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Co wiesz  

o Stanisławie Platerze? 

W wolsztyńskiej książnicy odbyło się 

podsumowanie konkursu pt. „Co wiesz 

o Stanisławie Platerze?” Konkurs adre-

sowany był do uczniów klas VI Szkół 

Podstawowych z terenu miasta i gminy 

Wolsztyn. Celem konkursu było zachę-

cenie uczniów do zapoznania się z ży-

ciem i twórczością Stanisława Platera – 

patrona wolsztyńskiej biblioteki. Łącz-

nie w konkursie wzięło udział 155. 

uczestników. Wręczenie nagród nastą-

piło w wolsztyńskiej bibliotece 8 maja w rocznicę śmierci Stanisława Platera. Ucznio-

wie z Państwowej Szkoły Muzycznej w Wolsztynie - Adrianna i Paweł Olejniczak - zad-

bali o oprawę muzyczną podczas uroczystości. Podsumowanie konkursu zakończono 

wspólnym piknikiem. 

Lista laureatów: 

- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze: Aleksandra Tomiak, Przemysław Pacyna; 

 - Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu: Natalia Dominiczak, Wiktoria Zielenda; 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie: Weronika Cieślik, Franciszek Nasiłowski; 

 - Szkoła Podstawowa we Wroniawach: Adela Walkowiak, Aleksandra Barczewska; 

 - Szkoła Podstawowa w Kębłowie: Julita Zboralska, Dawid Dymek; 

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie: Sandra Mleczak, Dawid Grabarczyk; 

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie: Zosia Laskowska, Mikołaj Kostrzewa. 

        Tekst Biblioteka Publiczna 

Historia z pierwszej ręki 

W Bibliotece Miejskiej w Wolsztynie odbyło się niezwykle interesujące spotkanie  

z kombatantem i weteranem II Wojny Światowej Panem porucznikiem dr Józefem 

Ladrowskim – Wiceprezesem Zarządu Głównego ZOR RP. 

To kolejne spotkanie organizowane przy udziale: Stowarzyszenia Miłośników Historii 

Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie i Związku Oficerów 

Rezerwy RP. Spotkanie i ciekawa prelekcja mogło się odbyć dzięki wsparciu finanso-

wemu Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego. 

Porucznik Ladrowski opowiadał o swoim szlaku bojowym, począwszy od 1 września 

1939 roku poprzez działalność w Armii Krajowej -inspektorat Środa i służbie w II Ar-

mii Wojska Polskiego. Prelekcja była ilustrowana licznymi fotografiami i dokumenta-

mi. Czas przeznaczony na prelekcję szybko minął, ale młodzież nie opuszczała gościn-

nej sali biblioteki miejskiej. Jeszcze długo Pan Ladrowski rozmawiał z uczniami wolsz-

tyńskich szkół. Były wspólne zdjęcia i wywiady dla prasy i telewizji. Prelekcja była 

także okazją do sympatycznego spotkania przyjaciół kombatantów z wolsztyńskiego 

Związku Kombatantów RP z Panem Ladrowskim. Wszyscy podkreślali wysoki poziom 

prelekcji zarówno pod względem merytorycznym jak i dydaktycznym. Miłego Gościa 

pożegnano gorącymi brawami na stojąco z nadzieją, że będą jeszcze kolejne równie 

interesujące spotkania. 

Dla wszystkich uczestników była to lekcja prawdziwego patriotyzmu i umiłowania 

Ojczyzny.       Tekst: Biblioteki Publiczna 

Z książką za pan brat 

11 maja br. w 

Bibliotece 

Pedagogicznej 

w Wolsztynie 

odbył się Po-

wiatowy Tur-

niej Wiedzy o 

książce i bi-

bliotece pod 

hasłem 

"Biblioteka - 

książka i infor-

macja". Tur-

niej przeznaczony był dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych z powiatu wolsztyńskiego. 

Przebiegał on w dwóch etapach. I etap przeprowadzony był w formie pisemnej. Dziesięć naj-

lepszych prac zostało zakwalifikowanych do etapu II, w którym uczestnicy odpowiadali na 

pytania ustne o różnej skali trudności. 

Zwycięzcą turnieju została uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 Sandra Mleczak z kl. VI b, III 

miejsce zajął Michał Nowak z kl. VI c. Uczniów przygotowywała  Izabela Rogozińska.  

Podróżnik i poseł 

W wolsztyńskiej bibliotece 10 maja odbyło się spotkanie autorskie z Ro-

manem Pankiewiczem autorem książki pt. „Islandia trzeci żywioł”. 

Uczestnikami spotkania byli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. 

Autor przybliżył młodzieży swoje przygody na Islandii ilustrowane boga-

tym pokazem multimedialnym.  

Natomiast 14 maja w bibliotece gościł Paweł Szałamacha—polski publicy-

sta, prawnik, były wiceminister skarbu państwa, poseł na Sejm VII kaden-

cji. Promował książkę pt. „Kulisy kryzysu”, do której udzielił wywiadu. W 

spotkaniu wzięło udział grono osób, które choć trochę interesują się 

współczesną 

polityką gospo-

darczą i jej 

przyszłością.  

Po spotkaniu 

można było 

zakupić książkę 

i uzyskać auto-

graf. 


