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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.

28.11.2012

Ach, co to był za ślub!
Angelika i Adrian

Karolina i Dawid

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie
sakramentalne „tak”:

Angelika Ławicka i Adrian Szymczak
- 23.06.2012 r., kościół św. Andrzeja w Siedlikowie

Karolina Sznajder i Dawid Wróbel
- 07.07.2012 r., kościół św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie

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!

KONCERT DLA DUSZY
Każdy koncert z cyklu „Perły w koronie” jest wyjątkowy, inny i bardziej lub
mniej zapada w pamięć słuchacza.
Ten jednak, który odbył się w niedzielę 18 listopada, nie tylko zapadnie
w pamięć, ale i serce każdego z 230

widzów, którzy tego dnia przybyli do
klasztoru Nazaretanek.
Gdy prowadzący koncert Witold
Pelka stwierdził, że w dźwiękach fletni
Pana można się zakochać, uznałem
to za sporą przesadę. Po koncercie

byłem gotów przyznać mu rację rzeczywiście jest w tej muzyce wiele
radości i ciepła, ale też nostalgii.
Jednakże, by instrument ukazał całą
swą duszę, musi znaleźć się w rękach
prawdziwego wirtuoza, by nie powiedzieć - czarodzieja.
W tym przypadku fletnię Pana
zaczarował Dumitru Harea - z pochodzenia Rumun, od pewnego czasu
mieszkający w Polsce. Na fletni Pana
gra od dwunastego roku życia i czyni
to już ponad 30 lat.
W niedzielnym koncercie na akordeonie towarzyszył mu Andrij Melnyk.
Obaj panowie, tworząc zgrany duet,
w trzech odsłonach zaprezentowali
zróżnicowany repertuar.
W pierwszej usłyszeliśmy nieco klasyki ze znaną pieśnią „Ave Maria”.
W drugiej dominowała już muzyka
filmowa. Nietrudno można było rozpoznać motyw przewodni z filmu „Misja”
czy tango z filmu „Zapach kobiety”.
Słuchając muzyki z tych filmów,
oczami wyobraźni można było przywołać niezapomniane sceny.
W trzeciej odsłonie - etnicznej,
zabrzmiała tęsknota rumuńskiego
muzyka za ojczyzną, dźwięki powiewu
wiatru, echa gór. Westchnienie duszy,

przełożone na piszczałki instrumentu.
W taki sposób artysta zaprezentował
„Karpackie impresje”, „Skowronka”,
a przy okazji pokazał maestrię gry nie
tylko na fletni Pana, ale też na innych,
podobnych instrumentach.
Brawom i bisom nie było końca,
zaś po występie każdy mógł porozmawiać z mistrzem, obejrzeć instrument,
otrzymać autograf na zakupionej płycie. Wszak taką muzykę dobrze mieć
pod ręką, ona w chwilach trudnych
ukoi, doda radości i jak na skrzydłach

Rodzice, nauczcie się kochać! Tylko w ten sposób życie waszego dziecka będzie owocne i pogodne. Jean Paul

uniesie nas w lepszy, piękniejszy
świat.
W.J.

Bardzo duży
wybór zabawek
Atrakcyjne ceny
ul. Piekary 1
Ostrzeszów
2 grudnia
godz. 10 - 13

NIEDZIELA
HANDLOWA

Jagódka Wojtuś Ania Julia Maja Marlena Olivier -

córeczka państwa Emilii i Piotra Grzesiaków z Ostrzeszowa,
synek państwa Kamili i Piotra Lisów z Doruchowa,
córeczka państwa Beaty i Tomasza Sembereckich z Mikstatu,
synek państwa Katarzyny i Jerzego Wrotków z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Sylwii i Sławomira Machajów z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Joanny i Sebastiana Helmanów z Wieruszowa,
córeczka państwa Anny i Dariusza Sułkowskich z Pisarzowic,
synek państwa Angeliki i Kamila Śnieżków z Grabowa,

ur. 1.11. 2012r., waga 3260g
ur. 13.11.2012r., waga 4100g
ur. 16.11.2012r., waga 2400g
ur. 17.11.2012r., waga 4100g
ur. 19.11.2012., waga 3180g
ur. 19.11.2012r., waga 3530g
ur. 22.11.2012r., waga 2370g
ur. 22.11.2012r., waga 3180g

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

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

