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Słodki Jarmark 

4 sierpnia br. miłośnicy miodu spotkali się na XXI Jarmarku Miodowym na 

skansenie w Wolsztynie. Uroczystości rozpoczęły się plenerową Mszą Św., a 

po niej można było zobaczyć występy artystyczne, kiermasz wyrobów, wysta-

wy sprzętu pszczelarskiego, uli, pokaz bartnictwa. Podczas Jarmarku Bur-

mistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski otrzymał podziękowanie za wybitny 

wkład w rozwój Polskiego Pszczelarstwa. 

Czeska przygoda orkiestry 

26 lipca w czeskiej Pradze odbył się międzynarodowy festiwal orkiestr International Youth 

Band Music Festival. Uczestnikami festiwalu było kilka orkiestr z Chin, orkiestry z Czech, 

Słowacji oraz jedyna orkiestra z Polski - Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta. 

Festiwalowe koncerty odbywały się w znanym, praskim teatrze Hybernia. Orkiestrze w wy-

stępie towarzyszyła grupa taneczna. Zespół za występ otrzymał Brązową Nagrodę - "Bronze 

Award". Była  okazja do zwiedzania Pragi z przewodnikiem. Mimo upału i długiej, pieszej 

trasy wszyscy byli zadowoleni - stolica Czech zrobiła wielkie wrażenie. 

Wracają tu z przyjemnością 

W dniach 8-17 lipca już po raz siódmy młodzież z Ukrainy wraz z opiekunami 

zawitała do Wolsztyna. 

Goście zostali zakwaterowani w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie. 

Głównym organizatorem ich pobytu jest Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. 

Przy organizacji wizyty współpracują również: Gmina Wolsztyn, Gmina Sie-

dlec, Gmina Przemęt, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Starostwo 

Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.  Młodzież została spotkała się także 

z  Burmistrzem Wolsztyna, który wręczył im drobne upominki życząc udane-

go pobytu.  

I miejsce ZPiT Kębłowo na IV Przeglądzie Folklorystycznym 

W dniach 5-6 lipca br. w Zduńskiej Woli odbył się IV Międzynarodowy Przegląd "FOLKLOR 

ŚWIATA" w którym ponownie uczestniczył ZPiT Kębłowo. W przeglądzie oprócz kębłowian  

uczestniczyły zespoły z Polski oraz Litwy, Ukrainy, Turcji i Węgier. ZPit Kębłowo był repre-

zentowany przez 3 grupę taneczną, która brała udział w konkursie grup II kategorii (12-15 

lat). W swoim programie zaprezentowali suitę tańców zachodniej Wielkopolski. Podczas 

korowodu ulicami Zduńskiej Woli, wszystkie zespoły miały możliwość zaprezentowania się 

mieszkańcom miasta. W sobotę odbyły się pokazy konkursowe i koncert galowy, w któ-

rym uczestniczył Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo jako laureat I miejsca w swojej kategorii. 

Laureaci otrzymał z rąk marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia i starosty 

zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika dyplom i nagrodę pieniężną. Miłym zaskoczeniem 

dla wszystkich było wyróżnienie dla kapeli towarzyszącej zespołowi – za akompaniament. 

W drodze powrotnej do domu zespół dał występ w Parku Etnograficznym w Sieradzu. 

Zaprezentował tutaj suitę tańców kaszubskich. ZPiT Kębłowo pracuje pod kierunkiem Syl-

wii Kotlarskiej, kierownik, instruktor tańca, Dariusza Wnuka, instruktor tańca,  Krzysztofa 

Olszewskiego, instruktor kapeli. 
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