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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

Ważniejsze wydarzenia sierpnia (29.08. – 31.08.)
29 sierpnia
imieniny obchodzą: Andrzej, Beatrycze, Eutymiusz, Krescencjusz, Krescenty, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, Mederyk,
Michał, Piotr, Racibor, Sabina, Sebbus i Świętosław.
1602 - zmarł Sebastian Klonowic, poeta polski
1885 - w Niemczech Gottlieb Daimler opatentował pierwszy motocykl
1915 - urodziła się Ingrid Bergman, szwedzka aktorka filmowa; zmarła również 29 sierpnia, w 1982
1939 - niemieckie ultimatum wobec Polski
1958 – urodził się Michael Jackson, amerykański piosenkarz, król popu (fot.)
1966 - The Beatles zagrali ostatni wspólny koncert
30 sierpnia
imieniny obchodzą: Adaukt, Częstowoj, Feliks, Feliksa, Gaudencja, Jan, Małgorzata, Miron, Rebeka, Piotr, Świetlana, Swojsław
i Tekla
1579 - wojska polskie pod wodzą Stefana Batorego zdobyły Połock
1946 - zmarł Henryk Sucharski, polski dowódca wojskowy
1939 - polskie niszczyciele otrzymały rozkaz
natychmiastowego przejścia do Wielkiej Brytanii (fot. ORP Błyskawica)
1980 - podpisanie porozumień szczecińskich
(33 postulaty)
31 sierpnia
POLSKA, EUROPA - DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI
DZIEŃ BLOGA (ang. Blog Day)
imieniny obchodzą: Aidan, Albertyna, Amat, Arystyda,
Arystydes, Bohdan, Izabela, Jan, Józef, Nikodem, Optat, Paulin,
Prymian, Rajmund, Solidariusz i Świętosław
12 – urodził się Kaligula, cesarz rzymski (zm. 41)
161 - urodził się Kommodus, cesarz rzymski
1921 – urodził się Jerzy Michotek, polski aktor, piosenkarz, reżyser
estradowy i telewizyjny (zm. 1995)
1933 - we wsi Biskupin w Wielkopolsce, miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer znalazł w
pobliskim jeziorze drewniane szczątki, które
okazały się pozostałościami przedsłowiańskiej
osady
1939 - prowokacja gliwicka: Niemcy sfingowali
napad na radiostację gliwicką, fakt ten wykorzystali jako pretekst do ataku na Polskę
1945 - zmarł Stefan Banach, matematyk polski
1980 - Sierpień 1980: podpisanie porozumień
sierpniowych (fot. Pomnik Poległych Stoczniowców)
1996 - Rosja i Czeczenia podpisały porozumienie pokojowe kończące I wojnę czeczeńską
1997 - zmarła Diana Spencer, księżna Walii
Opr. na podst. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wybrane_
rocznice/sierpień

Wrzesień

Wrzesień - dziewiąty miesiąc w roku wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma
30 dni. Nazwa miesiąca (wg Brücknera) pochodzi
od kwitnących w tym miesiącu wrzosów. Dawniej używano również
nazwy pajęcznik od nici babiego lata. Łacińska nazwa September
- siódmy miesiąc, została zapożyczona przez większość języków
europejskich.
Przysłowia o wrześniu
Wrzesień rozpoczyna jesień.
Bartłomiej zwiastuje, jaki wrzesień następuje.
Gdy wrzesień bez deszczów, będzie w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Gdy we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzna,
ale lekka zima.
Jaki czas około świętego Idziego (1.09), takie powietrze
będzie trwać cztery tygodnie.
Święty Idzi nic już w polu nie widzi.
Gdy nadejdzie wrzesień, wieśniak ma pełną stodołę i kieszeń.
Wrzesień miesiąc wyborowy, wyskoczył z trawy borowik.
We wrześniu tak jak w sierpniu, tylko dni są krótsze.
Gdy się wrzesień rozpoczyna, na majówkę gna rodzina.
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
Na Święty Francisz (17.09.), czego się w polu chłopie kręcisz.
Jeśli jasny Maurycy (22.09.), to nawet w zimie wiatr ryczy.

Ważniejsze wydarzenia sierpnia (01.09. – 04.09.)
1 września
DZIEŃ WETERANA
ŚWIĘTO WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ
imieniny obchodzą: Amon, August, Beatrycze, Bronisław, Donat,
Dzirżysław, Egidia, Feliks, Gedeon, Idzi, Michał, Ruta, Sator,

Sykstus, Werena i Witalis
1364 - papież Urban V wydał bullę powołującą do życia Akademię
Krakowską.
1870 - rozpoczęła się bitwa pod Sedanem, w wyniku której Napoleon III Bonaparte został wzięty do niewoli.
1888 - urodziła się Olga Drahonowska-Małkowska,
jedna z twórczyń polskiego skautingu (fot.)
1923 - 140 000 ludzi zginęło w trzęsieniu ziemi w
Tokio i Jokohamie.
1939 - działaniami wojennymi w Polsce rozpoczęła
się II wojna światowa - kampania wrześniowa
godz. 4:40 - Luftwaffe rozpoczęło naloty na Wieluń.
W świetle najnowszych badań IPN-u właśnie to wydarzenie rozpoczęło II wojnę światową
godz. 4:47 - okręt szkoleniowy Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał
półwyspu Westerplatte
Luftwaffe rozpoczęło zmasowane naloty na lotniska polskie
godz. 8:00 - niemiecka 4. Dywizja Pancerna zaatakowała w okolicach
miejscowości Mokra pozycje Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Rozpoczęła się bitwa pod Mokrą.
prezydent Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny na obszarze
całego państwa
1949 - utworzono Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
1982 - zmarł Władysław Gomułka, polski działacz komunistyczny (ur.
1905)
1985 - odnaleziono wrak Titanica.
1989 – zmarł Kazimierz Deyna, polski piłkarz (ur. 1947)
1994 - na dworcu PKS w Krakowie został pozostawiony nieuzbrojony
ładunek wybuchowy. Terrorysta, nazywający siebie „Gumisie” zażądał 500 tysięcy marek okupu, grożąc podłożeniem ładunków bez
ostrzeżenia
2004 - szkoła w Biesłanie w Północnej Osetii (Rosja) została opanowana przez napastników domagających się wycofania wojsk rosyjskich z Czeczenii
2 września
imieniny obchodzą: Absalon, Aleksander, Antonin, Apolinary,
Bohdan, Czech, Czesław, Dziesław, Dionizy, Eliza, Elpidia, Elpidiusz, Franciszek, Henryk, Ingryda, Jakub, Jan, Julian, Oktawian,
Piotr, Salomon, Seweryn, Sobiemysł, Stefan, Teodor, Tobiasz,
Walenty, Walentyn, Wilhelm i Zenon
1621 - rozpoczęła się bitwa pod Chocimiem
1914 – urodziła się Stefania Grodzieńska, pisarka,
aktorka estradowa i teatralna (fot.)
1937 - zmarł Pierre de Coubertin, inicjator nowożytnych igrzysk olimpijskich
1939 - Niemcy założyli obóz koncentracyjny w Stutthofie.
1945 - powstała konspiracyjna organizacja Wolność i Niezawisłość
1945 - II wojna światowa: przedstawiciele Japonii podpisali akt kapitulacji
1950 – zmarła Hanka Ordonówna, polska piosenkarka (ur. 1902)
1976 - zmarł Stanisław Grochowiak, polski poeta, dramatopisarz i
publicysta (ur. 1934)
3 września
imieniny obchodzą: Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bazylisa,
Bronisław, Erazma, Erazm, Feba, Grzegorz, Izabela, Jan, Maryn,
Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przecław, Serapia i Szymona
1875 - urodził się Ferdinand Porsche, niemiecki konstruktor samochodów
1935 - w porcie w Gdyni żaglowiec Dar Pomorza
(fot.) zakończył swój rejs dookoła świata
1939 - Francja i Wielka Brytania wypowiedziały
wojnę III Rzeszy; atak niemieckich dywersantów na
Bydgoszcz (krwawa niedziela)
1990 - zmarł Mieczysław Fogg, piosenkarz polski
4 września
imieniny obchodzą: Agatonik, Bonifacy, Boromea, Daniela,
Felicyta, Gwidona, Heliodora, Ida, Imelda, Iwo, Iwona, Julian,
Kanizja, Kanuta, Katarzyna, Liliana, Linda, Marceli, Maria,
Mojżesz, Przemysł, Przemysław, Rajmunda, Rościgniew, Rozalia,
Sergia, Stella i Teodor
1781 - hiszpańscy osadnicy założyli nad Oceanem Spokojnym Los
Angeles, zwane „miastem aniołów”
1809 - urodził się Juliusz Słowacki, wieszcz narodowy (fot.) (zm. 1849)
1838 - Henriette d’Angeville jako pierwsza kobieta
weszła na szczyt Mont Blanc.
1870 - we Francji po przegranej wojnie z Prusami
proklamowano III Republikę
1886 - wódz Apaczów Geronimo poddał się armii USA
1890 – urodził się Michał Rola-Żymierski, polski dowódca wojskowy
(zm. 1989)
1939 - w Warszawie rozpoczęto ewakuację centralnych instytucji
państwowych; heroiczna obrona wieży spadochronowej w Katowicach przez polskich harcerzy
1951 - pierwszy międzykontynentalny przekaz programu telewizyjnego. Było nim wystąpienie prezydenta USA Harryego Trumana
1963 - zmarł Robert Schuman, polityk francuski, jeden z ojców zjednoczonej Europy
1972 - ośmiu Palestyńczyków z mało znanej organizacji Czarny Wrzesień dokonało zamachu terrorystycznego na 11 izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium
1997 - został wyemitowany pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to
melodia?

HUMOR
Wściekła żona wita w drzwiach męża, uwalanego szminką, cuchnącego alkoholem:
- Mam nadzieję, że masz jakiś dobry powód, by zjawiać się w takim
stanie o szóstej nad ranem?!
- No śniadanie, ma się rozumieć...
***
Siedzi dwóch studentów psychologii na korytarzu. Widzą, nadchodzi asystent i dźwiga stertę książek. Nagle wywrócił się. Jeden ze studentów podrywa się aby mu pomóc. Na to drugi:
- Daj spokój, to pewnie znowu jakiś eksperyment.

Horoskop
Baran
Przyszedł czas, byś
aktywnie
zaczął
wyrażać swoje emocje. Inni wiedzą o nas właściwie
tyle, ile i co im o sobie powiemy.
Czasami nasz wizerunek może
znacznie odbiegać od tego, co
naprawdę w sobie nosimy. Zatem najwyższa pora, by pokazać,
kim naprawdę jesteś i co naprawdę czujesz.
Byk
Tydzień ten przyniesie
Ci ożywcze tchnienie.
Poczujesz przypływ
sił witalnych; to oraz pozytywne
nastawienie pozwolą Ci sprostać
niejednemu wyzwaniu. Praca
sprawiać Ci będzie przyjemność,
a im bardziej będziesz kreatywnie do niej podchodzić, tym więcej sukcesów zaliczysz na swoim
koncie.
Bliźnięta
Możesz mieć teraz dobre pomysły dotyczące organizowania interesów i zamierzeń finansowych.
Pojawi się szansa, aby korzystnie
sprzedać akcje, zawiązać spółkę lub zająć się tym kierunkiem
działalności, dzięki któremu
wzrośnie Twoja pozycja. Może
zaangażujesz się w interesy z
ludźmi o ustalonej pozycji, posiadającymi władzę i autorytet.
Rak
W pracy w tym tygodniu bardziej nastaw
się na wysiłek intelektualny niż fizyczny, gdyż w ten
sposób więcej zdziałasz. Słuchaj
również rad osób bardziej doświadczonych od Ciebie, ale też
nie stosuj ich na ślepo. Zawsze
lepiej jest 2 razy pomyśleć, niż
raz coś zrobić. Koniec tygodnia
przyniesie Ci łagodne wyciszenie.
Lew
Kusić Cię będzie błogie bujanie w obłokach, gdzie wszystko
przecież może się zdarzyć. W
świecie tym, gdy zamykasz oczy,
możesz być kim chcesz i robić,
co Ci się żywnie podoba. Możesz
zatem również wyobrazić sobie
najwspanialszą wersję siebie samego. Jeśli nasycisz tę wizję swymi pozytywnymi myślami, wizja
ta ma szanse się ziścić.
Panna
Wszystkie emocjonalne
procesy w tym tygodniu
będą miały tendencję
do zwalniania swojego biegu,
a nawet do zastygnięcia w bezruchu. W życiu zatrzymanym w
„stop-klatce” wyraźnie widać
wszystkie szczegóły. Więc wykorzystaj ten okres na dokładne
przyjrzenie się swoim emocjom.
Możesz się czuć przytłoczony
nowymi obowiązkami, ale na
pewno sobie poradzisz.

Waga
Tydzień ten będzie dla
Ciebie okresem umacniania swojej pozycji w
pracy. Już i tak sporo osiągnąłeś,
masz więc dość silną pozycję w
grupie. Jesteś również w bardzo
dobrym miejscu, jeśli chodzi o
dalsze pięcie się w górę. Robiąc
coś, skupiaj się wyłącznie na tej
jednej rzeczy. Czasami duże wyzwania stawiane są nam po to,
żebyśmy mogli utwierdzić się w
swojej sile.
Skorpion
Może ogarnąć Cię
pesymizm, kiedy zaczniesz się zastanawiać nad utraconymi
szansami. Osoby urodzone w
pierwszej dekadzie znaku w ciągu najbliższych dni nie powinny
raczej liczyć na pomoc innych.
Nie wplątuj się teraz w żadne
przygody miłosne i nie ulegaj
zgubnym zachciankom, bo bardzo skomplikujesz sobie życie.
Strzelec
Nadchodzi czas na
spotkania z osobami,
które wpłyną na Ciebie inspirująco. Wróży to poprawę standardu życiowego. Spróbuj swojego szczęścia także w
grach losowych. Wygrana murowana – musisz tylko uwierzyć w
swoje szczęście. Część osób spod
znaku Strzelca odczuje jednak
wyraźną niechęć do zajmowania
się sprawami materialnymi.
Koziorożec
Czekają Cię niespodziewane wiadomości dotyczące planów
osobistych. Nie wprowadzaj żadnych drastycznych zmian w życiu
uczuciowym. W Twoim otoczeniu pojawi się ktoś z poczuciem
humoru i o szerokich horyzontach myślowych. Warto mieć w
nim przyjaciela. Może z czasem
ta przyjaźń przerodzi się w coś
głębszego.
Wodnik
Szybkie tempo wydarzeń sprzyja chorobom nerwowym
i stanom lękowym.
Zwolnij trochę i zacznij oszczędzać swoje zdrowie, bo masz je
tylko jedno. Może wreszcie przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Pomyśl choć o krótkim
wyjeździe. Zmiana klimatu i otoczenia spowoduje, że wyciszysz
się i odpoczniesz.
Ryby
Czeka Cię zawód w
sprawach sercowych,
uczucie przygnębienia, odrzucenia lub zawodu na
partnerze. Jest to okres wielu
niepowodzeń i złych relacji z innymi osobami. Nadchodzi okres
silnych przeżyć fizycznych i psychicznych, powodujących osłabienie organizmu.

