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01„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

28.10.2015

Ach, co to był za ślub!
Miło nam poinformować, że 29 sierpnia 2015 roku w kościele w Wielowsi na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne
„tak”:

Daria Szymczak i Adrian Leśnierowski
fot. FOTOGOLD Marek Jastrzębski, tel. 600 837 784

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności,
szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej
realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja

Daria i Adrian

RODZINNE SPOTKANIE PEŁNE WSPOMNIEŃ
Zjazdy rodzinne to piękna tradycja, wzmacniająca więzy, zacieśniająca znajomości i kontakty
zwłaszcza z krewnymi, których los rzucił daleko poza
rodzinny dom.
Piąty już zjazd rodziny Grzegorowskich rozpoczął
się mszą świętą w urokliwym rojowskim kościółku pw.
św. Wojciecha. Modliliśmy się za wszystkich członków
rodziny, a szczególnie za tych, którzy już odeszli.

Wspólne biesiadowanie, jak co roku, odbyło się
w „Agro-Zaciszu” w Rojowie - w miejscu, które jednocześnie jest „gniazdem” rodu Grzegorowskich. Właśnie
tu sięgają korzenie rodziny, to tutaj zbudowali swój dom
nasi pradziadkowie - Jan i Petronela, a później osiadło tu jedno z ośmiorga ich dzieci - syn Michał z żoną
Weroniką, z domu Klepacz. Oni z kolei dochowali się
sześciorga dzieci. Gospodarstwo przejął najstarszy

z synów - Marian, a po nim jego córka Wiesława.
Co roku podczas zjazdów poznajemy nowych członków rodziny, a także cieszymy się z przyjścia na świat
dzieci - Pawełek Grzegorowski z Wrocławia w dniu
zjazdu miał zaledwie trzy tygodnie.
Wielu członków rodziny już odeszło, ale staramy
się o nich pamiętać, przechowując rodzinne fotografie, pamiątki i przekazując je młodszemu pokoleniu. Ma
temu też służyć, tworzone przez wszystkich, drzewo
genealogiczne. Mamy nadzieję, że za rok, podczas
kolejnego zjazdu, będzie już gotowe.

fot. FOTOGOLD Marek Jastrzębski, tel. 600 837 784

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!

Człowiek został stworzony dla nieba, szatan złamał drabinę, która tam prowadziła. Jan Maria Vianney

Lenka -

córeczka państwa Anny i Łukasza Dłubków z Bierzowa,
ur. 15.10.2015r., waga 3280g
Agatka córeczka państwa Joanny i Roberta Marków z Mikstatu,
ur. 16.10.2015r., waga 3290g
Ania córeczka państwa Moniki i Dawida Puchałów ze Skrzynek,
ur. 17.10.2015r., waga 3180g
Magdalena - córeczka państwa Ewy Jeziorek-Salamon i Tomasza Salamona
z Kraszewic, ur. 17.10.2015r., waga 3380g
Nikodem synek państwa Agnieszki i Krzysztofa Nowaków z Sycowa,
ur. 17.10.2015r., waga 3790g
Tymek synek państwa Zuzanny i Karola Drabikowskich z Mielcuch,
ur. 18.10.2015r., waga 3580g
Aron synek państwa Patrycji i Roberta Bolków z Wieruszowa,
ur. 19.10.2015r., waga 3230g
Julia córeczka państwa Moniki i Pawła Nowaków z Czajkowa,
ur. 21.10.2015r., waga 3600g

Szczęśliwym
Sz
li
Rodzico
Rodzicom gratulujemy, a wszystkim
w
kochanym dzieciątkom życzymy
życzyymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

