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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!
Bożena i Tomasz

22.09.2010

Niech Wam Bóg jeszcze długie da lata,
W miłości bliskich, we czci u świata,
I niech w duchowej blasku pogody,
I jeszcze złote Wam błysną gody.

40.

Z okazji
rocznicy ślubu

Teresy i Mariana

Marczaków
Miło nam poinformować, że na
ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Bożena Dziurman i Tomasz
Maury (31 lipca, kościół farny
w Ostrzeszowie)

wszystkiego najlepszego
życzą

córka Renata i Ela
oraz syn Marcin
z rodzinami

OCZAROWANI ZAMKAMI
Sukcesy młodych plastyków z Ostrzeszowa i Kobylej Góry

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!

Ewelina Wawrzyniak - zwyciężczyni konkursu.

Bo tylko
y dziecko potrafi
p
f wbić patyk
p y w ziemię,
ę nadać mu imięę i p
pokochać.

„Oczarowani Zamkami” to tytuł międzynarodowego konkursu plastycznego,
którego organizatorem było Muzeum Żup
Krakowskich w Wieliczce. Polegał on na
namalowaniu jednego z zamków, znajdujących się w kraju pochodzenia autora.
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z państw UE. Przysłano 664 prace
z Polski (m.in. z Malborka, Książa, Kwidzynia, Lublina,… a także z Ostrzeszowa)
oraz Litwy, Łotwy i Holandii. Przyznano 9
nagród i 9 wyróżnień. Cieszy fakt, że młodzi ludzie tak bardzo interesują się przeszłością swoich miejscowości, której dziś
widocznym śladem są zachowane zamki.
Nadesłane prace są bardzo różnorodne od przesyconych kolorem po stonowane
i ciemne, wykonane w technice: akwareli,
pasteli, linorytu, grafiki czy na tkaninie. Do
organizowania tego konkursu zainspirował
wielicki zamek Żupny, w którym obecnie mieści się Muzeum Żup Krakowskich
Wieliczka. Zamek jest więc odpowiednim
miejscem do prezentacji prac młodych
artystów. Tam też, 10 września, odbyło

Osoby urodzone między
23 sierpnia a 22 września
to zodiakalne Panny.

Laureatka III nagrody - Ola Morta (z tyłu jej
praca - zamek w Gołuchowie).

Igorek – synek państwa Agnieszki Kozłowskiej i Daniela Kubiaczyka,
Laura – córeczka państwa Kingi i Marka Sabatowskich z Marszałek,
córeczka państwa Elwiry i Mirosława Sztukowskich z Komorowa,
synek państwa Wiesławy i Piotra Stanickich z Siedlikowa,
synek państwa Anety i Marcina Tyrków z Marydołu,

ur. 11.09.2010r., waga 2830g
ur. 12.09.2010r., waga 3300g
ur. 14.09.2010r., waga 3200g
ur. 15.09.2010r., waga 3160g
ur. 16.09.2010r., waga 3700g

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

Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw X4

Ta praca Eweliny Wawrzyniak (zamek w Bobolicach) najbardziej spodobała się jurorom.

się wręczenie nagród laureatom konkursu
i otwarcie wystawy prezentującej najlepsze prace.
Oczarowana zamkami została również
młodzież z naszego powiatu, doskonaląca
swój plastyczny talent pod okiem Elżbiety
Lamentowicz w pracowniach plastycznych
OCK i KOK. W kategorii gimnazjalistów
I nagrodę zdobyła EWELINA WAWRZYNIAK z Ostrzeszowa, zaś ALEKSANDRA
MORTA z Kobylej Góry zajęła III miejsce.
Z kolei w kategorii licealistów wyróżnienie zdobyła praca NATALII ŚMIADY. Do
wystawy zakwalifikowana została również praca namalowana przez DOROTĘ
MOSKWĘ. Trzeba mówić o dużym sukcesie naszych dziewcząt, bowiem, jak
wyznaje p. Lamentowicz, te cztery prace
były jedynymi nadesłanymi przez jej podopieczne. Zamki i pałace stały się niemal
specjalnością dziewcząt z Ostrzeszowa
i Kobylej Góry, bo nagrody zdobyte w Wieliczce są tylko kontynuacją wcześniejszych
dokonań. Gratulujemy!
K. Juszczak

SPROSTOWANIE

W ubiegłym numerze, w artykule pt. „Kwiaty jak talerze” autorstwa pana
Ryszarda Pali napisaliśmy o kwiecie hibiskusa syberyjskiego a powinien być
syryjski. Za błąd Pana Ryszarda i naszych Czytelników przepraszamy.

red.

