyński zespół
klasztorny w Ostrzeszowie
na tle zabytków południowej
Wielkopolski.
Znaczenie rewaloryzacji obiektów zabytkowych dla rozwoju
turystyki i promocji miasta i
regionu na przykładzie zespołu
klasztornego w Ostrzeszowie.

1120-1150 przerwa kawowa
Historia założenia klasztornego
1150-1210 Ks. prałat Alfred Mąka
(emerytowany proboszcz konkatedry w Ostrzeszowie w świetle XVII
i XVIII – wiecznych łacińskich
ostrowskiej)
kronik ojców bernardynów.
1210-1230 Bogdan Podolski,
Wyniki badań geotechniczJarosław Rybak,
nych, konstrukcyjno-buTomasz Bartosik
dowlanych i mykologicznych
(Politechnika Wrocławska)
przeprowadzonych na terenie
zespołu klasztornego.
Zespół pobernardyński w
1230-1250 Roland Mruczek, Tomasz Kastek,
(Politechnika Wrocławska, firma
Ostrzeszowie w świetle badań
Akme – Zdzisław Wiśniewski)
archeologiczno-architektonicznych.
1250-1350 przerwa obiadowa
Przestrzenne i kultu1350-1410 Xenia Modrzejewska-Mrozowska
(Pracownia Genius Loci)
rowe powiązania zespołu
klasztornego z miastem
Ostrzeszowem.
Wyniki badań konserwator1410-1430 Małgorzata Dobrzyńska Musiela
skich przeprowadzonych na
Sławomir Musiela
terenie zespołu klasztornego.
(firma Restauro)
1430-1450 s. Bożysława Tomczyk
Rewaloryzacja pobernardyńskiego zespołu klasztornego
(Zgromadzenie Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie) w Ostrzeszowie. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju.
1450-1550 Przedstawiciel organizatorów,
Zakończenie seminarium,
Mikrofon dla wszystkich.
podsumowanie, ewent. wypowiedzi gości.
1730-1900 Witold Pelka i jego artyści.
Koncert z cyklu „Perły w
Koronie”
Zapraszamy!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów ogłasza

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika
Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów i Starosta Ostrzeszowski.

Regulamin
1. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeń.
2. Konkurs rozegrany zostanie w czterech kategoriach
wiekowych:
kat. I — dzieci do lat 11,
kat. II — dzieci i młodzież w wieku: 12–15 lat,
kat. III — młodzież w wieku 16–19 lat,
kat. IV — dorośli powyżej 19 lat.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą
zestawu wierszy w maszynopisie zawierającego maksymalnie
3 utwory w 4 egzemplarzach oznaczone godłem (pseudonimem, a nie rysunkiem) na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17, 63–500 Ostrzeszów
4. Termin nadsyłania wierszy mija 31 sierpnia 20011 roku
(decyduje data stempla pocztowego).
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie
internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem tel. 062 730
33 89, 730 19 48 oraz adresem e-mail: biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.

Historia konkursu
Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 1986 roku (zasięg lokalny).
W następnym roku zasięg imprezy objął całą Polskę. Jego wydawniczym pokłosiem jest zbiór wierszy laureatów pt. „Otwieranie samotności”. Z przyczyn finansowych nastąpiła siedmioletnia przerwa, po której
w 1990r. wznowiono przedsięwzięcie jako III Konkurs Poetycki Jednego
Wiersza, miał on zasięg wojewódzki.
W 1997r. odbywa się II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. St. Czernika
i od tej pory jest organizowany systematycznie co dwa lata. Ilość nadsyłanych zestawów wzrasta z edycji na edycję, a 2003 rok można uznać za
rekordowy: 2260 uczestników i blisko 6000 utworów.
Organizacja Konkursu w 2009r. związana była z obchodami Roku
Stanisława Czernika, ogłoszonego przez władze miejskie Ostrzeszowa,
ze względu na 110. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci Stanisława
Czernika (1899–1969) — poety, powieściopisarza, eseisty i badacza
folkloru, twórcy oryginalnego kierunku artystycznego — autentyzmu.
Tradycją stało się wydawanie zbioru wierszy laureatów konkursu, w 2009
roku powstaje dodatkowo książka „Stanisław Czernik. Człowiek i pisarz”
autorstwa Wiesława Przybyły – wieloletniego jurora Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika.

„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

Czesław Śpiewa (solo act)
oraz Peter J. Birch
Po dwuletniej przerwie Czesław
Mozil wraca do Ostrzeszowa! Tym
razem z solowym programem. Wystąpi
w Kawiarni Baszta (ul. Zamkowa 6) w
poniedziałek, 16 maja. Jako support
zagra 20-letni songwriter Peter J. Birch.
Koncert rozpocznie się o godz. 20.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ
KLUB W POZNANIU
Adres do korespondencji: 60-401 Poznań, ul. Bystrzycka 2,
tel. 61 841 17 12, tel. kom. 604 269 663
Internet: www.tpzopoznan.cba.pl,
e-mail:marekmakiela@tlen.pl
6 maja 1961r. grono regionalistów ostrzeszowskich, miłośników miasta, jego
historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego, założyło Towarzystwo Przyjaciół
Ostrzeszowa, które później przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Ostrzeszowskiej.
Dziś obchodzimy okrągły jubileusz 50-lecia Towarzystwa, w który b. mieszkańcy Ziemi Ostrzeszowskiej pragną wpisać się publikacją poświęconą miastu i
jego okolicy, oraz ludziom, którzy tam się urodzili, uczyli, pracowali i mieszkali.
Z tej okazji zapraszamy Członków i Sympatyków Poznańskiego Klubu TPZO na
spotkanie klubowe w dniu

14 maja (sobota) 2011r. o godz. 11.00
do sali Domu Polonii w Poznaniu, Stary Rynek 51.
W programie:
1. Koncert fortepianowy prof. dr. hab. Romana Dziergwy.
2. Wspomnienie Jana Marka Cieplika z Ostrzeszowa – członka założyciela TPO i
członka pierwszego Zarządu TPO.
3. Prezentacja publikacji „Ostrzeszów miasto znane i nieznane. Szkice i obrazy
z przeszłości”. Autorami wydawnictwa jest ośmiu członków i sympatyków
Poznańskiego Klubu TPZO, którzy postanowili przypomnieć swoisty koloryt
naszego Subregionu, wydobywając z zapomnienia teksty dotąd niepublikowane,
analizujące sprawy mało znane, a pozwalające stworzyć swoistą otoczkę literacką wokół naszego matecznika.
4. Po prezentacji przewidujemy spotkanie towarzyskie przy herbacie, kawie i
ciastkach.
Na spotkaniu będzie można kupić publikacje dot. ziemi ostrzeszowskiej wydane
w przeszłości przez Poznański Klub TPZO.
Sekretarz Klubu
Józef Moczko

Prezes Klubu
Marek Makieła

