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BARTEK FOTO-ZWYCIĘZCA
OD 75 LAT NA
OSTRZESZOWSKIM WZGÓRZU

75 lat minęło od chwili, gdy
pierwsze nazaretanki przybyły
do Ostrzeszowa. Taka była inspiracja władz kościelnych, a
może i Ducha Świętego, taka
też była wola samego zgromadzenia, by właśnie tutaj, przy
pobernardyńskim kościele, założyć swój klasztor.
Uroczystości rocznicowe odbyły się w minioną sobotę, 11

października, a uczestniczyła
w nich liczna rzesza osób od
lat związanych z klasztorem,
przedstawiciele władz z posłem
A. Grzybem, duchowieństwo, a
nade wszystko siostry nazaretanki, które przybyły na jubileusz
z różnych stron Polski. Dla wielu
z nich była to podróż sentymentalna do ludzi i miejsc, z którymi
kiedyś lub całkiem niedawno

były związane. Wszak klasztor
ostrzeszowski jest domem nowicjatu i w zasadzie każda z sióstr
prowincji warszawskiej tu właśnie
formowała się duchowo do życia w zakonie i może właśnie na
ostrzeszowskim wzgórzu podjęła
najważniejszą dla siebie decyzję
– pożegnania beztroskiej młodości i zostania nazaretanką.
Dokończenie na str.12

Sukces. Tak najkrócej
można określić pierwsze miejsce Bartłomieja Busza z Ostrzeszowa
w konkursie fotograficznym „Wspomnienia
z wakacji”. Była to już
piąta edycja tego konkursu organizowanego
przez Powiatową Galerię Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp.
i TV Proart. Blisko 150
uczestników z całej
Polski wystawiło ok.
450 prac (każdy mógł
dostarczyć najwyżej
3 prace), co w historii
konkursu
stanowiło
rekord. Termin nadsyłania zdjęć upływał
24 września, a każda z
fotografii musiała mieć
format A-4. Trzy przesłane przez Bartłomieja
Busza zdjęcia stanowiły fragment fotoreportażu z tegorocznego IV Biegu Katorżnika, który odbył się
w Lublińcu. Bartek, nie tylko tam robił
zdjęcia, ale w tym nietypowym, ciężkim
biegu również uczestniczył. Nagrodzo-

ne zdjęcie pochodzi z biegu finałowego, zrobione aparatem analogowym z
lustrzanką przy użyciu negatywu czarno-białego, co w dobie „cyfrówek” jest
dodatkowym wyzwaniem.

Dokończenie na str.13

WIELKIE OTWARCIE

INTERMARCHE I BRICOMARCHE
W OSTRZESZOWIE
- 23 października
(czwartek), godz. 9.00

fot. W. Juszczak

(czytaj str.13)
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PAŹDZIERNIKOWA DZIEWCZYNA

Urzędowe
złomowanie pojazdów
Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe
Operacja kasacji jest
bezpłatna
Zapewniamy odbiór
własnym transportem
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