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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.

Sierpień

1970 – urodził się Zbigniew Ziobro, polski polityk, minister sprawiedliwości
19 sierpnia
imieniny obchodzą: Agapiusz, Alfred, Andrzej, Bolesław, Donat,
Emilia, Ezechiel, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Luiza, Magnus,
Marian, Sebald, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, Wiktor, Wincenty

Ważniejsze wydarzenia sierpnia (15.08. – 21. 08.)
15 sierpnia
Kościół katolicki - święto Wniebowzięcia NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY w Polsce określane także jako święto MATKI BOŻEJ ZIELNEJ
Święto Wojska Polskiego w rocznicę bitwy warszawskiej w 1920
imieniny obchodzą: Alipiusz, Arnulf, Maria, Napoleon, Stefan,
Stella, Tarsycjusz, Trzebiemir
1568 - zmarł Stanisław Kostka, święty katolicki, patron polskiej młodzieży (ur. 1550)
1769 - urodził się Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów (zm. 1821)
1900 - urodził się Jan Brzechwa, polski poeta, autor bajek dla dzieci
(zm. 1966)
1917 - powstał Komitet Narodowy Polski
1919 - w Mysłowicach Niemcy dokonali masakry polskich górników,
ich żon i dziecka, co doprowadziło do wybuchu I powstania śląskiego
1940 - do obozu Auschwitz przywieziono
pierwszy transport więźniów z Warszawy.
Było w nim 513 więźniów z Pawiaka oraz 1153
schwytanych w łapankach ulicznych
1966 - zmarł Jan Kiepura, polski śpiewak operowy (ur. 1902) (fot.)
1969 - rozpoczął się festiwal w Woodstock
1972 - urodził się Ben Affleck, amerykański
aktor
2000 - oficjalnie uruchomiono pierwszy polski komunikator internetowy – Gadu-Gadu
16 sierpnia
imieniny obchodzą: Ambroży, Anioł, Arsacjusz, Ciechosław, Diomedes, Domarad, Domasuł, Eleuteria, Eleutery, Emil, Joachim,
Laurencjusz, Laurenty, Parysa, Roch, Ruta, Stefan, Symplicjusz,
Symplicy, Tytus, Wawrzyniec
1815 - urodził się Jan Bosko, święty, włoski duchowny, założyciel
zgromadzenia salezjanów i salezjanek (zm. 1888)
1919 - wybuchło I powstanie śląskie
1944 - zmarł Tadeusz Gajcy, polski poeta czasu wojny, powstaniec
warszawski (ur. 1922)
1945 - Polska podpisała układ z ZSRR ostatecznie regulujący kształt granicy wschodniej
1958 - urodziła się Madonna, amerykańska
piosenkarka i aktorka
1977 - zmarł Elvis Presley, amerykański piosenkarz, „król rock and rolla” (ur. 1935) (fot.)
1980 - sierpień 1980: w Gdańsku powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele
2002 - rozpoczęła się VIII pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski
17 sierpnia
Anastazy, Anita, Bertram, Bonifacy, Eliza, Euzebiusz, Hiacynt,
Jacek, Jacenty, Jaczewoj, Joanna, Julianna, Klara, Liberat,
Magdalena, Maksym, Maria, Miron, Rogat, Rustyk, Septymiusz,
Straton, Zawisza i Żanna.
1629 - urodził się Jan III Sobieski, król Polski (zm. 1696)
1940 - Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Adama Mickiewicza
w Krakowie
1943 - urodził się Robert De Niro, amerykański
aktor
1953 - urodziła się Małgorzata Potocka, polska
aktorka (fot.)
1980 - urodziła się Natasza Urbańska, polska
aktorka, piosenkarka i tancerka
1988 - po raz pierwszy Polska uzyskała połączenie internetowe ze światem łączem 9600
bps do Kopenhagi
1998 - zmarł Władysław Komar, polski lekkoatleta (ur. 1940)
18 sierpnia
imieniny obchodzą: Agapit, Bogusław, Bronisław, Bronisz, Eryk,
Eryka, Firmin, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Ludwik, Nela,
Paula, Piotr, Sancja, Tworzysława, Włodzimir, Żyrosława
1772 – konfederaci barscy poddali twierdzę Jasna Góra wojskom
rosyjskim
1850 – zmarł Honoriusz Balzac, francuski pisarz (ur. 1799)
1925 – spółka Polskie Radio otrzymała monopolistyczną koncesję na
eksploatację radiofonii w Polsce
1933 – urodził się Roman Polański, polski reżyser (fot.)
1936 – urodził się Robert Redford , amerykański aktor
1946 – urodziła się Irena Jarocka, polska piosenkarka
1946 – urodziła się Karin Stanek, polska piosenkarka
1952 – urodził się Patrick Swayze, amerykański aktor

1506 – zmarł Aleksander Jagiellończyk, król Polski (ur. 1461)
1587 – Zygmunt III Waza został wybrany królem Polski
1819 – zmarł James Watt, brytyjski inżynier i
wynalazca (ur. 1736)
1839 – dzień oficjalnie przyjmowany za datę
narodzin fotografii
1883 – urodziła się Coco Chanel, francuska
projektantka mody (zm. 1971) (fot.)
1892 – urodziła się Kazimiera Iłłakowiczówna,
polska poetka (zm. 1983)
2002 – zmarł Marek Kotański, polski działacz
społeczny, twórca Monaru (ur. 1942)
20 sierpnia
imieniny obchodzą: Bernard, Eliasz, Filibert, Hieronim, Krzysztof, Leowigild, Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Małgorzata, Maria,
Paweł, Sabin, Samuel, Sewer, Sieciech, Sobiesław, Stosław i
Świelub
1085 - urodził się Bolesław III Krzywousty,
władca Polski (zm. 1138)
1742 - urodził się Tadeusz Rejtan, polski działacz patriotyczny i poseł na Sejm (zm. 1780)
1847 - urodził się Bolesław Prus, właściwie
Aleksander Głowacki, polski pisarz (zm. 1912)
(fot.)
1920 - wybuchło II powstanie śląskie
1975 – zmarł Adolf Dymsza, polski aktor filmowy i teatralny (ur. 1900)
21 sierpnia
imieniny obchodzą: Agapiusz, Anastazy, Andrzej, Apolinary, Bernard, Cyriaka, Daniel, Fidelis, Franciszek, Joanna, Maksymilian,
Męcimir, Paulina, Pius, Wiktoria
1947 - urodził się Ettore Bugatti, włoski konstruktor i przemysłowiec
(ur. 1881)
1972 - produkcję samochodu „Syrena” przeniesiono z Warszawy do Fabryki Samochodów
Małolitrażowych (FSM) w Bielsku-Białej (fot.)
1981 - urodziła się Marzena Cieślik, Miss Polonia 2006
1984 - urodziła się Alizée, francuska piosenkarka
1999 - zmarł Jerzy Harasymowicz, polski poeta (ur. 1933)
Opr. na podst. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wybrane_
rocznice/sierpień

HUMOR
Niedźwiedź mówi:
- Jak ja zaryczę, to wszystkie zwierzęta w lesie uciekają.
Na to lew:
- Jak ja zaryczę, to wszystkie zwierzęta ze stepu uciekają.
Na to kurczak
- A jak ja kichnę, to cały
świat robi w gacie.

wysiada doktor, a Szkot:
- O mój Boże! Mój samochód!
Doktor na to:
- Co pan się martwi samochodem, pan nie ma
ręki!
Szkot na to:
- O Boże, mój „Rolex”!

Sala operacyjna, pacjent leży na leżance, podchodzi anestezjolog.
- Dzień dobry, dzisiaj
ma pan operację, będę
pana usypiał, ale mam jedno pytanie. Czy leczy pan w
naszym szpitalu prywatnie,
czy na kasę chorych?
Pacjent na to:
- Na kasę chorych.
- No to: aaa... kotki
dwa....

Student spóźnił się na wykład historii starożytnej. Po
chwili zaczął się w ławce nieznośnie wiercić, zaczepiać innych studentów i ogólnie robił
wielkie zamieszanie. Profesor
w końcu nie wytrzymał. Podszedł do studenta i wściekły
wycedził przez zęby:
- Młody człowieku! Jak ty
się zachowujesz?! Uwłaczasz
godności studenta. Co z ciebie
wyrośnie? Co ty zamierzasz robić w życiu? Czy ty wiesz, że w
twoim wieku Aleksander Wielki był władcą całego znanego
ówczesnego świata?
Na to student z niezmąconym spokojem:
- Tak panie profesorze, ale
jego nauczycielem był Arystoteles

Pacjent pyta się lekarza:
- Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z bezsenności?
- Tak, ale najpierw trzeba
ustalić i zlikwidować jej przyczynę.
- Lepiej nie. Żona jest bardzo przywiązana do naszych
dzieci.
Jedzie Szkot autem, zatrzymał się otwiera drzwi i
bach... jakiś samochód uderza mu w drzwi i je wyrywa.
Przyjeżdża policja i karetka,

Franek mówi do kolegi:
- W niedzielę wybieram
się z teściową na giełdę staroci.
- A ile chcesz za nią dostać?

Horoskop
Baran
21 marca - 20
kwietnia
Potraktuj ten tydzień na luzie. Niczego nie
musisz, o niczym staraj się nie
decydować. Wszystko starannie rozważ, do niczego i nikomu się nie zobowiązuj. Warto
teraz przeprowadzić zaległe,
odkładane z dnia na dzień
rozmowy z kimś z przeszłości.
To już czas, aby powiedzieć
prawdę.

Waga
23 września
- 23 października
Sprawy
osobiste
sprawią Ci w najbliższym czasie trochę kłopotów. Staraj
się jednak nie dopuszczać do
poważniejszych konfliktów.
Zajmij się swoim życiowym
partnerem. Jeżeli takowego
nie posiadasz przy swoim
boku, to rozejrzyj się dokładnie wokół siebie. Dobra passa
w finansach trwa.

Byk
21 kwietnia - 20
maja
Tydzień
rozpoczniesz w doskonałym nastroju, zwłaszcza jeśli masz
szczęście być już na urlopie.
Masz ogromną szansę, aby
zacząć niemal wszystko od
nowa, nie przegap tej okazji
i starannie raz jeszcze przeanalizuj popełniony ostatnio
błąd. Nie wolno Ci go już nigdy powtórzyć, jeśli chcesz
utrzymać obecny związek.

Skorpion
24 października
- 21 listopada
Będziesz teraz trochę chwiejny emocjonalnie, drogi Skorpionie,
łatwo Cię będzie byle drobnostką wyprowadzić z równowagi. Jeśli wybierasz się na
spotkanie ze znajomymi, musisz wykazać sporo opanowania, dyplomacji i cierpliwości.
Mogą się pojawić jakieś problemy zdrowotne, dbaj o zdrowie i dobrą formę.

Bliźnięta
21 maja
- 21 czerwca
W pracy nadmiar
obowiązków stanie się przyczyną nieporozumień ze
współpracownikami. Uważaj,
aby nie przysporzyć sobie
niepotrzebnych wrogów. Nie
daj się ponieść emocjom. Pamiętaj, że jeżeli czegoś bardzo
chcesz, możesz to osiągnąć.
Ważne jest, aby jasno wyznaczyć sobie cel i konsekwentnie do niego dążyć.

Strzelec
22 listopada
- 21 grudnia
Obowiązki związane z pracą nie sprawią Ci
żadnych większych kłopotów. Przeciwnie, efektywność
Twoich wysiłków dostarczy
Ci wiele powodów do zadowolenia. W relacjach partnerskich atmosfera może ulec
gwałtownemu pogorszeniu.
Pamiętaj, nie wyciągaj nigdy
zbyt pochopnych wniosków.

Rak
22 czerwca - 22
lipca
Przed Tobą trudny,
pełen niespodzianek i nerwowy tydzień. Na każdym kroku
towarzyszyć Ci będą napięcia,
wszystko będzie się komplikować, a następnie, niemal
samoczynnie, wyjaśniać na
Twoją korzyść. Być może warto zdecydować się na dłuższy
wyjazd, jeśli urlop jeszcze
przed Tobą, szybko coś zarezerwuj.

Koziorożec
22 grudnia - 20
stycznia
W pracy spore zamieszanie, nie wpadaj jednak
w panikę, zachowaj zimną
krew, a do końca tygodnia
ze wszystkim się uporasz. W
deklaracjach uczuciowych
nie posuwaj się za daleko.
Niektóre ważniejsze decyzje
wymagać będą większego
zastanowienia i być może nawet powtórnej analizy.

Lew
23 lipca - 23 sierpnia
Możesz mieć teraz
skłonność do nieprzemyślanego działania. Waż każde
wypowiadane słowo, aby nie
obróciło się przeciwko Tobie
Nie angażuj się w sprawy, które wymagają inwestycji. Unikaj kłótni w pracy i w domu.
Pamiętaj, że zazdrość nie zawsze sprzyja miłości.

Wodnik
21 stycznia - 19
lutego
W najbliższym tygodniu przyda Ci się umiejętność panowania nad
emocjami. Zbyt pochopnie
podejmowane decyzje mogą
stać się przyczyną niepotrzebnych nieporozumień.
Uważaj na fałszywych przyjaciół. Nie daj się wciągnąć
w żadne intrygi, pamiętaj, że
kto pod kim dołki kopie, ten
sam w nie wpada.

Panna
24 sierpnia - 22
września
W tym tygodniu
wszystkie zadania staraj się
wykonywać
samodzielnie.
Nawet, jeżeli sobie z czymś
nie radzisz, to zostaw to i zrób
innym razem. Znajdź czas,
aby przemyśleć pewne życiowe problemy. Teraz Twój
umysł pracuje spokojniej i
może znajdziesz rozwiązanie,
na które wcześniej byś nie
wpadł.

Ryby
20 lutego - 20
marca
Unikaj teraz wszelkich konfliktów z rodziną i
bliską sercu osobą. Jednym
nieprzemyślanym gestem lub
słowem możesz spowodować
lawinę kłopotów. Nie angażuj
się też w trudne i skomplikowane sprawy. W wolnej chwili
pomyśl o swoim zdrowiu: idź
na basen, wyciągnij rower;
rozwijaj
zainteresowania
hobbystyczne.

