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Droga Krzyżowa Smoleńskiego Krzyża 

26 marca 2013 r. w wolsztyńskiej książnicy odbył się monodram pt. 

„Droga Krzyżowa Smoleńskiego Krzyża”. Głównym jego inicjatorem był 

Włodzimierz Chrzanowski z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christia-

na” Oddział Okręgowy w Poznaniu. Specjalnymi gośćmi byli ks. Prałat Jan 

Stanisławski oraz ks. Prałat Stanisław Wojtaszek. 

Na samym początku Włodzimierz Chrzanowski serdecznie przywitał 

wszystkich gości oraz rozpoczął uroczystość. Następnie harcerze z 16 

Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II „Okrągła Szesnastka” w Świętnie ze 

Stowarzyszenia Harcerskiego Wir w Wolsztynie wnieśli krzyż oraz zapalo-

ne znicze. Atmosfera była bardzo podniosła i uroczysta. Recytacje w wy-

konaniu Włodzimierza Chrzanowskiego przeplatane były muzyką graną 

na saksofonie przez Katarzynę Kozioł z Państwowej Szkoły Muzycznej I 

Stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie. Recytacja oraz muzyka dobrana 

była do pokazu multimedialnego. Na samym końcu prowadzący złożył 

wszystkim życzenia wielkanocne oraz podzielił się z zebranymi symbolicz-

nym jajkiem. Księża gratulowali Włodzimierzowi Chrzanowskiemu pomy-

słu na tego rodzaju spotkanie.  

Ku pokrzepieniu serc –  

Bitwa pod Grunwaldem Jan Matejko 

W Bibliotece Miejskiej w Wolsztynie odbyła się pre-

lekcja pt. „Ku pokrzepieniu serc – Bitwa pod Grunwal-

dem Jan Matejko”. Niezwykle interesujące spotkanie 

wraz z pokazem multimedialnym zaprezentował  

dr Włodzimierz Kwaśniewicz. Sala Biblioteki Miejskiej 

była pełna. Swą obecnością zaszczyciła nas młodzież, 

kombatanci oraz inni pasjonaci historii. Organizato-

rem spotkania było Stowarzyszenie Miłośników Histo-

rii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym 

w Drzonowie. Spotkanie zorganizowano przy wspar-

ciu finansowym Burmistrza Wolsztyna - Andrzeja Ro-

gozinskiego w ramach współpracy w realizacji projek-

tu w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i tradycji”. 

 
Autoportret—Tu jestem 

W Gminnym Centrum Informacji odbył się wernisaż 

rozpoczynający wystawę „TU JESTEM”. Wystawa pod-

sumowuje działania plastyczne prowadzone w roku 

szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum Specjalnym nr 4  

w Zespole Szkól Specjalnych w Wolsztynie. Od wrze-

śnia do kwietnia uczniowie trzech klas brali udział  

w warsztatach artystycznych zarówno na terenie szkoły 

jak i w GCI, przygotowując i opracowując wystawę  

tematyczną którą oglądać można od 16 kwietnia do  

3 czerwca br. 

Tematem, z którym zmierzyli się młodzi artyści był au-

toportret, który wymagał  wnikliwego spojrzenia na 

siebie, na swą osobowość. Prezentowane obrazy są 

bardzo wnikliwym studium podmiotu, każą nam zbliżyć 

się w niedostępną na co dzień przestrzeń ludzi za-

mkniętych za szybą stereotypów i uprzedzeń społecz-

nych. Wystawa skłania do refleksji nad naszym sposo-

bem patrzenia na ludzi, którzy do tej pory byli gdzieś 

TAM… a dziś są TU, z nami. 

Prezentowane działania artystyczne są częścią autor-

skiego programu „Ze Sztuką na TY”, który trwa od roku 

szkolnego 2011/2012 i swą kontynuację mieć będzie w 

roku przyszłym. Głównym jego założeniem jest rozwija-

nie indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień plastycznych, oraz wzbudzanie emocji wy-

wierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby 

samorealizacji i samoakceptacji uczestników progra-

mu. Uczniowie dojrzewają w nim jako artyści, rozwijają 

swoje umiejętności, nabywają większej pewności sie-

bie, doznają uczucia odniesienia sukcesu. 

Wernisaż otworzył pokaz filmu dokumentujący pracę 

uczniów nad przygotowaniem wystawy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy  

z rąk reprezentującego Starostę Wolsztyńskiego kie-

rownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Pana Witolda Składanka, Burmistrza Wolsztyna Pana 

Andrzeja Rogozinskiego oraz dyrektora ZSS w Wolszty-

nie Pani Hanny Strugała-Rozynek. 

 

     Tekst: Joanna Weiss 

Wystawa pt. Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich 

W czwartek 4 kwietnia br. w wolsztyńskiej bibliotece miejsce miało uroczyste otwarcie wystawy pt. „Historia Pol-

ski i stosunków polsko-niemieckich”. Tego samego dnia Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski spotkał się w 

swoim gabinecie z Manfredem Mackem współautorem wystawy. Ekspozycja powstała na podstawie podręcznika 

do nauczania historii i prezentuje najważniejsze tematy tej publikacji. Autorami wystawy są pracownicy Deut-

sches Polen-Institut w Darmstadt: 

Manfred Mack i Matthias Kneip. Go-

ściem specjalnym tego popołudnia był 

jeden z współautorów ekspozycji - 

Manfred Mack. Uroczystość rozpoczęła 

swoim pięknym śpiewem Marta Mania 

z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie. Na-

stępnie Dyrektor Biblioteki Publicznej 

Arleta Prządka przywitała wszystkich 

gości, a Manfred Mack przybliżył zebra-

nym tematykę wystawy. Ekspozycja 

czynna będzie do końca kwietnia. Ser-

decznie zapraszamy. 

Henryk Śmiech skończył 100 lat 

W sobotę 6 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Śmiech z Wolsztyna obchodził swoje 100 uro-

dziny. List z gratulacjami dla szacownego Jubilata przesłał Prezes Rady Ministrów RP 

Donald Tusk. W dniu 8 kwietnia 2013 r. w poniedziałek Pana Henryka Śmiecha odwie-

dzili Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

B e r n a d e t a 

Z a m e l c z y k 

przekazu jąc 

najlepsze ży-

czenia, kwiaty 

oraz drobny 

prezent.  


