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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!

Miło nam poinformować, że 18 stycznia 2014
roku w kościele w Doruchowie na ślubnym
kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Anna Stolpert
i Maciej Steinert
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!

25.06.2014

Kochani Jubilaci

Ireno i Józefie Woźniak

z okazji pięknego jubileuszu, jakim są Złote Gody,
życzymy Wam, abyście dalej szli przez życie,
trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem,
zawsze pewni swoich
uczuć
wnuczki - Kinga z mężem
i Malwina z Dominkiem
oraz prawnuki Laura, Wiktoria, Marcel

SPOTKANIE SZKÓŁ PAPIESKICH
DIECEZJI KALISKIEJ

Anna i Maciej

Minęło 10 lat, odkąd zdaliśmy maturę!
„Prawdziwe” życie zaczyna się
po maturze - dla nas, maturzystów z
2004 roku dorosłe życie rozpoczęło
się tak naprawdę właśnie po opuszczeniu murów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Ostrzeszowie.
Euforia; mamy „w kieszeni maturę”,
ruszamy na podbój świata... na studia, do pracy, niektórzy za granicę. Do
Ostrzeszowa „wpadaliśmy” na chwilę.
Przelotne spotkania na ulicy, krótkie
„cześć”, czasami kilka zdawkowych
pytań: „co słychać?”, „jak leci?”, „a nie
wiesz, co z Edytą, co robi Mateusz?”
Pamiętam lekcję historii z profesor
Derendal, kiedy powiedziała nam, że
10-lecie, w które wkraczamy, będzie
czasem decydującym o naszym życiu.
Tak było. Kończyliśmy studia, pierwsza praca, rodzina, narodziny dzieci.
Powoli zaczęliśmy zapominać o beztrosce szkolnych, szalonych lat. „Gdzie się

podziały tamte prywatki?”
W końcu nadszedł dzień, w którym
postanowiliśmy się spotkać - bo właśnie
w tym roku mija dziesięć lat, od kiedy
opuściliśmy mury „naszego” liceum.
Jeszcze przez długi czas wspomnienie
o sobocie - 7 czerwca, będzie wywoływało na naszych twarzach uśmiech.
Myślę, że w szczególności należy za
to podziękować Ani, Marcie i Hubertowi - kochani, bez Was to spotkanie nie
byłoby aż tak udane. To właśnie dziewczyny zajęły się organizacją, odnalazły
nas, porozrzucanych po „świecie”.
Hubert udostępnił lokal... i dzięki temu
mogliśmy bawić się, śmiać i radować do
białego rana.
Chociaż przybyło nam trochę lat - tak
naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Nie
zmieniliście się, 4F! Czułam się na tym
spotkaniu tak jak na jednym z wielu za
czasów szkolnych. Nie tylko ja odniosłam wrażenie, jakby czas zatrzymał się

w miejscu i dopiero co, w piątek, skończyliśmy lekcje, a w sobotę spotkaliśmy
się, by trochę „poszaleć”. Byliśmy niesforną klasą! Do dziś wspominają nas
nauczyciele w LO! Ale potrafiliśmy się
wspierać, szanować i pomagać sobie.
Niektórzy z nas nie widzieli się całe
10 lat! Wspomnienia, wspomnienia,
wspomnienia... w sobotę wywoływały
uśmiech, refleksję, czasem łzy...
Szkoda, że zabrakło kilku osób (niektórzy nie mogli przyjechać, ponieważ
pracują za granicą), ale i tak uzbierała
się nas niezła gromadka. Była za to
z nami nasza wychowawczyni - pani
Ania Mamys, Uwielbialiśmy ją! A ona
mimo tych naszych „wybryków” również darzyła nas sympatią.
To było naprawdę niezapomniane
spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia na
kolejnym jubileuszu!
A. Ławicka

Należy czuwać, aby dobro dziecka było zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Jan Paweł II

Blanka - córeczka państwa Pauliny i Tomasza Nowaków z Kraszewic, ur. 16.06.2014r., waga 3150g
Natan - synek państwa Olgi Olejniczak i Mariusza Nikodema z Osieka, ur. 18.06.2014r., waga 3680g
Igor synek państwa Pauliny i Krzysztofa Barteckich z Klonowej, ur. 19.06.2014r., waga 2500g

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

Dzieciństwo, młodość, praca, twórczość, działalność Jana Pawła II porusza, nadaje kierunki realizacji rozwoju,
sprzyja rozbudzaniu wartości, które
są podstawą wychowania i nauczania.
Wielki autorytet sprawił, że wiele szkół
wybrało właśnie tę postać na swojego patrona. Takich placówek jest też
wiele w naszym regionie, dlatego co
roku organizowany jest Zjazd Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II z naszej diecezji. Tegoroczne spotkanie miało miejsce 12 czerwca w Ostrzeszowie. Jego
organizatorem było Gimnazjum nr 2
im. Karola Wojtyły. Wzięły w nim udział
delegacje z 22 szkół.
Obchody uroczystości rozpoczęły
się w szkole; tu każda delegacja otrzymała pamiątkowe foldery i film promujący piękno ziemi ostrzeszowskiej.
Poczty sztandarowe szkół im. Jana
Pawła II, uczniowie, młodzież i nauczyciele naszego gimnazjum, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz
goście w kościele Chrystusa Króla
uczestniczyli w uroczystej mszy św.
pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej księdza biskupa Edwarda
Janiaka. Następnie uczestnicy zjazdu
mieli okazję obejrzeć spektakl oparty
na fragmentach dramatu Karola Wojtyły
„Przed sklepem jubilera”. Zostało ono
przygotowane przez grupę teatralną,
prowadzoną przez p. Martę Przywarę.
Po wrażeniach estetycznych, których
dostarczył doskonały występ naszych

gimnazjalistów, uczestnicy zjazdu przeszli na dziedziniec Baszty. Tutaj zebrani
mogli nie tylko skorzystać z przygotowanego posiłku, ale również obejrzeć
występy artystyczne. Tym razem przybyłe szkoły zaprezentowały postacie
i działania wybranych świętych. Inscenizacje przedstawiały świętych: Piotra, Ojca Pio, księżnę Jadwigę Śląską,
Jadwigę Królową, Joannę Berettę Molli,
księdza Jana Vianeya.
Zjazdy Rodziny Szkół Papieskich
sprzyjają
integracji
społeczności
uczniowskich oraz środowisk lokalnych. Są to wydarzenia, które mogą
odbyć się tylko dzięki przychylności,
życzliwości i zaangażowaniu władz
miasta, dyrekcji OCK, pracowników
i uczniów Gimnazjum, jak i Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz parafii. Za ich
otwarte serca dziękujemy.
Organizatorzy

