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Zaproszenie na wystawę 

W Czytelni dla Dorosłych w wolsztyńskiej 

bibliotece prezentowana jest wystawa  

pt. „Kobiety w KL Auschwitz”  wypoży-

czona z Państwowego Muzeum Au-

schwitz-Birkenau. Poprzez fotografie  

i kopie dokumentów, fragmenty relacji  

i wspomnień prezentuje historię obozu 

żeńskiego i los kobiet różnych narodo-

wości uwięzionych w KL Auschwitz. Wy-

stawa jest opracowana w polskiej i an-

gielskiej wersji językowej. Zapraszamy 

do zapoznania się z ekspozycją jeszcze 

do końca marca. Wystawę obejrzeli już 

m.in. uczniowie z Zespołu Przedszkola, 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Ko-

panicy. 

 

KONKURS  FOTOGRAFICZNY  

PRESS PHOTO 2013  

 

 

 

 

 

 

Konkurs jest doroczną konfrontacją dokonań fotoreporterów 

prasy lokalnej i regionalnej województwa wielkopolskiego. 

Wywołuje liczne dyskusje o roli fotografii w praktyce dzienni-

karskiej, zachęca wydawców prasy i redaktorów naczelnych 

do częstszego korzystania z tej formy wypowiedzi. Sprzyja 

gromadzeniu dokumentacji fotograficznej z życia naszego 

regionu i współuczestniczy w budowaniu tożsamości współ-

czesnej Wielkopolski. 

Nagrodzone prace, prezentowane w formie wystawy objazdo-

wej, wzbudzają duże zainteresowanie zarówno w swym doku-

mentalnym, jak i artystycznym wymiarze. Mamy nadzieję, iż 

na tegoroczną, edycję Konkursu „Wielkopolska Press Photo 

2013″ wpłynie jeszcze większa ilość prac o szerokim wachla-

rzu tematycznym. Czekamy na materiały najtrafniej oddające 

istotę wydarzeń, sytuacji lub osób, ilustrujące ważne momen-

ty życia lokalnej społeczności i jej dzień powszedni.  Bliższe 

informacje i regulamin na stronie www.bibliotekawolsztyn.pl. 

Zajączek z zagranicy 

W sobotę 22 marca br. w Do-

mu Dziecka Doga w Wolsztynie 

dzieci, opiekunowie i licznie 

zaproszeni goście zasiedli  

razem do wielkanocnego śnia-

dania. Stało się już tradycją, iż 

co roku przyjeżdża do nas dele-

gacja ze Stowarzyszenia Part-

nerstwa Miast z Lübben, która 

przywiozi  świąteczne prezenty 

dla każdego dziecka. Świątecz-

ny upominek dla dzieci przeka-

zał także Burmistrz Wolsztyna 

Andrzej Rogozinski. 

 Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 

10.00 do 11.00): 2 i 11 kwietnia—

Przewodnicząca Bogusława Tuchocka; 4 i 16 

kwietnia—Krzysztof Czeszak; 9 i 18 kwietnia —

Maciej Wojciechowski. 

 Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00):  

8 kwietnia—Zbigniew Korylczuk, 15 kwietnia—

Jan Stempin, 22 kwietnia—Grażyna Szewczyk, 

29 kwietnia—Dominik Tomiak. 

 W okresie Świąt Wielkanocnych Pływalnia 

Miejska będzie otwarta w następujących go-

dzinach: 30.03. (tj. Wielka Sobota) - 6.00 - 

12.00; 31.03. (tj. Wielkanoc) - nieczynne; 1.04. 

(tj. Poniedziałek Wielkanocny) - 14.00 - 22.00.  

Promocja książki wolsztyńskiego poety 

21 marca w wolsztyńskiej bibliotece odbyła się promocja książki Szy-

mona Nowaka pt. „Proste słowa. Między człowiekiem a Bogiem”. Au-

tor tomiku urodził się w Wolsztynie. Wzrastał w Starej Dąbrowie, ma-

łej wiosce, fragmencie byłego majątku ziemskiego, wówczas siedzibie 

PGR.  Obecnie mieszka w Wolsztynie, skończył studia, znalazł pracę, 

założył rodzinę. Od czasu do czasu pisze dla siebie i tych, którzy zdecy-

dują się to przeczytać. Czwartkowe spotkanie po raz pierwszy popro-

wadziła Iwona Joksz, która bardzo dobrze odnalazła się w tej roli.  W 

uroczystości udział wziął Zarząd Nadobrzańskiego Banku Spółdzielcze-

go w Rakoniewicach na czele z Prezesem Mirosławem Stachowia-

kiem, który jest sponsorem książki. Podczas tego wieczoru Szymon  

Nowak otrzymał bardzo dużo podziękowań za stworzenie tomiku oraz gratulacji m.in. od Zastępcy Burmistrza Justyny 

Mikołajewskiej, Mirosława Stachowiaka oraz swoich kolegów i koleżanek z pracy, którzy obecni byli na spotkaniu. 

Autor podziękowania skierował do swojej żony, mamy, Prezesa Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewi-

cach, Burmistrza Wolsztyna oraz kolegów i koleżanek z pracy. Wieczór swoim śpiewem umiliła Marta Mania z Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wolsztynie. Licznie zgromadzona publiczność po uroczystości 

mogła zakupić publikację Szymona Nowaka oraz uzyskać autograf. Na koniec spotkania wszyscy przy wspólnym torcie 

i kawie gratulowali sukcesu Szymonowi Nowakowi. 


