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01„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

4.03.2015

BLIŻEJ STWÓRCY POPRZEZ CHÓRALNY ŚPIEW
W minioną sobotę w murach ostrzeszowskiego klasztorku rozbrzmiewała muzyka chóralna. W ramach 49. koncertu z cyklu „Perły
w koronie” mogliśmy zatopić się w śpiewie prezentowanym przez
Chłopięcy Chór Katedralny „PUERI CANTORES TARNOVIENSES”,
który przyjechał do nas aż z Tarnowa, ale przez Kalisz. Tak się bowiem
składa, że od kilku dni tarnowscy chórzyści przebywają w Kaliszu,
biorąc udział w Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” i korzystając z tzw. dnia wyjazdowego, piątkowy wieczór poświęcili ostrzeszowskim melomanom. Na co dzień w katedrze tarnowskiej śpiewa

90 chórzystów, lecz do Kalisza, zgodnie z wymogami festiwalu,
przyjechała grupa około 30-osobowa i w takim składzie gościli też
w klasztorze.
Gdyby tak w kilku zdaniach streścić charakter prezentowanych
utworów, trzeba by powiedzieć, że nie były to jakieś popularne melodie. Przeważały bowiem śpiewane po łacinie psalmy i rozpoczynające
koncert chorały gregoriańskie, wpisujące się swą treścią w nastrój
Wielkiego Postu. Jak głosił tytuł koncertu i o czym też mówił kierujący chórem ks. Grzegorz Piekarz, słuchając tej muzyki, było się BLI-

STUDNIÓWEK CZAR czyli młodość, piękno i rozum...
To studniówkowe „męskie” zdjęcie dedykujemy paniom, z okazji Dnia Kobiet.

ŻEJ STWÓRCY, gdyż pozwalała ona zatopić się w medytacji i refleksji. Potem razem ze śpiewakami podążaliśmy przez epoki - od średniowiecza, poprzez renesans, aż po czasy nam bliższe. Pięknie zabrzmiała pieśń „Ave Maria” - najczęściej spotykany motyw
maryjny w muzyce. Tarnowscy chórzyści zaśpiewali kompozycję
hiszpańskiego twórcy dedykowaną Matce Bożej. Muzyczno-modlitewne medytacje można było też snuć, słuchając twórczości polskich
kompozytorów, jak choćby utworu Wacława z Szamotuł „Ja jestem
dobrym pasterzem”. Na koniec chór zaprezentował trzy współczesne
kompozycje sakralne, w tym śpiewaną po polsku „Pieśń o wniebowzięciu”. Zadziwiające jest, że pomimo trudnego repertuaru młodzi
chórzyści spotkali się z serdecznym, a nawet entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Bez bisu się nie obyło, zaś na pożegnanie usłyszeliśmy patriotyczną pieśń „Gaude Mater Polonia” („Ciesz się, Matko
Polsko”).
K. Juszczak
Koncert stanowi element projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.”, zrealizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
***

POMÓŻ RATOWAĆ KLASZTOR W OSTRZESZOWIE
- przekaż 1% na jego renowację!
Numer KRS - 0000309499
Cel szczegółowy - NAZ 1 Klasztor w Ostrzeszowie

www.gavicom.pl

Tylko chwasty sieją się same. Wszystko inne, aby mogło rosnąć i żyć, wymaga czasu i cierpliwości, mozołu i wytrwałości. Jak ludzkość istnieje,
raz tylko manna spadła z nieba i też nie wiadomo, czy to prawda. Zofia Kucówna

Lena Klaudia -

córeczka państwa ŻŻanety i Mariusza Kłysów z Rogaszyc,
córeczka państwa Moniki i Leszka Domagałów z Ligoty,
córeczka państwa Urszuli i Roberta Malików z Wieruszowa,
Jaś synek państwa Eweliny i Piotra Pietraszewskich z Ochędzyna,
Jakub synek państwa Pauliny i Dariusza Wawrzyniaków z Olszyny,
Amelka - córeczka państwa Bożeny i Jarosława Wejfelów z Plugawic,
Igor synek państwa Eweliny i Jacka Mazurów z Ostrzeszowa,
Przemuś - synek państwa Katarzyny i Tomasza Skórskich z Parzynowa,
Leon Noel - synek państwa Katarzyny i Przemysława Roszków z Wrocławia,
synek państwa Ilony i Arkadiusza Cześniaków z Kuźnicy Bobrowskiej,
córeczka państwa Gabrieli Liebner i Rafała Menduckiego z Ostrzeszowa,
synek państwa Marcjanny Chowańskiej i Marka Śmigli ze Zmyślony Parzynowskiej,
Julia córeczka państwa Kingi Niemiec i Andy’ego Schepersa z Kraszewic,

ur. 20.02.2015r., waga 2150g
ur. 20.02.2015r., waga 3500g
ur. 21.02.2015r., waga 3090g
ur. 21.02.2015r., waga 3550g
ur. 22.02.2015r., waga 4160g
ur. 23.02.2015r., waga 3980g
ur. 23.02.2015r., waga 3370g
ur. 23.02.2015r., waga 2980g
ur. 23.02.2015r., waga 4350g
ur. 23.02.2015r., waga 3560g
ur. 25.02.2015r., waga 2900g
ur. 25.02.2015r., waga 3170g
ur. 26.02.2015r., waga 3650g

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

