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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn razem z redakcją Informatora Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprasza wszystkich miłośników
literatury do nadsyłania 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 interesujące, po czym będą
opublikowane na łamach naszego czasopisma. Po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną wydane w formie 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 nazwiskiem z załączonym adresem do wiadomości redakcji. Utwory noszące znamiona plagiatu nie będą brane
pod uwagę. Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, nie piszcie do szuflady!

Wiersz nadesłała

Monika z Wolsztyna

czymże jest
nasze życie bez miłości
gdy kochamy
wszystko się zmienia
jednak trzeba bardzo
uważać
by miłości za grosze
nie sprzedać
świat jest takim
jakim go stworzymy
raz pod psem
raz całkiem różowy
lecz trzeba
przy stwarzaniu uważać
by przypadkiem
nie dostać do głowy
gdy dopada
samotność
pustka ogarnia moje ciało
przenika mój umysł
tworząc bezkresną
przestrzeń bezradności
bezbronności
krzyczę wołam
o pomoc miłości
Za przysłany i opublikowany wiersz /
opowiadanie autor otrzymuje upominek
książkowy ufundowany przez Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn. Gratulujemy pani Monice z Wolsztyna !

Premiera wolsztyńskiego Teatru Fokus
13 grudnia br. na scenie WDK odbyła się premiera sztuki
pt. „Tato, tato, sprawa się rypła”. Widownia dopisała. Reżyser Adam Żuczkowski zaprasza na spektakle w styczniu.
Aktorzy: Monika Bielawna, Ewa Malińska, Alicja Matuszewska. Ewa Korzańska, Marcin Chałupka, Waldemar Ligma,
Janusz Mrozkowiak oraz Sławomir Wieczorek.

Spotkanie z poetką, pisarką i krytykiem literackim - Agnieszką Wolny-Hamkało
Dnia 25 listopada br. Biblioteka Publiczna w Wolsztnie gościła znaną artystkę pióra - Agnieszkę Wolny-Hamkało.
Tytuł spotkania brzmiał „Życiopisanie”. W kameralnym otoczeniu pani Agnieszka przedstawiła swoje rozważania na
temat pisarstwa, czytelnictwa i książek. Opowiadała o tym, jakie znaczenie i siłę ma język - nazywanie i opisywanie
rzeczywistości. Rozwinęła także znaczenie tytułu, czyli czym jest życie pisarza oraz jak wygląda jego tworzenie, jak
powstaje książka. Wspólnie z publicznością zastanawiała się, dlaczego ludzie piszą, czy z nadmiaru wrażeń i doznań
czy wręcz odwrotnie z powodu jakichś braków. Według pani Hamkało dobry pisarz powinien być nieustannym i
wnikliwym obserwatorem rzeczywistości. Powinien widzieć więcej niż inni, być bardziej wrażliwym na bodźce,
które przez ogół są odsuwane ze świadomości. Dobry pisarz umie zaryzykować i łamać konwenanse, pozbywa się
wstydu. Cechuje go również umiejętność skupienia, oderwania się od rzeczywistości i całkowitego zaangażowania.
Pani Agnieszka opowiedziała również o swojej pracy i swoim życiu. Podzieliła się anegdotami o swej pracy w telewizji i życia polskich pisarzy. Porównała również tworzenie poezji jako czynności intymnej i prozy – bardziej sztucznej i teatralnej. Pod koniec spotkania autorka zaprezentowała swoją debiutancką powieść „Zaćmienie”. Według
niej książka jest trudna do sklasyfikowania, zawiera elementy kryminału, ale również powieści obyczajowej.

Konkurs na najpiękniejszą
iluminację świąteczną
Wzorem lat ubiegłych zapraszam Państwa do
udziału w konkursie na najpiękniejszą iluminację
świąteczną posesji, balkonu, wystawy sklepowej,
zakładu pracy, instytucji. Zgłoszenia (telefonicznie
lub pisemnie) należy kierować do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (nr tel. 68 347 45 41,
68 347 45 45) lub do Sekretariatu Urzędu Miejskiego (nr tel. 68 347 45 03) do dnia 20 grudnia 2013 r.
Przeglądu nieruchomości zgłoszonych do konkursu
dokona Komisja Konkursowa – rozstrzygniecie konkursu w styczniu 2014 r.
Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski.
09:00 Złożenie kwiatów na grobach Powstańców
10:00 Msza Św. (Wolsztyńska Fara)
11:00 Przemarsz na Rynek i uroczystość odsłonięcia
Pomnika Powstańca Wielkopolskiego
12:30 Powstańcza scenka batalistyczna w wykonaniu
grup rekonstrukcyjnych z Wielkopolski
oraz koncert pieśni patriotycznych (Rynek)
16:30 Apel Poległych (Rynek)
Imprezy towarzyszące:
10:00 - 16:00 Obozowisko Powstańcze
13:00 - 15:00 Gry i konkursy tematyczne

11.12.13 godz. 14:15
W tym dniu i o tej godzinie wykonane zostało zdjęcie
mieszkańców Wolsztyna - pod restauracją „Europa” w
Wolsztynie. By znaleźć się na tym jedynym w swoim rodzaju zdjęciu mieszkańców wystarczyło przyjść o 14.15 i
się uśmiechnąć, aby zostać upamiętnionym na tak wyjątkowej fotografii, w tak wyjątkową datę i godzinę.
Głównym pomysłodawcą jest Tadeusz Karwatka: Geneza
jest taka, żeby coś fajnego, śmiesznego zrobić. W ubiegłym roku zrobiliśmy kompilację dwunastek, a w tym roku taką po kolei. Ma być pamiątka, nic więcej. W ubiegłym roku było ze dwieście osób i w tym roku też tyle się
spodziewamy. Następna kompilacja będzie dopiero za
100 lat—dodaje z uśmiechem. Oprócz mieszkańców,
przygodnych przechodniów, do zdjęcia ustawili się także
uczniowie wolsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych ze
swoimi nauczycielami.—Usłyszeliśmy w Szkole, że taka
akcja będzie dzisiaj, więc postanowiliśmy czym prędzej
się zjawić. Warto się uwiecznić. Może za kilkadziesiąt lat
ktoś odkurzy to zdjęcie i nas zobaczy—mówi Bartek z
Technikum Informatycznego w Wolsztynie.

