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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.

Ach, co to był za ślub!

Justyna i Grzegorz
Miło
ił nam poinformować,
i f
ć żże 22 czerwca 2013 roku
k w kkościele
ś i l wP
Parzynowie
i na
ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Justyna Pawlak i Grzegorz Bąk
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
Zapraszamy pary wstępujące w związek małżeński do powiadomienia nas o ślubie
- przyjdziemy, zrobimy zdjęcie, albo do przysyłania fotografii ze swoich ślubów.
Opublikowanie zdjęcia w „Czasie Ostrzeszowskim” będzie dodatkową pamiątką
z tego niepowtarzalnego dla każdej pary wydarzenia. Podziel się radosną nowiną ze
swojego życia. To nic nie kosztuje.
Natomiast pary, które wzięły ślub dawniej, przed laty zapraszamy do opowiedzenia
o nim, do pokazania archiwalnego zdjęcia - ku przypomnieniu, wzruszeniu, dla młodych, aby ocalić „tamten świat” od zapomnienia. Wystarczy zadzwonić do któregoś
z redaktorów (nr tel. kom. na str. 2. i 4.) albo do red. - tel. stacjonarny: 62 730 14 90.
Zapraszamy!

redakcja

Drodzy Jubilaci!

Renato i Andrzeju Chwiłkowscy
W tak pięknym dniu,
jakim jest rocznica Waszego Ślubu,
życzymy Wam wszelkiej
pomyślności,
pociechy z dzieci i wnuków
oraz doczekania w dostatku
i zdrowiu Złotych Godów
rodzice oraz bracia z rodzinami

9.10.2013

Bandurzystki z Drohobycza
w ostrzeszowskim klasztorze

W kilkuletniej historii koncertów
z cyklu „Perły w koronie” mogliśmy
słuchać pięknych głosów i podziwiać
gry na niemal wszystkich instrumentach
strunowych. Tymczasem, jak się okazuje - wciąż przed nami nowe
muzyczne pola do odkrycia.
Na ostatnim z klasztornych
koncertów było nam dane
zatopić się w dźwięki bandury - instrumentu pochodzącego z Ukrainy. Stamtąd
też przyjechały do Ostrzeszowa dwie znakomite bandurzystki, laureatki wielu
międzynarodowych konkursów: Natalia Czumak i Natalia Hamar. A tak dokładniej,
to przyjechały z Drohobycza
- miasta zaprzyjaźnionego
z powiatem ostrzeszowskim.
Obie panie są wykładowcami
w tamtejszym Muzycznym
Konserwatorium. Nie może
więc dziwić, że spod ich

palców wydobywały się najpiękniejsze
dźwięki, pochodzące z różnych epok
i krajów.
Zapewne miejsce koncertu spowodowało, że rozpoczęły go od pieśni „Ave

mio” wywołały aplauz słuchaczy. A
potem znów kilka utworów instrumentalnych - od menueta po „Wiosnę”
z „Czterech pór roku” Vivaldiego, gdzie
bandura imituje i skrzypce, i wiolonczelę, a po części także fortepian.
Skoro bandurzystki przyjechały do
nas z Ukrainy, to tak po cichu można
było się spodziewać, że usłyszymy też
najpopularniejszą piosenkę ukraińską
- „Hej, Sokoły!” Intuicja nas nie zawiodła, zaś wykonanie pieśni - na bandury
i kilkadziesiąt głosów przeszło do historii polsko-ukraińskich spotkań. Warto
zauważyć, że ten pełen artystycznych
doznań koncert zawdzięczamy nie tylko
bandurzystkom i konferansjerowi Witoldowi Pelce, nie tylko organizatorom,
czyli gościnnym siostrom nazaretankom
oraz Powiatowi, lecz także programowi
„Konno, koleją, historycznie i tanecznie…”, z którego środki umożliwiają
melomanom przenosić się co jakiś czas
w krainę czarownych dźwięków i tak,
jak 29 września, trochę pobandurzyć
z bandurzystkami.
K. Juszczak

Maria”, zarówno granej, jak i śpiewanej,
bowiem śpiew stanowi swoiste dopełnienie gry na bandurze. W tym przypadku nie chodziło o zwyczajny wokal,
ale o przepiękny sopran. Łatwo sobie
wyobrazić, jak porywająco została tu
zaśpiewana pieśń Chopina „Gdybym
ja była” czy też „Marsz niewolników”
z opery Nabuco - Verdiego. Ta pieśń
miała swą szczególną wymowę, bo
w latach stalinowskich gra na bandurze, jako symbolu niepodległej Ukrainy,
została zakazana. Pieśni ukraińskie,
wykonywane podczas koncertu, również nawiązywały do tego klimatu. Jakże
inne w swym charakterze - śpiewne,
wylewne - były pieśni neapolitańskie.
Nic dziwnego, że „Santa Lucia” i „O sole

Z religii każdej to w pamięci zawsze miej, że małe dzieci po to są, by kochać je.
A z najmądrzejszych ksiąg zachowaj tylko te, co mówią, że dzieci po to są, by kochać je. Anna Maria Jopek
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ur. 27.09.2013r., waga 3600g
Julka córeczka państwa Bernadety i Sławomira Bogaczów ze Szklarki Myślniewskiej,
ur. 28.09.2013r., waga 3350g
Jaś synek państwa Katarzyny i Jana Pijanków z Kraszewic,
ur. 29.09.2013r., waga 3700g
Nikola córeczka państwa Ilony Adamskiej i Łukasza Barcikowskiego ze Zmyślonej Parzynowskiej,
ur. 30.09.2013r., waga 3200g
Staś synek państwa Natalii i Artura Mazurkiewiczów z Ostrzeszowa,
ur. 30.09.2013r., waga 3260g
Osoby urodzone
córeczka państwa Katarzyny i Arkadiusza Kalów z Ostrzeszowa,
między 23 września
ur. 2.10.2013r., waga 3280g
a 23 października to
Kacper synek państwa Moniki i Piotra Sznayderów z Kaliszkowic Kaliskich,
zodiakalne Wagi.
ur. 2.10.2013r., waga 4190g

SSzczęśliwym
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Rodzicom
R d i
gratulujemy,
t l j
a wszystkim
tki kochanym dzieciaczkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

