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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn razem z redakcją Informatora Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprasza wszystkich miłośników literatury do nad-

syłania na adres redakcji (info@wolsztyn.pl) swoich wierszy lub opowiadań dotyczących Wolsztyna, miejscowości w gminie 

czy ludzi w niej mieszkających. Komisja złożona z przedstawicieli redakcji oraz Biblioteki wybierze utwory najbardziej intere-

sujące, po czym będą opublikowane na łamach naszego czasopisma. Po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną wydane w for-

mie książkowej. Pragniemy w ten sposób ożywić tradycje literackie na ziemi wolsztyńskiej oraz pielęgnować piękno i kulturę 

języka polskiego. Utwory mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy, bez ograniczeń wiekowych. Oczekujemy wierszy lub 

opowiadań nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w konkursach. Powinny być podpisane imieniem i nazwi-

skiem z załączonym adresem do wiadomości redakcji. Utwory noszące znamiona plagiatu nie będą brane pod uwagę. Gorą-

co zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, nie piszcie do szuflady! 

     Wiersz nadesłał 

BRONISŁAW UTRATA z Wolsztyna 

 
Spacer  

po Wroniawach 
 
Gdy się nudzisz w domu 
A jesteś ciekawy 
Wyjdź sobie na spacer 
By zwiedzić Wroniawy 
 
Możesz iść do parku 
Tam gdzie kwitną fiołki 
Albo na boisko 
I fikać koziołki 
 
A gdy o Wroniawach 
Chcesz wiedzieć coś więcej 
To możesz odwiedzić 
Dom Wczasów Dziecięcych 
 
Dom Wczasów to pałac 
Z przedwojennych czasów 
Siedziba szlachciców 
Burżuji grubasów 
 
Dzisiaj w tym zabytku 
Dzięki ustrojowi 
Komnaty zajmują 
Lokatorzy nowi 
 
Do tego pałacu 
Jak się domyślacie 
Przyjeżdżają dzieci 
Na letnie wakacje 
 
Dalej we Wroniawach 
Tuż na skraju wioski 
Działa Agrofirma 
Jerzy Polanowski 
 
Firma bardzo prężna 
Kto zwiedza przyznaje 
Ludziom szefa ręka 
We znaki się daje 
 
Dyscyplina ostra 
Rygor staropolski 
Jeśli nie przestrzegasz 
żegnaj Polanowski 
 

Jeśli Cię nie zmęczy 
Po Wroniawach spacer 
Możesz jeszcze zwiedzić 
Kolejową stację 
 
Dawniej tutaj lśniło 
Obejście zadbane 
Perony czyściutkie 
Wszystko malowane 
 
Teraz tu panuje 
inna demokracja 
Nie wiesz co za obiekt 
Na pewno nie stacja 
 
Gdy się bliżej przyjrzysz 
Co tutaj się mieści 
Powiesz to nie stacja 
To jest coś z powieści 
 
Kiedy już się zmęczysz 
Spoci Ci się czoło 
Możesz się skierować 
W drogę kanałową 
 
Spacerując dalej 
By zaznać ochłody 
Możesz się zatrzymać 
Przy ujęciu wody 
 
Tu z tego ujęcia 
Grubymi rurami 
Płynie czysta woda 
Tłoczona pompami 
 
Gdy chcesz już zakończyć 
Swe spacerowanie 
Udaj się do baru 
Na podsumowanie 
 
Pani bufetowa 
Kufelek Ci poda 
Grzecznie podziękujesz 
I do domu choda 
 
Gdy Cię żona spyta 
Gdzie się podziewałeś 
Ty powiesz że dzisiaj 
Wroniawy zwiedzałeś 

Za przysłany i opublikowany wiersz / opowiada-

nie autor otrzymuje upominek książkowy ufun-

dowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gmi-

ny Wolsztyn. Gratulujemy panu Bronisławowi! 

Najwyższe laury Wielkopolski dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie 

14 października br. z okazji Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 
3 w odbyła się uroczysta akademia, podczas której Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przekazał na ręce dyrektora Artura 
Łozińskiego odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.  

Wyróżnienie to przyznawane jest od 14 lat instytucjom, które poprzez swoją dzia-
łalność wnoszą wybitny wkład w rozwój kulturalny, społeczny i naukowy woje-
wództwa wielkopolskiego. Wnioskodawcami byli: Wiceprezes Zarządu Głównego 
Związku Oficerów Rezerwy dr Włodzimierz Kwaśniewicz oraz członek Zarządu inż. 
Maciej Myczka. Podczas spotkania przypomniano także sylwetki poprzednich dy-
rektorów,  tzn. Franciszka Dudzińskiego, Zuzanny Jąder, Ryszarda Kurpa, Jacka 
Skrobisza, Stanisława Lange oraz Jadwigi Radkiewicz, którzy kierując wcześniej 
placówką, dbali o jej rozwój i znacznie przyczynili się do obecnego sukcesu 
„Trójki”. Organ prowadzący reprezentowali: Burmistrz Andrzej Rogozinski, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Tuchocka oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Czeszak, którzy podziękowali dyrektorowi, pracownikom i uczniom Szko-
ły za wiele inicjatyw, działań na rzecz środowiska lokalnego.  

Obchody Dnia Papieskiego w Świętnie  

Po raz piąty zorganizowano, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świętnie, Gmin-
ny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W konkursie wiedzy najlepiej poradzili sobie 
reprezentanci szkół: (w kategorii klas I-III) Zespół Szkół w Mochach – I miejsce, Szko-
ła Podstawowa w Karpicku – II miejsce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie – III 
miejsce; (w kategorii klas IV-VI) Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu – I miejsce, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie – II miejsce, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w 
Obrze – III miejsce. W uroczystości rozdania nagród wzięła udział Justyna Mikoła-
jewska – zastępczyni burmistrza Wolsztyna, która wraz z Włodzimierzem Chrzanow-
skim przewodniczącym Wolsztyńskiego Oddziału Civitas Christiana pogratulowali 
uczestnikom osiągniętych wyników oraz udziału w tym niezwykłym konkursie. 

Następne koncerty już na nowej scenie ! 

Na przełomie września i października br. Burmistrz Wolsztyna wraz z 
Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Technicznej dokonali przeglądu 
robót na plac budowy w parku miejskim, na którym trwa przebudowa i 
rozbudowa sceny plenerowej. Uwzględniono modernizację sceny o 
większe zaplecze socjalne i sanitarne. Wykonane zostanie jednokondy-
gnacyjne zaplecze sanitarno – szatniowe, w większości zagłębione w 
ziemi, jako tzw. podscenie. W ramach zaplecza powstaną: 2 garderoby z 
łazienkami, 2 szatnie z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie porządkowe 
oraz korytarz komunikacyjny. Na stropie podscenia zaprojektowano no-
wą scenę plenerową. Remont potrwa do końca roku. 

Wystawa Nando Harmsen’a w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu 

Od 9 października br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu można zobaczyć wernisaż holenderskie-
go fotografa Nando Harmsen’a pod tytułem „Vol op Stoom”, czyli „Pełną Parą”.  

Wystawa została przygotowana przez Biblioteką Publiczną im. Stanisława Platera w Wolsztynie. Holenderski artysta 
gościł w wolsztyńskiej bibliotece w październiku 2012 roku w ramach partnerskiej współpracy miast Wolsztyn i 
Maasbree, która rozpoczęła się w 1990 roku. W ubiegłym roku pan Harmsen zaprezentował w bibliotece swoją wy-
stawę „Stilte in de Peel” – „Cisza w Peel”, a poza tym fotografował wówczas naczelną atrakcję Wolsztyna – starą 
parowozownię oraz parowozy. Owoce tej pracy można było zobaczyć w Bibliotece w Maasbree w Holandii 9 maja 
br., a następnie w innych holenderskich galeriach. Obecnie w bibliotece wojewódzkiej można zapoznać się nie tylko 
ze zdjęciami Nando Harmsen’a, ukazującymi wolsztyńskie parowozy, ale również ze zdjęciami „Stilte in de Peel”. 
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