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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.

16.06.2010

„Pamięć, która ożywia
i czyni weselszym na duszy”
Maj to miesiąc szczególny dla ludzi
młodych - to czas matur. A dla dojrzałych okazuje się miesiącem szkolnych
retrospekcji.
22 maja 2010 r. absolwenci rocznika
1960 spotkali się w murach swojego
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Curie - Skłodowskiej w Ostrzeszowie.
Okazja ku temu była wyjątkowa, bo
minęło właśnie 50 lat od ukończenia przez ten rocznik szkoły. Grupa 12
absolwentów - rocznik 1960, spotkała
się ze swoim wychowawcą prof. Stanisławem Stawskim. Po części oficjalnej, która odbyła się w liceum przy ul.
Zamkowej, udaliśmy się do klasztoru
Sióstr Nazaretanek, gdzie nasz kolega,

Bronisław Judziński

Ach, co to był za ślub!

Zdjęcie klasy rocznik 1960. Na zdjęciu stoją od lewej: Jerzy Nowak, Krystyna
Swistun - Zwolińska, Zbigniew Blok, Bronislaw Judziński, prof.Anna Kulasowa,
Bogdan Gruszka, ks.Jerzy Rasiak, wych. klasy prof. Stanislaw Stawski.

Aniołowie w Grabowie

ks. dr Jerzy Pasiak, odprawił mszę św.
w intencji koleżanek i kolegów oraz
nauczycieli i wychowawców. Po mszy
św. poszliśmy na uroczystą kolację.
W trakcie jej trwania prowadziliśmy
rozmowy koleżeńskie. A było o czym
rozmawiać. Wspominano czasy sprzed
pół wieku, przede wszystkim te najbardziej przyjemne, np. działalność w drużynie harcerskiej oraz pobyt na obozach
harcerskich. Rozmowy przeciągnęły się
do późnych godzin wieczornych. Żal
było się rozstawać. Przy pożegnaniu
obiecaliśmy spotkać się w tym samym
gronie za rok, a słowo byłych harcerzy,
to słowo święte.

z Krakowem”.
Niestety, publiczność tym razem nie
dopisała, jednak ci, którzy dotarli, na
pewno wyszli usatysfakcjonowani. Urok
kościółka, profesjonalnie przygotowanie
ekipy „Stacji” sprawiły, że warto było
tam być. Czekamy na kolejne artystyczne
popisy Stacji Bukownica i już na nie
zapraszamy.
A. Pisula

Kochanej Mamie

Annie Sikorze
z okazji 60-tej rocznicy
W sobotni wieczór, 5 czerwca
w poewangelickim kościółku w Grabowie mogliśmy wysłuchać koncertu
chóru Stacja Bukownica pt.„Jadą,
jadą, jadą aniołowie”. Tak, jak i 3
tygodnie wcześniej, gdy Stacja Bukownica
wystawiała
przedstawienie
pt.„Dziady”, tak i tym razem występ
był niesamowity.

Chórzyści w długich togach, pod dyrygenturą Mirosława Borkowskiego, wykonali kilkanaście psalmów Piotra Rubika,
w tym najpopularniejsze: „Niech mówią,
że to nie jest miłość” czy „Psalm dla ciebie” oraz inne, mniej znane, lecz równie
piękne. Koncert został przyjęty bardzo
entuzjastycznie, nie obyło się bez bisów,
co chyba trochę zaskoczyło artystów
– na bis usłyszeliśmy skoczny „Psalm

urodzin
dużo zdrowia, uśmiechu
oraz samych pogodnych
dni na dalsze lata
życzą
córki Jola
i Dorota
z rodzinami

Człowieka, który patrzy w oczy dziecka, uderza przede wszystkim ich niewinność:
owa przejmująca niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski, czy chęci bycia
kimś innym, niż jest. — Anthony de Mello

Monika i Dawid
Miło nam poinformować, że 29 maja w kościele parafialnym
w Morawinie na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie
sakramentalne „tak”:

Monika Kosidło i Dawid Kubicki
(na zdjęciu z córeczką Julią).

Młodej Parze 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!

PRODUKCJA
MOSKITIER
- roletki materiałowe
- rolety zewnętrzne
- żaluzje poziome
- żaluzje pionowe
tel. 608 508 280
Osoby urodzone między
21 maja a 21 czerwca to
zodiakalne Bliźnięta.

Igor

– synek państwa Justyny i Paw
Pawła Maków z Ostrzeszowa Pust.,
ur. 06.06.2010r., waga 3950g
synek państwa Anety i Tomasza Sarnowskich z Osieka,
ur. 06.06.2010r., waga 2800g
Oliwier – synek państwa Iwony i Aleksandra Zawadzkich z Ostrzeszowa,
ur. 07.06.2010r., waga 4060g
Julka
– córeczka państwa Renaty i Rafała Gomolińskich z Godziętowów,
ur. 10.06.2010r., waga 4000g
synek państwa Marioli i Wiesława Szczotów z Bledzianowa,
ur. 10.06.2010r., waga 2950g

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