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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.

Październik
Ważniejsze wydarzenia października
(10.10.– 16.10.)

10 października
Święto Drzewa
ONZ - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Międzynarodowy Dzień Oporu przeciw Karze Śmierci
imieniny obchodzą: Paulina, Daniel, Dionizjusz, Dionizy, Eleuteria, Eleuteriusz, Franciszek, Gereon, German,
Jan, Kalistrat, Leon, Lutomir, Maria, Paulin, Przemysław,
Rustyk, Samuel, Tomił, Twardostoj, Zbigniew
1913 - otwarto Kanał Panamski
1950 - urodziła się Nora Roberts,
amerykańska pisarka
1956 - zainaugurowano I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej
Warszawska Jesień
1961 - urodziła się Danuta Stenka,
aktorka polska (fot.)
1968 - zmarł Nikifor Krynicki, łemkowski malarz prymitywista (ur. 1895)
1982 - Papież Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Maksymiliana Marię
Kolbego
1991 - zmarł Andrzej Zaucha, polski piosenkarz (ur. 1949)
11 października
imieniny obchodzą: Aldona, Aleksander, Andronik,
Brunon, Burchard, Dobromiła, Dobrosława, Domaczaja,
Emanuel, Emilian, Firmin, Gardomir, Gromisław, Maria,
Marian, Placyda, Probus, Zenaida
1919 - uroczyście otwarto Uniwersytet Wileński
1938 - urodziła się Olga Lipińska, polska reżyserka, scenarzystka telewizyjna, satyryk, autorka
tekstów kabaretowych
1963 - zmarł Jean Cocteau, francuski
pisarz i malarz (ur. 1889)
1967 - zmarła Halina Poświatowska,
polska poetka (ur. 1935) (fot.)
1969 - urodziła się Jacek Łągwa,
polski muzyk zespołu Ich Troje,
kompozytor
1973 - urodził się Tomasz Jachimek,
polski artysta kabaretowy, konferansjer
2006 - reprezentacja Polski w piłce
nożnej wygrała mecz eliminacji Mistrzostw Europy 2008 z
Portugalią; mecz zakończył się wynikiem 2-1
12 października
Polska - Dzień Bezpiecznego Komputera
imieniny obchodzą: Cyprian, Cyriak, Edwin, Edwina,
Eustachiusz, Eustachy, Feliks, Grodzisław, Grzymisław,
Maksymilian, Maksymiliana, Serafin, Wilfryd, Witold
1492 - Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów; oficjalna data
odkrycia Ameryki
1840 - urodziła się Helena
Modrzejewska, polska
aktorka (zm. 1909)
1931 - w Rio de Janeiro
odsłonięto słynny pomnik
Chrystusa Zbawiciela
1935 - urodził się Luciano
Pavarotti, włoski śpiewak
operowy – tenor, (zm.
2007) (fot.)
1995 - wojna w Bośni: podpisano zawieszenie broni
13 października
Dzień Ratownictwa Medycznego
Dzień Dawcy Szpiku
imieniny obchodzą: Daniel, Edward, Faust, Gerald,
Geraldyna, Gerbert, Honorat, January, Karp, Magdalena, Marcjalis, Maurycy, Mikołaj, Reginbald, Siemisław,
Teofil, Wacław, Wenancjusz, Wenanty
1770 - konfederacja barska
uchwaliła Akt detronizacji
Stanisława Augusta Poniatowskiego
1884 - ustanowiono południk
zerowy w Greenwich
1925 - urodziła się Margaret
Thatcher, brytyjska polityk
partii konserwatywnej, premier Wielkiej Brytanii (fot.)
1980 - urodziła się Ashanti,
amerykańska piosenkarka
muzyki soul i R’n’B
1939 - powołano Narodową Organizację Wojskową
14 października
Dzień Edukacji Narodowej - święto pracowników oświaty - Dzień Nauczyciela
imieniny obchodzą: Alan, Bernard, Burchard, Dominik,
Dominika, Dzierżymir, Donacjan, Fortunat, Fortunata,
Gaudencjusz, Gaudenty, Gwendalina, Just, Kalikst,

Liwia, Małgorzata, Prascewia, Radzim, Rustyk, Witalia
1773 - powstała Komisja Edukacji Narodowej
1834 - opatentowano maszynę do siania kukurydzy
1861 - rosyjski namiestnik Karol hr. Lambert wprowadził
stan wojenny na terytorium Królestwa Polskiego
1864 - urodził się Stefan Żeromski, polski pisarz i działacz
literacki (zm. 1925)
1927 - urodził się Roger Moore,
brytyjski aktor filmowy (fot.)
1947 - urodził się Tomasz Wołek,
polski dziennikarz, publicysta
polityczny i komentator sportowy
1947 - Chuck Yeager w samolocie Bell X-1 przekroczył barierę
dźwięku
1978 - w Watykanie rozpoczęło
się konklawe, które 2 dni później
wybrało na papieża metropolitę
krakowskiego Karola Wojtyłę
1978 - urodził się Usher, amerykański piosenkarz, aktor
15 października
Międzynarodowy Dzień Niewidomych (Światowy Dzień
Białej Laski)
Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (Dzień
Dziecka Straconego)
Święto Wojsk Radiotechnicznych
imieniny obchodzą: Antioch, Bruno, Brunon, Drogosław,
Eutymiusz, Filipa, Gościsława, Jadwiga, Leonard, Sewer,
Tekla, Teodoryk, Teresa
70 p.n.e. - urodził się Wergiliusz, rzymski poeta (zm. 19
p.n.e.)
1815 - Napoleon Bonaparte (fot.)
został zesłany na Wyspę Świętej
Heleny
1817 - zmarł Tadeusz Kościuszko, polski i amerykański wojskowy (ur. 1746)
1844 - urodził się Fryderyk Wilhelm
Nietzsche, niemiecki filozof, twórca
teorii nadczłowieka (zm. 1900)
1955 - urodziła się Ewa Błaszczyk,
polska aktorka
1959 - urodziła się Sarah Ferguson,
księżna Yorku
1978 - Marek Kotański założył w Głoskowie pierwsze centrum Monaru
2003 - Chiny jako trzeci kraj na świecie wystrzeliły w kosmos pierwszego kosmonautę
16 października
Polska - Dzień Papieża Jana Pawła II
ONZ - Światowy Dzień Żywności
imieniny obchodzą: Ambroży, Aurelian, Dionizy, Elifia,
Elifiusz, Emil, Florentyn, Gaweł, Gerard, Grzegorz, Iga,
Jadwiga, Lubgost, Maksyma, Martynian, Nereusz, Radzisław, Walenty, Walentyn
1854 - urodził się Oscar Wilde, angielski poeta, prozaik, dramatopisarz i filolog klasyczny irlandzkiego
pochodzenia (zm. 1900)
1935 - urodził się Teofil Wilski, polski duchowny, biskup kaliski
1940 - zostało oficjalnie utworzone
warszawskie getto
1964 - Chiny zdetonowały pierwszą
bombę atomową
1972 - urodził się Tomasz Hajto,
polski piłkarz (fot.)
1978 - Wanda Rutkiewicz jako trzecia kobieta na świecie oraz
pierwsza Europejka weszła na Mount Everest (8848 m n.p.m.)
1978 - polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i
przyjął imię Jana Pawła II
1991 - zgodnie z umową międzyrządową powstała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

Horoskop
Baran
21 marca
kwietnia

-
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Drogi Baranie, ostatnio staáeĞ siĊ nieznoĞny dla otoczenia. Twoje zmienne nastroje
bardzo Ĩle wpáywają na najbliĪszych. A do tego jesteĞ
przykry. Nie zawsze trzeba
mówiü wszystkim prawdĊ
prosto z mostu. PrzemyĞl to
i moĪe wyciągnij wnioski. A
poza tym wiĊcej wiary w siebie!
Byk
21 kwietnia - 20
maja
Jesz i chudniesz, i
tak w kóáko. Czas, by wreszcie poskromiü swój apetyt
i utrzymaü jednolitą wagĊ,
poniewaĪ tego rodzaju huĞtawki wagowe nie sáuĪą ani
urodzie, ani tym bardziej
zdrowiu. Nawet Twój partner
zaczyna mieü tego doĞü. W
ﬁnansach lekka poprawa. W
pracy moĪliwy awans.
BliĨniĊta
21 maja - 21 czerwca
Drogi BliĨniaku, nie masz pojĊcia o osobach, które zdawaáoby siĊ znasz. Oceniasz
je zupeánie báĊdnie i masz
o nich nie najlepsze zdanie. Szkoda! MoĪe warto by
przyjrzeü im siĊ bliĪej, a nie
tylko oceniaü je na podstawie ich wyglądu czy zachowania. Poza tym koniecznie
potrzebny Ci kilkudniowy odpoczynek.
Rak
22 czerwca - 22
lipca
Twoja troskliwoĞü
jest ostatnio aĪ przesadna,
drogi Raku. Twoi najbliĪsi chcą sami podejmowaü
decyzje i ponosiü odpowiedzialnoĞü za swoje czyny.
Zamknij wreszcie ten parasol
ochronny, który rozpostaráeĞ
nad swoją rodziną, zajmij siĊ
bardziej sobą, ostatnio trochĊ siĊ zaniedbaáeĞ. W miáoĞci jesienne oĪywanie.
Lew
23 lipca - 23 sierpnia
Nie od dziĞ wiadomo, Īe najbardziej lubisz rządziü, ale
skoro tak, to rządĨ mądrze i
rozwaĪnie, bo na razie Twoje decyzje są báĊdne i czĊsto nietraﬁone. MoĪe warto
przemyĞleü sprawĊ, zanim
podejmie siĊ decyzjĊ i wyda
polecenia. Przygotuj siĊ na
nieoczekiwane spotkanie z
dawno niewidzianą osobą,
bĊdzie to ciekawe przeĪycie.

PEREGRYNACJA RELIKWII
RELIKWII ŚW.
ŚW. DOMINIKA
DOMINIKA SAVIO
SAVIO
PEREGRYNACJA
MARSZAà KI11-13.X.2007
KI11-13.X.2007
MARSZAà
12 października- piątek
rów szkolnych
Program:
11 października-czwartek

8.00- Czuwanie modlitewne-siostry nazaretanki z Ostrzeszowa, wierni

18.00- Powitanie
9.00- Msza św. - liturgię prowadzą
19.00- Msza św- liturgię prowadzą uczniowie Szkoły Podstawowej w Mardzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. szałkach z udziałem
pensjonariuszy
św. Dominika Savio w Ostrzeszowie
Domu Opieki
20.00- Czuwanie modlitewne- dzieci, 10.00- Czuwanie modlitewne- uczniomłodzież, ministranci, harcerze
w i e
Szkoły
21.00- Apel Jasnogórski
Podstawowej
22.00- Czuwanie modlitewne- mło- w Mardzież pracująca, narzeczeni, Żywy s z a ł Różaniec
kach.
Poświę23.00- Czuwanie modlitewne- siostry cenie
salezjanki, nauczyciele, współpracow- t o r n i nicy salezjańscy, wierni
strów i
24.00- Msza św.
przybo-

11.00- Czuwanie modlitewne- dzieci
przedszkolne z Marszałek i Grabowa,
matki oczekujące potomstwa, młode
małżeństwa
11.30- Pożegnanie
Ks. Henryk Soboniak

Panna
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
No, nareszcie coĞ
siĊ zaczyna dziaü. Wreszcie
postanowiáaĞ zawalczyü o
swoją przyszáoĞü. Twoje ostatnie posuniĊcie byáo mistrzowskie i z wielką klasą. Niestety,
znaleĨli siĊ i tacy, którym nie
dogodziáaĞ. PamiĊtaj, droga Panno, w
Īyciu najwaĪniejsze
jest, Īeby byü sobą
i wcale nie naleĪy zawsze i
wszĊdzie speániaü oczekiwania innych.
Waga
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Wago! JeĞli wybierasz siĊ na
jesienne wojaĪe, to pamiĊtaj o
ciepáym ubranku. To, co miaáaĞ na sobie podczas ostatnich
cháodniejszych
wieczorów,
nie posáuĪyáo Twemu zdrowiu
i teraz siedzisz w domku z
czerwonym nosem, popijasz
herbatkĊ lipową i czekasz, aĪ
przestaniesz
kasáaü i siąpiü nosem.
Witamina C i mleko
z miodem postawią
CiĊ szybko na nogi i
nie bĊdziesz musiaáa rezygnowaü z obiecującego spotkania.
Skorpion
24 paĨdziernika - 21 listopada
Drogi Skorpionie, najbliĪszy
tydzieĔ to doskonaáa okazja
na spotkanie z rodziną, którą ostatnio zaniedbywaáeĞ.
PamiĊtaj, nie tylko pracą Īyje
czáowiek, miáoĞü ma duĪo
wiĊksze znaczenie.
Strzelec
22 listopada - 21
grudnia
Twoje szalone pomysáy, jakie ostatnio miewasz, spĊdzają sen z powiek Twoim
najbliĪszym. MoĪe czas, by
siĊ ustatkowaü i zaniechaü nareszcie tych szaleĔstw. Musisz
nareszcie wydoroĞleü i zrzuciü
z siebie skórĊ ,,sportowca ekstremalnego”. RównieĪ Tobie
nie wychodzi to na zdrowie.
KozioroĪec
22 grudnia - 20
stycznia
KozioroĪcu! Zlituj Ty
siĊ! Co Ty wyprawiasz? Nawet sobie nie zdajesz sprawy, jaki ostatnio staáeĞ siĊ trudny we wspóáĪyciu.
ObraĪasz siĊ o nic. Nie moĪna
z Tobą spokojnie porozmawiaü
ani chwili, bo zaraz stajesz siĊ
rozdraĪniony. MoĪe naleĪaáoby nauczyü siĊ bagatelizowaü
pewne sprawy i nie przeĪywaü
wszystkiego tak do ,,szpiku
koĞci” Sam naprawdĊ nie zbawisz Ğwiata.
Wodnik
21 stycznia - 19 lutego
Oj! Ostatnio chyba
trochĊ przeholowaáeĞ. I mocno dokuczyáeĞ osobie, z którą
miaáeĞ Ğwietne relacje. Jej byáo
przykro, a Ty poczuáeĞ siĊ odtrącony. Czas najwyĪszy, aby
naprawiü swój báąd i szczerze
porozmawiaü z tą osobą, która
mimo wszystko nadal CiĊ lubi.
W ﬁnansach wyraĨna poprawa.
Ryby
20 lutego - 20 marca
JesteĞ bliska zrealizowania tego, o czym od dawna
marzyáaĞ. PoczyniáaĞ nawet
pewne kroki, aby zrealizowaü
swoje marzenie i aby robiü w
Īyciu to, co zawsze chciaáaĞ
i w czym bĊdziesz czuáa siĊ
speániona. Kiedy juĪ wszystko
bĊdzie gotowe, nie zapomnij
o wielkim otwarciu i bankiecie
dla najbliĪszych i przyjacióá.
PamiĊtaj, reklama dĨwignią
handlu.

