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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.

25.09.2013

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
Rycerz Blaszka - pogromca smoka
Niemcy, animacja, familijny, 78 min,
b.o.

Jacek Krzaklewski (Perfect) i Adam
Fulara na żywo w telewizji

Wtorek - 24 IX, godz. 17.30 (3D)
Środa - 25 IX, godz. 17.30 (2D)
Czwartek - 26 IX, godz. 17.30 (3D)
W imię
Polska, dramat obyczajowy, 96 min.
Wtorek - 24 IX, godz. 19.30
Środa - 25 IX, godz. 19.30
Czwartek - 26 IX, godz. 19.30
Piątek - 27 IX, godz. 17.30
Niedziela - 29 IX, godz. 15.00
Diana
USA, WB, dramat biograficzny, od lat
15.
Piątek - 27 IX, godz. 19.30
Niedziela - 29 IX, godz. 17.00 i 19.00
Wtorek - 1 X, godz.17.30 i 19.30
Środa - 2 X, godz.17.30 i 19.30
Czwartek - 3 X, godz.17.30 i 19.30

Bilety: ulg. 13zł (3D - 18zł), norm. 16zł
(3D - 20zł); wtorek - 12zł (3D - 16zł)
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem
30zł (3D - 40zł)
Seanse o godz. 11.00 w promocyjnej
cenie 2D - 12 zł, 3D - 16 zł
Okulary: 5zł /na własność/ lub 2zł wypożyczenie + 3zł kaucja, zwracana
po zdaniu okularów.
Seanse niedzielne gwarantowane.
Filmowe czwartki z kawą.
Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl

Zapowiada się piękny wieczór w Ostrzeszowie!

Niedziela, 6.10.2013, godz. 20.00
Kawiarnia Baszta
(Ostrzeszów, ul. Zamkowa 6)
Myrra Ros (Islandia)
Support: Tomcio&Patryś
Bilety: 10 zł - w przedsprzedaży; 15 zł - w dniu koncertu (do nabycia w Baszcie).
Koncert na FaceBooku:
https://www.facebook.com/events/608034979246543/
Proszę posłuchać:
http://www.youtube.com/watch?v=ImE1M0KJ0uk
http://www.youtube.com/watch?v=5wVBNssHF98

16 września br. w kaliskiej telewizji Amazing miało miejsce nietypowe
spotkanie muzyczne, Jacek Krzaklewski - gitarzysta grupy Perfect - zagrał
na żywo w duecie z ostrzeszowskim
muzykiem Adamem Fularą. W czasie
programu była też rozmowa na temat
nowej płyty Full-X oraz koncertów Fulary
z Gilbertem w Stanach Zjednoczonych.
Po raz pierwszy mieliśmy okazję
zobaczyć na antenie skrót filmowy
z tego wyjątkowego wydarzenia. W czasie programu miał też premierę pierw-

szy oficjalny teledysk Full-X do utworu
„Colosseum” z nowej płyty.

Jacek Krzaklewski opowiadał o swojej wieloletniej współpracy z zespołem
Perfect oraz o dwóch solowych płytach
i o muzycznych planach w najbliższym
czasie. Do tych planów zalicza się też
muzyczna wizyta w Zespole Szkół nr
2 w Ostrzeszowie, która będzie miała
miejsce jeszcze w tym roku.
Przy okazji warto dodać, że zespół
Full-X wystąpi w pełnym składzie 27
grudnia 2013 w „Baszcie” z wyjątkowym
świątecznym koncertem, promującym
płytę „An Introduction to Counterpoint”
(płytę można kupić w sieci Media MarktSaturn oraz w Ostrzeszowie w sklepie
„Kamerton”). Zapowiada się prawdziwa
muzyczna uczta dla melomanów.
(a)

ZAPROSZENIE
na

XIV Amatorskie Zawody Jazdy Konnej
i HUBERTUSA - „SIEKIERZYN 2013”,
które odbędą się 6.10.2013r. (niedziela), o godz. 1330
w Marszałkach (za szkołą).

W programie:
1. Konkurs sprawności powożenia
2. Kombinacja sprawnościowa na
czas dla jeźdźców
3. Pogoń za lisem
4. Pokaz jazdy westernowej
Przejażdżki konne, ognisko

Zarząd
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ostrzeszowie
zawiadamia
obecnych studentów oraz kandydatów, że

dnia 4 października 2013r. (w piątek),
o godz. 17.00,
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie,
odbędzie się

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
AKADEMICKIEGO 2013/2014

Organizatorzy
Stowarzyszenie Inicjatyw
Powiatowych w Ostrzeszowie
Burmistrz Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
Rada Rodziców
przy SP w Marszałkach

Wykład inauguracyjny wygłosi Europoseł
Andrzej Grzyb na temat:
„Polityka energetyczna i klimatyczna w Unii
Europejskiej”
W programie: przyjęcie nowych członków
i zapisy członków do poszczególnych sekcji.

Telefon kontaktowy:695926060

W imieniu zarządu
Janina Tarchalska - prezes

Zapraszamy na odpust do klasztorku
KLASZTOR 29 WRZEŚNIA 2013
7.30 - MSZA ŚW.
12.00 - MSZA ŚW. - SUMA ODPUSTOWA,
której przewodniczył będzie o. Tycjan Zgraja OFM
18.00 - KONCERT z cyklu „Perły w koronie”
pt. „Muzyczne odcienie bandury”
Po mszach świętych nastąpi poświęcenie figurek św.
Michała Archanioła.
Na ostrzeszowskim wzgórzu wzniesiono
kościół, dedykując go św. Michałowi Archaniołowi - i tak jest do dnia dzisiejszego.
W roku 1629 szlachta ostrzeszowska, w liście do biskupa wrocławskiego,
napisała:
W części południowej grodu dominuje
góra, średniej wysokości, a poświęcona
z dawien dawna świętemu Michałowi Archaniołowi. Na szczycie wzgórza stoi drewniana kapliczka, [czy kościół], pod wezwaniem tego świętego, znanego z cudów
i licznie przybywających pielgrzymów. Na
tym wzgórzu św. Michał jest strażnikiem
granic Królestwa i innych dróg, strażnikiem
najpewniejszym i najsławniejszym, także
w innych strażnicach granicznych (kroniki
bernardyńskie z roku 1629 - nr 1610).
Kroniki, pisane przez ojców bernardynów, wspominają, że: Kaplica została
wybudowana ze względu na szacunek
dla procesji, które zwykły się tu odbywać
w czasie uroczystości z Najświętszym
Sakramentem i na pamiątkę objawień św.
Michała Archanioła na tym miejscu, o których mówią ludzie starsi (…) Objawił się On
przy otwartej skrzyni z przyborami kościelnymi, z której mała dziewczynka niewiele
otrzymała, np. ornat, srebrny krzyż itd. Gdy

te przedmioty zostały przyjęte - anioł zniknął (kroniki bernardyńskie z roku 1722 - nr 1576).
Czy kronikarz opisał fakt, czy tylko pobożne pragnienie ludzi
wierzących? Bóg to wie. Jednak zapis kronikarski świadczy o kulcie tego świętego patrona. Św. Michał Archanioł zajmował ważne
miejsce w pobożności wiernych. Wyrazem więzi, jaka łączyła
ostrzeszowian z Archaniołem, są trzy jego wizerunki w kościele
i figura na zwieńczeniu kaplicy. Kroniki bernardyńskie z roku
1722 wspominają, że Kaplica (…) została wymurowana na nowo,
umieszczono na niej figurę św. Michała Archanioła (nr 1576).
Natomiast w kościele na zwieńczeniu ołtarza głównego znajduje
się jeden ze wspomnianych wizerunków: obraz Michała Archanioła - kopia obrazu Guido Reniego. Możemy ponadto zobaczyć
dwa freski Archanioła. Na zachodniej ścianie tarczowej
tęczy namalowany jest Michał Archanioł depczący pokonanego Lucyfera (czerwonego smoka z ludzkim korpusem), w prawej ręce trzyma miecz, w lewej wagę z ludzką
duszą na jednej szali, której czyny płynące z wiary przeważają kamień młyński na drugiej szli). Wizerunek św.
Michała Archanioła widoczny jest również na sklepieniu
prezbiterium. Przewodzi on tam siedmiu archaniołom,
otaczającym i adorującym monstrancję. Ubrany jest
w stój rzymskiego żołnierza trzymającego miecz w ręku.
Święty Michale Archaniele,
który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga
i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.
Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj,
za Twoim przykładem, na początku nowego dnia,
otwierając się na działanie Ducha Świętego,
w każdej chwili dawał się Bogu,
wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku:
Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Dzisiaj także zapraszamy wszystkich do wspólnej
modlitwy za wstawiennictwem tego księcia aniołów
i na uroczystości odpustowe w niedzielę - 29 września
br. do kościoła Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.
s. Edyta Pietrzak

