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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 11.11.201530

2 listopada - Dzień Zaduszny. Wła-
śnie tego dnia na Zaduszki ze stan-
dardami jazzowymi (choć nie tylko) 
zaprosiło OCK - organizator kon-
certu, jak co roku odbywającego się 
w kaplicy cmentarnej. Bohaterami 
muzycznych Zaduszek byli: znany 
ostrzeszowski muzyk-gitarzysta - 
Adam FULARA, i młoda wokalistka 
Aleksandra DANIELSKA.

Artyści rozpoczęli koncert nie tyle 
standardowo, co „po ostrzeszowsku”, 
od kompozycji Adama Fulary „Siódmy 
dzień”. Nieco później zgromadzona 
w kaplicy publiczność w skupie-
niu wysłuchała też utworu „Krwawa 
Sobota”, poświęconego czterna-
stu mieszkańcom miasta bestial-
sko zamordowanym przez Niemców 
w przeddzień wyzwolenia - 20 stycz-

nia 1945r. Rytm muzyce nadają w tej 
kompozycji wojskowe werble, ale 
także bicie ludzkiego serca.

W tym zaduszkowym koncercie 
Adam był nie tylko muzykiem i kom-
pozytorem, ale też prowadzącym to 
spotkanie. Nieco miejsca poświęcił 
postaci Stanisława Czernika - ostrze-
szowskiego poety, twórcy kierunku 
literatury zwanego autentyzmem. 
Stanowiło to przyczynek do roz-
prawki muzyka nt. idei autentyzmu 
w muzyce, której sam jest wyznawcą. 
Wspomniał też o polifonii i kontra-
punkcie, co dla niejednego słuchacza 
stanowiło muzyczną ciekawostkę. Ale 
w tym wszystkim królowała muzyka, 
głównie standardy. Jednym z pierw-
szych był „dopasowany” do jesien-
nej aury utwór „Jesienne liście”, 
lecz zaraz potem, tak dla złamania 

nastroju, zabrzmiała całkiem wesoła 
piosenka.

Adam Fulara to mistrz gitaro-
wej improwizacji, ale w koncercie 
swe wokalne improwizacje równie 
mistrzowsko prezentowała Ola Daniel-
ska. Chyba najlepszym tego przykła-
dem było wykonanie przez nich pięk-
nego tematu „Summertime” G. Ger-
shwina.

Dobrym zwyczajem zaduszkowych 
koncertów jest także wspominanie 
ostrzeszowian, których nie ma już 
wśród nas. Osobami, którym w pew-
nym sensie dedykowano ten kon-
cert, byli: Alfons Mazurkiewicz (arty-
sta-malarz) i Czesław Bojszczak (pla-

styk, fotograf, muzyk, a także spor-
towiec - reprezentant Polski junio-
rów w LA). Do tego grona dołączył też 
ks. Zdzisław Sobierajski, którego bar-
dzo ciepło wspominał Adam Fulara, 
mówiąc o pierwszych spotkaniach, 
koncertach na plebanii, wielkiej życz-
liwości i otwartości księdza probosz-
cza na ludzi. Warto też dodać, że prze-
cież kaplica, gdzie odbywał się kon-
cert, powstała dzięki pomysłowi i sta-
raniom ks. Zdzisława.

W finale muzycznych Zaduszek 
usłyszeliśmy dwie bardzo nastro-
jowe i niezwykle piękne kompozycje. 
Pierwsza, to utwór Georga Michaela 
„Careless Whisper”. Po nim zaś, już 
właściwie na bis, artyści zaprezento-
wali jeszcze starszy i jeszcze bardziej 
nostalgiczny przebój „Somewhere 
Over the Rainbow”, pozostawia-
jąc uczestników koncertu zasłucha-
nych i trochę stęsknionych za świa-
tem, którego już nie ma, który pozo-
stał gdzieś tam, nad tęczą, lecz ciągle 
pobrzmiewa muzyka z tamtych lat.

K. Juszczak

Miło nam poinformować, że 5 września 2015 roku w kościele w Doruchowie 
na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Anna Kozłowska i Karol Przybył

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia 
i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich 

wspólnych planów.
redakcja

Anna i Karol

Ach, co to był za Ach, co to był za ślub!ślub!Ach, co to był za Ach, co to był za ślub!ślub!

Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można 
odpocząć, ale gniazdo tyko jedno. Oliver Wendell Holmes

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

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”, 
przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opubli-
kujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Z okazji 50. rocznicy ślubu
państwa 

Kazimiery i Józefa
Woźniaków

życzenia 
zdrowia, szczęścia, wielu łask Bożych 
oraz doczekania kolejnych jubileuszy

składa
syn Leszek z żoną i córką Sandrą

Lenka - córeczka państwa Karoliny i Tomasza Jaźwieców z Mikstatu,     ur. 1.11.2015r., waga 3450g
Nikola - córeczka państwa Moniki i Janusza Pytków z Kuźnicy Grabowskiej,  ur. 3.11.2015r., waga 2420g
Zosia -  córeczka państwa Karoliny Klóski i Adama Kaliny z Ostrzeszowa,   ur. 3.11.2015r., waga 4340g
    córeczka państwa Justyny i Łukasza Nowaków z Ostrzeszowa,    ur. 5.11.2015r., waga 2960g
Julka -  córeczka państwa Kornelii Janickiej i Patryka Wojtasika z Ostrzeszowa, ur. 5.11.2015r., waga 4000g
Oliwka - córeczka państwa Wiolety i Mateusza Stasierskich ze Skarydzewa,  ur. 5.11.2015r., waga 3200g
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