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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.

Listopad
Listopad - jedenasty miesiąc w roku wg używanego w Polsce
kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni.
Nazwa miesiąca (wg Brücknera) pochodzi od opadających
jesienią liści. Łacińska nazwa November - dziewiąty miesiąc, została
zapożyczona przez większość języków europejskich.
W listopadzie obchodzimy kilka świąt oraz dni tzw. obrzędowych. 1 listopada ( w tym roku czwartek) – Wszystkich Świętych,
2 listopada (piątek) – Zaduszki, 11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości oraz popularne marcinki (w tym roku przypadają
w niedzielę), 25 listopada – katarzynki (w tym roku też niedziela),
30 listopada – andrzejki (piątek). Mimo jesiennej pluchy i nieprzyjemnego chłodu, listopad ma więc do zaoferowania także dobre,
całkiem ciepłe i sympatyczne dni. A poza tym zaczyna się okres
przedświąteczny…
Przysłowia o listopadzie
Gdy w listopadzie grzmi, rolnik dobrze śni.
Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju na
nowe liście spadnie jeszcze zima.
Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
W listopadzie goło w sadzie.

Ważniejsze rocznice listopada
(1.11. – 6. 11.)
1 listopada

Kościół katolicki - Wszystkich Świętych
Światowy Dzień Wegan
imieniny obchodzą: Andrzej, Benignus, Benigny, Cyrenia, Jakub,
Jan, Julianna, Konradyn, Licyniusz, Marceli, Maria, Nikola, Rajner,
Robert, Seweryn, Teodor, Warcisław i Wiktoryna
79 - erupcja wulkanu Wezuwiusz
1755 - potężne trzęsienie ziemi zniszczyło Lizbonę
1800 - w Warszawie zostało założone Towarzystwo Przyjaciół Nauk
1893 - zmarł Jan Matejko, polski malarz (fot.)
1918 - walkami we Lwowie rozpoczęła się wojna
polsko-ukraińska
1918 - powstał Związek Harcerstwa Polskiego
1952 - eksplozja pierwszej bomby wodorowej
1962 – urodził się Anthony Kiedis, amerykański muzyk
rockowy, wokalista zespołu Red Hot Chili Peppers
1971 – zmarła Jadwiga Smosarska, polska aktorka (ur. 1898)
1993 - Wszedł w życie traktat z Maastricht tworzący Unię Europejską
1998 - utworzono Europejski Trybunał Praw Człowieka
2003 – zmarł Henryk Machalica, polski aktor (ur. 1930)

2 listopada
Kościół katolicki - Zaduszki
imieniny obchodzą: Agapiusz, Ambroży, Bogdan, Bohdan, Bożydar,
Eudoksjusz, Henryk, Jerzy, Malachiasz, Małgorzata, Marcjan, Stojmir, Stomir, Teodot, Tobiasz i Wiktoryn
Kościół katolicki - Zaduszki
1789 - upaństwowienie dóbr kościelnych we Francji
1836 – urodził się Michał Andriolli, polski rysownik, ilustrator
książek, malarz (zm. 1895)
1859 - zmarł John Brown, skazany na śmierć abolicjonista amerykański
1917 - ogłoszono tzw. deklarację Balfoura, przewidującą stworzenie w przyszłości państwa żydowskiego
1920 - w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza na świecie publiczna stacja radiowa
1932 – urodziła się Sława Przybylska, polska piosenkarka
1950 - zmarł George Bernard Shaw, angielski dramatopisarz,
krytyk i publicysta (fot.)
1988 - w Internecie pojawił się pierwszy w historii robak komputerowy napisany przez Roberta T. Morrisa Jr
3 listopada
Światowy Dzień Mężczyzn
Dzień św. Huberta - patrona myśliwych
imieniny obchodzą: Bogumił, Cezary, Chwalisław, German, Ginewra,
Hubert, Marcin, Piotr, Sylwia, Szymon, Teofil, Walenty, Wenefryda i
Witalis
1771 - konfederaci barscy dokonali próby porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
1845 – urodził się Zygmunt Gloger, polski archeolog, etnograf,
krajoznawca (zm. 1910)
1918 - wybuch rewolucji listopadowej w Niemczech
1926 – urodził się Valdas Adamkus , prezydent Litwy
1927 - urodził się Zbigniew Cybulski, polski
aktor (zm. 1967)
1954 – zmarł Henri Matisse, francuski malarz i grafik (ur. 1869)
1957 - ZSRR wystrzeliwuje sztucznego satelitę Sputnik 2 z psem Łajka na pokładzie
1970 - Salvador Allende zostaje prezydentem Chile
1971 – zmarła Janina Porazińska, polska pisarka (ur. 1888)
1992 - Bill Clinton został wybrany na prezydenta USA
4 listopada
imieniny obchodzą: Agrykola, Amancjusz, Dżesika, Emeryk, Franciszka, Helena, Karol, Modesta, Mojżesz, Mszczujwoj, Mścisława,
Mściwoj, Olgierd, Sędomir, Sędzimir i Witalis
1794 - oddziały rosyjskie Aleksandra Suworowa dokonują rzezi
Pragi.
1922 - odkrycie przez angielskiego archeologa, Howarda Cartera grobowca egipskiego faraona Tutenchamona (fot.
- złota maska faraona)
1925 – urodziła się Aleksandra Śląska, polska aktorka
(zm. 1989)
1931 - zmarł Artur Oppman (pseud. Or-Ot), poeta i

publicysta.
1956 - interwencja wojsk Związku Radzieckiego na Węgrzech
1979 - irańscy studenci zajmują ambasadę USA w Teheranie
1995 - zmarł Icchak Rabin, premier Izraela zamordowany w
zamachu

5 listopada
imieniny obchodzą: Blandyna, Dalimiar, Dalmir, Dominik, Elżbieta,
Filotea, Florian, Gerald, Magnus, Marek, Modesta, Sławomir, Sylwan, Teotym, Trofima, Zachary i Zachariasz
1370 - zmarł Kazimierz III Wielki, król polski
1879 - zmarł James Clerk Maxwell, fizyk
1916 - cesarze Niemiec i Austrii wydali akt 5 listopada, zapowiadając utworzenie Królestwa Polskiego
1918 - podział Śląska Cieszyńskiego
1941 – urodził się Włodzimierz Nahorny, polski
muzyk jazzowy
1942 - koniec drugiej bitwy pod El Alamein, odwrót
Afrika Korps
1962 –urodził się Abédi Pelé, ghański piłkarz
1963 – urodził się Muniek Staszczyk, polski wokalista
1967 – urodziła się Kayah, polska piosenkarka
1968 - Richard Nixon zwyciężył w wyborach prezydenckich w
USA
1985 - Zbigniew Religa dokonał pierwszej w Polsce, udanej
transplatacji serca
1995 - wybory prezydenckie w Polsce, do drugiej tury przeszli
Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa
2000 – odbył się uroczysty pogrzeb ostatniego cesarza Etiopii
Haile Selassie I.
2004 – zmarł Jerzy Duda-Gracz, polski malarz, rysownik (ur.
1941)

nia trudny, ale najwaĪniejszy w
Īyciu egzamin. Teraz juĪ naprawdĊ nie wypada zachowywaü
siĊ nieodpowiedzialnie. Musisz
staü siĊ dorosáym, powaĪnym
czáowiekiem. KtoĞ waĪny w Twoim Īyciu tego oczekuje.
Strzelec
22 listopada
grudnia

-

Horoskop
Baran
21 marca - 20 kwietnia
Drogi Baranie! JesteĞ po prostu
kwitnący. Nowe wyzwania, jakie przed Tobą stanĊáy, wyraĨnie Ci sáuĪą i dodają pewnoĞci
siebie. Ludzie lgną do Ciebie i
chĊtnie przebywają w Twoim
towarzystwie. Tylko tak dalej!
Byk
21 kwietnia - 20
maja

Bardzo siĊ starasz, ale skutek
tych staraĔ jest raczej marny.
Musisz trochĊ zmieniü strategiĊ i moĪe posáuchaü dobrych
rad. Ogólnie jednak nie jest
tragicznie i moĪesz byü z siebie zadowolony. Na początku
przyszáego tygodnia spodziewaj siĊ miáych goĞci i zastrzyku
gotówki.
BliĨniĊta
21 maja - 21 czerwca

WáaĞnie skoĔczyáeĞ swoje kolejne przedsiĊwziĊcie. Poszáo
Ci caákiem nieĨle. MoĪesz byü
z siebie dumny i spokojnie zrobiü sobie maáy odpoczynek od
pracy. ZarobiáeĞ juĪ wystarczająco, aby spokojnie Īyü. Czas
poĞwiĊciü siĊ rodzinie. Aha, i
nie musisz tak wszystkim wkoáo wszystkiego zazdroĞciü.
Rak
22 czerwca - 22 lipca

Rodzina rodziną, ale trzeba
teĪ zarabiaü na jej utrzymanie.
MoĪe tak, drogi Raku, wziąábyĞ
siĊ za jakieĞ konkretne zajĊcie,
bo Twoje ostatnie ,,zbijanie

bąków” zaczyna trochĊ denerwowaü Twojego partnera. Za
chwilĊ nie bĊdziecie mieli co
wáoĪyü do garnka. .
Lew
23 lipca - 23 sierpnia

Lubisz rządziü! CzyĪ nie? Nie
moĪna jednak rządziü zawsze i
wszĊdzie, czasem trzeba skapitulowaü, bo moĪna niechcący zraniü bliską osobĊ. Lwie,
musisz przestaü wreszcie ,,ryczeü”, a wszystko siĊ uáoĪy.

Wodnik
21 stycznia - 19 lutego
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SzczĊĞcie masz zapisane w
gwiazdach. Niestety, ostatnio
coĞ z nim krucho. Nawarstwiáo
Ci siĊ tyle trudnych spraw, Īe
nie wiesz juĪ, którą najpierw
rozwiązaü. Po prostu uzbrój siĊ
w cierpliwoĞü, po kolei zaáatwiaj
najpierw te najwaĪniejsze, a
póĨniej te mniej waĪne sprawy. I nie martw siĊ tak bardzo.
Wszystko bĊdzie dobrze.
KozioroĪec
22 grudnia - 20 stycznia
Pracujesz, pracujesz i pracujesz!
Kiedy Ty masz czas na ,,Īycie”?
Drogi KozioroĪcu, tak naprawdĊ
nie moĪna, musisz oduczyü siĊ
tego chorobliwego perfekcjonizmu i ambicji. Niektóre sprawy

Czy nieszczeroĞü to Twoja druga
natura? Musisz trochĊ spasowaü,
bo niedáugo nikt Ci nie zaufa i
zostaniesz sam. Musisz przemyĞleü dogáĊbnie swoje zachowanie
i postanowiü zmiany. W gruncie
rzeczy przecieĪ nie jesteĞ podáy
i potraﬁsz szczerze wspóáczuü
innym
Ryby
20 lutego - 20 marca

Droga Rybko, wáaĞnie wychodzisz
na prostą. Jak dotąd wszystko
ukáada siĊ po Twojej myĞli. BądĨ
jednak czujna i przewiduj. Ale
moĪesz byü optymistką - ta jesieĔ
bĊdzie dla Ciebie raczej szczĊĞliwa. I prawdopodobnie speánią siĊ
Twoje oczekiwania.

Ze szklanej kuli przyszłość
przepowiadała wróżka „Kletsima”

6 listopada
ONZ - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska
Naturalnego podczas Wojen i Działań Zbrojnych
imieniny obchodzą: Anita, Bogdana, Feliks, Hieronim, Kalinik, Krystyna, Leonard, Melaniusz, Nonnus, Teobald, Trzebowit, Walenty i
Ziemowit
1755 - urodził się Stanisław Staszic, ksiądz, uczony
1860 - Abraham Lincoln został prezydentem USA
1860 - urodził się Ignacy Paderewski, pianista,
kompozytor, polityk (fot.)
1893 - zmarł Piotr Czajkowski, kompozytor rosyjski
1936 – urodził się Leonard Pietraszak, polski aktor
1939 - rozpoczęła się Sonderaktion Krakau skierowana przeciwko inteligencji krakowskiej.
1948 - wodowanie Sołdka - pierwszego statku wybudowanego
w Polsce po wojnie

nie są aĪ tak waĪne, Īeby siĊ
nimi bezustannie zamartwiaü.
TrochĊ wiĊcej optymizmu i wiary
w innych. Oni naprawdĊ umieją
zadbaü o siebie.

3 listopada – Światowy Dzień Mężczyzn
Dzień ten nie jest świętem
powszechnie obchodzonym w
Polsce (nad czym Panowie mogą ubolewać). Być możę dlatego, że mało kto o nim
wie albo dlatego, że
w Polsce istnieje też
inny Dzień Mężczyzny - obchodzony 10
marca (zaraz po Dniu
Kobiet). Niektórzy z
panów świętują też
30 września - Dzień
Chłopca. I słusznie,
przecież panowie z
wieku chłopięcego
nie wyrastają prawie
nigdy (no, może z
małymi wyjątkami).
Odważni
głoszą,
że Dzień Mężczyzn
świętowany jest przez cały rok
poza 8 marca, w czym też jest
dużo prawdy.

My jednak, trzymając się światowego
kalendarza,
składamy

wszystkim Panom najserdeczniejsze życzenia – niech Wam kobiety
lekkie będą. :)

Do serca przytul psa...
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Ostrzeszowie poszukuje
nowego domu dla dwóch dużych psów: ok. 3-letniego mieszańca
doga i ok. 2-letniego mieszańca wilczura. Zainteresowane osoby
proszone sa o kontakt, t. 0605 340 116

Panna
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
MoĪesz byü caákowicie spokojna, Īe Twoje nowe przedsiĊwziĊcie bĊdzie wielkim sukcesem. To, co zrobiáeĞ ostatnio,
nie tylko potwierdziáo, Īe masz
klasĊ i ogromne wyczucie, ale
teĪ spotkaáo siĊ z ogromnym
zainteresowaniem.
JuĪ
od
dawna zachwycasz wszystkich. NajwyĪszy czas pozbyü
siĊ nieĞmiaáoĞci.
Waga
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
MoĪe byĞ tak, droga Wago, áyknĊáa jakieĞ witaminki, bo ostatnio coĞ CiĊ opuĞciáa sprawnoĞü ﬁzyczna. Budzisz siĊ
,,poáamana” i ciągle narzekasz
na zdrowie. CzyĪby ,,cudowne
talizmany” straciáy moc? Wago,
weĨ siĊ koniecznie za siebie. W
przyszáym tygodniu czeka CiĊ
miáa niespodzianka.
Skorpion
24 paĨdziernika - 21
listopada
NajwyĪszy czas, Skorpionie,
abyĞ wydoroĞlaá. Masz do zda-

Pozdrowienia z Londynu
Ostatnie tegoroczne pozdrowienia z wakacji (i nie tylko
wakacji). Gorące jak słońce, szybkie jak wiatr pozdrowienia z
Londynu dla redakcji,, Czasu Ostrzeszowskiego”, mieszkańców
ulicy Złotej i Jasnej oraz Anny i Ryszarda Świderskich przesyła
córka Gosia i wnuczek Mateusz
Za tydzień podsumowanie i wyniki losowania

