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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.

26.01.2011

Ach, co to był za ślub!

Agnieszka i Mateusz
Miło nam poinformować, że 2 października 2010r. na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

RODZINNE KOLĘDOWANIE

Agnieszka Szukalska i Mateusz Majtas - kościół w Mikstacie
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”, przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do
redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Święta Bożego Narodzenia
już za nami, ale wciąż jeszcze
pobrzmiewa kolęda, przywracając choć na chwilę świąteczny nastrój barwnych choinek i betlejemskich stajenek.
To właśnie kolędy w rodzinnym wykonaniu zdominowały
trzynastą edycję koncertu
„Perły w koronie”.
W niedzielny wieczór, 16
stycznia, „klasztorek” wypełnił śpiew kolęd i piosenek
świątecznych. Ten nowatorski
pomysł zrodził się już minioną
jesienią za sprawą p. Witolda
Pelki, który po raz pierwszy konferansjerski mikrofon pogodził z występem
w koncercie.
Pierwszymi jednak, którzy odważnie postanowili rozpocząć ten rodzinny
śpiew, byli Stanisław i Maciej Alcerowie
oraz Elwira Pinkosz z tatą Ryszardem. Te
połączone siły dwóch rodzin stanowiły
mocny początek. Autorskie teksty świątecznych piosenek i bardziej współczesne
kolędy przypadły do gustu licznie zebranej
publiczności. Panowie Alcerowie oraz p.
Ryszard wsparli także muzycznie Halinę
Kurzawę, która wystąpiła jako następna,
śpiewając: „Jest taki dzień” i „Zatrzymajcie się, ludzie”.
Kolejnej rodziny szczególnie nie trzeba
było przedstawiać, gdyż państwo Prusinkiewiczowie od samego początku
są mocno zaangażowani w organizację
tych koncertów. „Świąteczna piosenka”
w wykonaniu p. Beaty oraz instrumentalne utwory zagrane przez synów: Witka,
Artura i Tomka, ukazały duże możliwości
muzyczne tej rodziny. Zaś nad właściwym
oświetleniem i dźwiękiem czuwał mąż
i ojciec Piotr Prusinkiewicz.
Byłoby dziwne, gdyby pomysłodawca
tego koncertu nie zmobilizował także swoich najbliższych, dlatego Witold Pelka wraz
z córką Małgosią i synem Maciejem mieli
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Kasia i Zosia – córeczki państwa Danuty i Roberta Kowalskich z Pisarzowic,
ur. 18.01.2011r., waga 2600g
synek państwa Agnieszki i Piotra Kończaków ze Starej Kuźnicy, ur. 18.01.2011r., waga 3210g
Zosia –
córeczka państwa Urszuli i Sławomira Grzesiaków z Ostrzeszowa, ur. 19.01.2011r., waga 2850g
synek państwa – Jolanty Baran i Marcina Gudera z Ostrzeszowa, ur. 20.01.2011r., waga 3420g

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości
i szczęścia na całe długie lata!

Wykorzystano obrazki Clipart programu
rogramu CorelDraw X4

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,
odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska”
J. I. Kraszewski

również okazję zaśpiewać
tekst Aliny Pelki „Pobłogosław, Dzieciąteczko”.
W trakcie koncertu
można było m.in. dowiedzieć się, że zwyczaj
rodzinnego kolędowania
dotarł do Polski w XV
wieku. Największą popularność kolędy zdobyły
w wieku XVII, a popularny
utwór „W żłobie leży” napisał ks. Piotr Skarga.
Na rodzinne śpiewanie przybyli też Aleksandra i Edward Kędziowie
z Bukownicy, którzy wraz
z przyjaciółmi ze „Stacji
Bukownica” zaśpiewali „Bóg narodził się”,
Lulajże, Jezuniu” i „Biały puch”. Trudno
o lepszy finał niż występ rodzeństwa Rybczyńskich: Bożeny, Mateusza i Michała,
których wsparł, grający na akordeonie,
kuzyn, Sławomir Jabłoński - bohater
poprzedniego koncertu.
Okres świąteczny już prawie przeminął,
ale zawsze przyjemnie jest wśród przyjaciół pośpiewać kolędy.
W. Juszczak

