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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Październik
Ważniejsze wydarzenia października
(03.10.– 09.10.)
3 października
„Transitus” - nabożeństwo upamiętniające śmierć św.
Franciszka z Asyżu
imieniny obchodzą: Eustachy, Ewald, Ewalda, Gerard,
Gerarda, Heliodor, Józefa, Kandyd, Sirosław, Sulibor,
Teresa
1226 - zmarł Franciszek z Asyżu, święty (ur. 1182)
1906 - SOS zostało przyjęte jako międzynarodowy sygnał
ratunkowy
1914 - urodził się Jan Nowak-Jeziorański,
polski polityk i dziennikarz (zm. 2005)
1944 - w nocy z 2 na 3 października
podpisano honorowy akt o kapitulacji
Powstania Warszawskiego
1958 - urodził się Waldemar Malicki,
polski pianista, popularyzator muzyki
1969 - urodziła się Gwen Stefani, amerykańska piosenkarka zespołu No Doubt
1996 - Wisława Szymborska otrzymała
Literacką Nagrodę Nobla (fot.)
1997 - powstała telewizja TVN
4 października
Kościół katolicki - Wspomnienie świętego Franciszka z
Asyżu
Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
Rozpoczyna się Światowy Tydzień Zwierząt (trwa do 10
października)
imieniny obchodzą: Aurea, Berenika, Dalewin, Dalewuj,
Dobromiła, Euzebiusz, Faust, Franciszek, Kajus, Konrad,
Lucjan, Łucjan, Manfred, Manfreda, Petroniusz, Piotr,
Rozalia.
1569 - zmarł Mikołaj Rej, polski pisarz, ojciec literatury polskiej (ur. 1505)
1582 - w Polsce wprowadzono kalendarz gregoriański
1669 - zmarł Rembrandt, holenderski malarz (ur. 1606)
1741 - urodził się Franciszek Karpiński, polski poeta (zm.
1825)
1749 lub 1750 - urodził się Franciszek
Dionizy Kniaźnin, polski poeta (zm. 1807
1883 - odbył się pierwszy kurs pociągu
Orient Express
1930 - urodził się Wiesław Gołas, polski
aktor (fot.)
1957 - ZSRR wystrzelił pierwszą sondę
kosmiczną - Sputnik I
1970 - zmarła Janis Joplin, amerykańska
wokalistka rockowa (ur. 1943)
1984 - urodziła się Lena Katina, rosyjska wokalistka zespołu
Таtu
5 października
ONZ - Światowy Dzień Nauczyciela
imieniny obchodzą: Apolinary, Bartłomiej, Charytyna,
Donat, Eutychiusz, Faust, Faustyna, Flawia, Flawiana,
Galla, Igor, Justyn, Konstancjusz, Maur, Placyd, Rajmund, Tulia, Wiktoryn
1582 - ze względu na reformę kalendarza gregoriańskiego
tego dnia i kilku następnych (5 X - 14 X)
nie było w Italii, Hiszpanii, Portugalii i
Polsce
1868 - Sejm Krajowy dla Galicji uchwalił
we Lwowie akt prawny dotyczący ochrony
świstaka i kozicy w Tatrach. „Ustawa
względem zakazu łapania, wytępienia i
sprzedawania zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz.” Była
to jedna z pierwszych na świecie ustawa o
ochronie gatunkowej zwierząt.
1938 - zmarła Faustyna Kowalska, święta, polska zakonnica,
mistyczka (ur. 1905) (fot.)
1944 - urodził się Andrzej Zieliński, polski kompozytor, klawiszowiec zespołu Skaldowie
1951 - urodził się Adam Ferency, polski aktor
1974 - urodził się Robert Mateja, polski skoczek narciarski
1975 - urodziła się Kate Winslet, brytyjska aktorka
1979 - urodził się Piotr Cugowski, muzyk
1983 - Lech Wałęsa został uhonorowany Pokojową Nagrodą
Nobla
6 października
imieniny obchodzą: Alberta, Artur, Bronisław, Bruno,
Brunon, Fryderyka, Magnus, Renat, Roman, Wiara
1788 - dokonano otwarcia Sejmu Czteroletniego
1873 - zmarł Paweł Edmund Strzelecki, polski podróżnik,
geolog, geograf; badacz Australii (ur.
1797)
1889 - urodziła się Maria Dąbrowska,
polska pisarka (zm. 1965)
1952 - urodził się Jerzy Engel, polski
piłkarz i trener, selekcjoner reprezentacji Polski
1953 - urodził się Jerzy Owsiak, polski dziennikarz, twórca

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (fot.)
1970 - zmarł Julian Przyboś, polski poeta (ur. 1901)
7 października
Kościół katolicki: święto Matki Boskiej Różańcowej
Światowy Dzień Ludzkich Siedlisk
imieniny obchodzą: Amalia, Apulejusz, August, Bachus,
Bakchus, Justyna, Marceli, Marek, Maria, Mateusz, Mirela, Radosław, Rosław, Rościsława, Sergiusz, Stefan, Tekla
1620 - zmarł Stanisław Żółkiewski, polski hetman wielki
koronny (ur. 1547)
1918 - Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski
1944 - utworzono Milicję Obywatelską
1944 - w obozie Auschwitz-Birkenau
doszło do największego w historii
obozu buntu - zginęło 451 więźniów
1967 - urodziła się Toni Braxton, amerykańska piosenkarka i
aktorka
1972 - urodził się Sidney Polak, polski perkusista zespołu
T.Love, kompozytor, autor tekstów piosenek
1982 - urodziła się Katarzyna Cichopek, odtwórczyni roli
Kingi w serialu „M jak Miłość” (fot.)
8 października
Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych
Dzień Sympatycznego Prawnika
imieniny obchodzą: Artemon, Demetriusz, Ewodia, Ewodiusz, Laurencja, Ludwik, Marcjusz, Pelagia, Pelagiusz,
Symeon, Taida, Waleria, Wojsław
1910 - zmarła Maria Konopnicka, polska poetka i nowelistka
(ur. 1842)
1929 - zmarł Jacek Malczewski, polski
malarz, jeden z głównych przedstawicieli
symbolizmu przełomu XIX i XX wieku (ur.
1854) (fot. - Autoportret)
1970 - urodził się Matt Damon, amerykański
aktor
1976 - oddano do użytku trasę WarszawaKatowice - tzw. Gierkówkę
1982 - Sejm uchwalił ustawę o związkach zawodowych, tym samym formalnie delegalizując Solidarność
1992 - ostatnia stacjonująca jednostka wojsk radzieckich
wycofała się z ziem polskich
2000 - odbyły się wybory prezydenckie. Zwycięstwo w I turze
odniósł Aleksander Kwaśniewski
9 października
ONZ - Światowy Dzień Poczty
imieniny obchodzą: Abraham, Arnold, Arnulf, Atanazja,
Bogdan, Bogodar, Bogudar, Bożydar, Dionizy, Dionizjusz, Jan, Ludwik, Przedpełk, Sara, Sybilla, Wincenty
1921 - urodził się Tadeusz Różewicz, polski poeta, dramaturg
i prozaik
1936 - urodziła się Agnieszka Osiecka, polska poetka i autorka piosenek (zm. 1997)
1940 - urodził się John Lennon, brytyjski
wokalista, autor tekstów, kompozytor rockowego zespołu The Beatles (zm. 1980)
1949 - urodziła się Magda Umer, polska
piosenkarka
1951 - urodził się Ryszard Rynkowski,
polski piosenkarz
1980 - Czesław Miłosz został laureatem Literackiej Nagrody
Nobla
2006 - zmarł Marek Grechuta, polski piosenkarz (ur. 1945)
(fot.)

Brydż
Wyniki z Astry
Ostatni wrześniowy turniej w ostrzeszowskiej Astrze rozegrało 10 par. Grano 9
trzyrozdaniowych rund, a najlepsi okazali się:
1. Jan Kuczera
Janusz Kościelny
2. Jerzy Ofierski
Mirosław Powązka
3. Dariusz Pannek
Andrzej Wójtowicz

Progress I Ostrzeszów
Progress I Ostrzeszów
Progress II Ostrzeszów
Progress II Ostrzeszów
Progress II Ostrzeszów
Jelonki I Ostrzeszów

59.61 %
57.52 %
57.06 %

Reszta wyników, historie par, protokoły jak zwykle w Internecie - http://jelonki.
no-ip.info
Kolejny turniej jak zawsze w czwartek, początek o godz. 17.30 – już teraz zapraszam do Astry grających czy chcących pokibicować. O godz. 16-tej zajęcia brydżowej szkółki.

Mordo ty moja!
Takie okrzyki usłyszałem, zanim jeszcze wszedłem na salę gry w Kaliszu w miniony
wtorek. Wcześniej doszły mnie słuchy, że po grodzie nad Prosną hasali ninja z ABW
– pomyślałem więc (o zgrozo!), że na planie kolejnego spotu, nasza ukochana partia postanowiła rozprawić się z brydżystami. Wszak głównym sponsorem PZBS jest
PROKOM i nawet żoliborski inteligent zwęszy tu UKŁAD bez trudu. Poza tym sama
elitarność sportu wystarczy, by ciemny lud na wykształciuchów poszczuć…
Myliłem się na szczęście! – chwytliwe hasło łże-elit zostało użyte przy okazji gratulacji, jakie odbierał Piotr Walczak. Ten kaliski brydżysta – jako pierwszy w historii
brydża w naszym regionie – otrzymał najwyższy możliwy tytuł: Arcymistrz Międzynarodowy (18WK)!
Pisałem o „Walcu” już kilkakrotnie – ostatnio o tym, że wygrał jeden z letnich kongresów (Sopot). Jak na tej klasy zawodnika przystało gra w pierwszej lidze. Dwa lata
temu „kapitanował” drużynie Sakura Kraków – zdobyli tytuł Mistrza Polski (złośliwi
twierdzili, że za sprawą niedopuszczania kapitana do gry). W ubiegłym sezonie w

Horoskop
Baran
21 marca - 20 kwietnia
Musisz
zacząć,
drogi Baranie, zmieniać tryb
życia, bo już niedługo czekają
Cię poważne wyzwania. Zostaniesz od razu rzucony na
głębokie wody. Nowi ludzie,
nowe otoczenie i nowe zadania przed Tobą. Ale dasz sobie
radę.

Waga
23 września - 23
października
Wago! Twoja radosna mina i
świetny nastrój, który ostatnio
Cię tak odmienił, udziela się
wszystkim. Twoje otoczenie
jest z Ciebie nareszcie zadowolone. A i Ty sama zaczęłaś inaczej postrzegać świat
i ludzi. Oby tak dalej. Dbaj o
zdrowie!

Byk
21 kwietnia - 20
maja
Byczku, dość tego
leniuchowania. Musisz się wreszcie zabrać za
coś pożytecznego. Nie można
żyć samymi przyjemnościami.
Twój partner czeka na Twoją
decyzję, a Ty się ciągle wahasz. Musisz postawić sprawę
jasno.

Skorpion
24 października 21 listopada
Skorpionie! Mimo
że emanujesz pozytywną
energią i otoczenie bardzo lubi
przebywać w Twoim towarzystwie, to jednak bądź czujny,
bo osoba, której zaufałeś,
może bardzo Cię zawieść, a
nawet zdradzić. Znajdź trochę
czasu dla swojego hobby.

Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca

Strzelec
22 listopada - 21
grudnia
Możesz odetchnąć!
Wszystko, co sobie zaplanowałeś, wyszło Ci
świetnie. Jesteś z siebie dumny ( i słusznie). Teraz możesz
czerpać radość z osiągniętego celu i cieszyć się efektami
swojej pracy. Wkrótce możliwy
awans.

Sukces chyba trochę
uderzył Ci do głowy. Uważaj,
bo Twoje zadzieranie nosa i
strojenie się w cudze piórka
może się źle skończyć - w końcu znajdzie się ktoś, kto powie
Ci kilka słów prawdy. Wtedy
będziesz bardzo zdziwiony,
że jednak nie dla wszystkich
jesteś ,,do rany przyłóż”.
Rak
22 czerwca - 22 lipca
Nawał pracy wyraźnie Cię męczy.
Pora, abyś dał sobie kilka dni
prawdziwych wakacji (zasłużyłeś na nie). Poświęć więcej
czasu rodzinie, przyjaciołom i
znajomym. Twoja konsekwencja i upór jednak dały efekty. W
finansach hossa.

Koziorożec
22 grudnia - 20
stycznia
To już nie jest tylko
pracowitość! To jest pracoholizm. Ani chwili nie możesz
usiedzieć bezczynnie. To
się, drogi Koziorożcu, marnie
skończy. Musisz koniecznie
przystopować i wziąć głęboki
oddech. Bo inaczej długo nie
pociągniesz. A przecież jesteś
potrzebny nie tylko w pracy.

Lew
23 lipca - 23 sierpnia
Najwyższy
czas,
żebyś zaczął, drogi Lwie, zachowywać się jak odpowiedzialny i rozsądny człowiek,
bo Twoje ostanie poczynania
mogą wyprowadzić otoczenie
z równowagi. Może wyjedź do
jakiegoś kurortu i tam w ciszy i
spokoju przemyśl swoje postępowanie. Chwila medytacji nie
zaszkodzi.

Wodnik

Panna
24 sierpnia - 22
września
Może byś się, droga
Panno, wzięła za jakąś pracę.
Miałaś już wystarczająco dużo
czasu, żeby odpocząć i zregenerować siły. Twoja dążność
do perfekcji i stale przesuwane
terminy ważnych zadań mogą
doprowadzić otoczenie do
,,białej gorączki”. Najwyższy
czas się zmobilizować i zacząć działać, a przestać tylko
planować.

Ryby
20 lutego - 20 marca
Sprawy
osobiste
prawie się poukładały. Zostało
jednak jeszcze kilka kwestii do
wyjaśnienia. Na razie jednak
musisz znaleźć zajęcie, które
będzie Ci odpowiadać, bo to,
co robisz w tej chwili, nie jest
Twoją pasją. Pora, byś w tej
kwestii podjął męską decyzję.
Na pewno się opłaci.

21 stycznia - 19 lutego
Oj! Ostatnio chyba
trochę przeholowałeś. I mocno dokuczyłeś osobie, z którą miałeś
świetne relacje. Jej było przykro, a Ty poczułeś się odtrącony. Czas najwyższy, aby
naprawić swój błąd i szczerze
porozmawiać z tą osobą, która
mimo wszystko nadal Cię lubi.
W finansach wyraźna poprawa.

prawie niezmienionym składzie, lecz jako EKO Al Poznań - zajęli w DMP drugie
miejsce.
Gdyby jakiś oligarcha był zainteresowany, to chłopcy szukają sponsora na kolejny sezon i za marne 80-100 tysięcy można ich mieć na wyłączność... Nieważne pod jaką flagą zagrają – trzymam kciuki za team „Walec i Spółka”. Cieszę się
również, że tej klasy zawodnika można spotkać na turniejach w Ostrzeszowie
(w rankingu tegorocznych osiągnięć Piotr Walczak zajmuje 4. miejsce na 6749
zarejestrowanych członków PZBS). Piotrkowi oficjalnie, na łamach Czasu Ostrzeszowskiego - gratuluję uzyskania tytułu i życzę dalszych sukcesów.

Bermuda Bowl.
Przez najbliższe dwa tygodnie (29.09-13.10) w Szanghaju rozgrywana będzie
najważniejsza brydżowa impreza – Drużynowe Mistrzostwa Świata. Potyczki
toczyć się będą w kategorii open (Bermuda Bowl), kobiet (Venice Cup), seniorów
(Senior Bowl) oraz teamów międzynarodowych (Internationals Open Teams).
Wśród sześciu wyłonionych w eliminacjach drużyn reprezentujących Europę
nie zabraknie Polaków (gramy w kat. open i seniorów).
Oczywiście za sprawą internetowych transmisji na żywo będzie można oglądać mecze, komentowane na bieżąco przez czołowych graczy (w przypadku
naszych reprezentacji - zwyczajowo w jednym z pokoi komentarz będzie po polsku). Harmonogram przekazów oraz szczegóły techniczne ich odbioru znaleźć
można na stronie www.pzbs.pl. Mecze tej rangi bywają obserwowane czasem
nawet przez 10 tysięcy kibicujących na serwerze!
(MP)

