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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.

7.11.2012

Ach, co to był za ślub!
Anna i Krzysztof

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli
i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Anna Kempa i Krzysztof Rutkowski
- 8 sierpnia 2012 r., kościół Chrystusa Króla w Marszałkach;

Ilona Pyka i Michał Olejniczak

- 25 sierpnia 2012 r., kościół w Morawinie

Młodym Parom 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!

Ilona i Michał
W tę nostalgię muzyki wtopiła
się też multimedialna prezentacja zdjęć starego Ostrzeszowa.
Pośród wielkich kompozytorów światowego kina był także Polak
– mistrz tanga, Jerzy Petersburski.
Jego przeboju - „To ostatnia niedziela”,
mogliśmy w tym niezwykłym koncercie
również posłuchać. Utwór mówiący o

Muzyczne Zaduszki w cmentarnej kaplicy

Czy w miejscu zroszonym łzami jak
żadne inne – w kaplicy cmentarnej –
miejscu ostatnich pożegnań naszych
bliskich, można grać muzykę rozrywkową? Co prawda, bardzo stonowaną,
nastrojową, piękną, ale jednak…
Sądzę, że tak i pewnie tego
samego zdania jest spora
grupa melomanów, którzy
po brzegi wypełnili kaplicę
na cmentarzu parafii Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.
Zrobili tak, by ten jeden raz w
roku, w tym właśnie miejscu,
wieczorem, pośród rozświetlonych grobów, przeżyć
koncert
niepowtarzalny,
stworzony przez nastrój,
miejsce, refleksję i piękną
muzykę. A zawdzięczaliśmy
ją artystom tworzącym TRIO
MUZYKI FILMOWEJ w składzie: Jan Jakub Kotowski
(skrzypce), Janusz Lewan-

dowski (kontrabas) i Bartłomiej Stankowiak (fortepian).
Rozpoczęli swój występ niezwykle nostalgicznie, głównym motywem
muzycznym ze słynnego melodramatu
„Casablanca”.

Nostalgia w tym dniu i w takim miejscu to sprawa oczywista, co innego
taniec. Tymczasem następny, grany
przez „Trio”, utwór już w tytule zachęcał do tańca – „Tańczmy, póki trwa ten
bal”. Jednakże przebój L. Cohena jest na
tyle przejmujący, że świetnie
trafia w klimat zaduszkowego
koncertu.
Równie pięknie zabrzmiał
słynny walc „Oczarowanie”,
a główna w tym zasługa
Jakuba Kotowskiego, grającego (dosłownie i metaforycznie) pierwsze skrzypce w
tej miniorkiestrze.
Bardzo jazzowo zabrzmiał
„Czarny Orfeusz”, po którym
znowu dopadła nas nostalgia, a to przez „Moon River”
Henry Manciniego, kompozytora muzyki do filmu „Śniadanie u Tiffaniego”.

rozstaniu, podobnie jak „Love story”,
melodramat wyciskający w latach
70-tych minionego wieku z oczu łzy.
Ale na rozstanie zabrzmiała całkiem
inna, baśniowa melodia, bo też cały ten
koncert był po trosze półrealną baśnią,
wytworem miejsca, czasu i muzyki.
K. Juszczak

Halloween się udało
Zdjęcie od naszych Czytelników.

Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście.

Kacper –
synek państwa Urszuli i Marcina Skupinów z Biernacic,
Michalinka – córeczka państwa Katarzyny i Pawła Kokotów z Grabowa nad Prosną,
synek państwa Aldony Calik i Roberta Grygowskiego z Kotłowa,
Lenka –
córeczka państwa Marty i Adama Tomczaków z Ostrzeszowa,
Olaf –
synek państwa Jagody i Pawła Frankiewiczów z Ostrowa Wlkp.,

ur. 27.10.2012r.,
ur. 29.10.2012r.,
ur. 29.10.2012r.,
ur. 1.11.2012r.,
ur. 1.11.2012r.,

waga 3600g
waga 3200g
waga 3100g
waga 3750g
waga 3600g

Osoby urodzone między 23
października a 22 listopada
to zodiakalne Skorpiony.

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

