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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. Po-
winny 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 

 Nikola Pempera (13 lat)  
                           ze Starego Widzimia 

 
Wolsztyn w Dolinie Dojcy leży, 
jest taki piękny, że mało kto wierzy. 
Musisz zobaczyć na własne oczy, 
jak nasze życie tutaj się toczy. 
Ludzie są niezwykle szczerzy, 
a gościnność się tutaj wszystkim należy. 
A obok miasta dwa jeziora 
i taka przejrzysta czysta woda. 
Powietrze takie świeże, 
że normalnie nie wierzę. 
śmieci na ziemi nie lądują, 
tylko swoje miejsce w koszu znajdują. 
Hoene Wroński w tym mieście się urodził, 
wszystkie historie w Wolsztynie przechodził. 
Roberta Kocha każdy zna, 
dzięki niemu gruźlicę leczyć się da. 
A Marcin Rożek, 
wielki człowiek. 
Patriotą się okazał, 
bo często za naród swe życie narażał. 
Wolsztyn to miasto, które zaskakuje 
i nowe talenty w ludziach odnajduje.  

Za przysłany i opublikowany wiersz / opowiadanie autor 
otrzymuje upominek książkowy ufundowany przez Bibliote-
kę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn.  Gratulujemy ! 

Sztuka wolsztyńskiego Teatru Fokus 
31 stycznia br. o godz. 19:00, na scenie WDK wysta-
wiona zostanie sztuka teatralna pt. „Tato, tato, spra-
wa się rypła”. Reżyserem jest Adam Żuczkowski. Akto-
rzy: Monika Bielawna, Ewa Malińska, Alicja Matuszew-
ska. Ewa Korzańska, Marcin Chałupka, Waldemar Lig-
ma, Janusz Mrozkowiak oraz  Sławomir Wieczorek. 

Biblioteka jeszcze wyżej 
Miło jest nam poinformować, że Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zajęła 
154 miejsce w ogólnopolskim rankingu bibliotek. Ze-
stawienie zostało zorganizowane po raz trzeci z inicja-
tywy dziennika „Rzeczpospolita” oraz „Instytutu Książ-
ki”. Ankietę, na podstawie której oceniano, wysłano do 
2300 bibliotek wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-
miejskich oraz miast do 15 tysięcy mieszkańców. Tym 

razem w rankingu wzięły udział 763 placówki z całej Polski. W poprzednich latach wolsztyńska Biblioteka 
uplasowała się na 200 i 184 miejscu, zatem w tym roku jesteśmy ocenieni znacznie lepiej. W kryterium oce-
niania znalazły się między innymi takie czynniki jak: ilość czytelników i księgozbioru na 1000 mieszkańców, 
ilość wypożyczonych książek na 1 czytelnika czy powierzchnia biblioteki. Wysoka pozycja w rankingu na prze-
strzeni lat świadczy także o tym, że obecnie funkcja biblioteki to nie tylko wypożyczanie książek, ale również 
animacja życia kulturalnego i integracja społeczna. 

Spotkanie z Czesławem Sobkowiakiem 
Dnia 8 stycznia br. w Bibliotece Publicznej im. St. Platera w Wolsztynie odbyło się 
noworoczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Gościem specjalnym tego dnia 
był Czesław Sobkowiak, poeta, prozaik i krytyk literacki. Artysta pochodzi z Jaromie-
rza i choć obecnie mieszka pod Zieloną Górą, ciągle czuje się związany z rodzinnymi 
stronami. W jego twórczości przewijają się wątki dotyczące Wolsztyna, Kargowej czy 
wspomnianego Jaromierza. Podczas spotkania poeta przybliżył czytelnikom swoją 
twórczość. Zaprezentował ostatni tomik poezji „Powieść ze snu” oraz najnowszą 
książkę prozatorską „Rzeka powrotna”, w której dzieli się swoimi wspomnieniami z 
czasów dzieciństwa i młodości. Członkowie klubu wysłuchali rozważań autora i włączali się w dyskusję o oko-
licznych miejscowościach czy o literaturze. Po części oficjalnej jeszcze raz uroczyście złożono sobie życzenia 
szczęśliwego Nowego Roku, a czytelnicy otrzymali jako noworoczny prezent książkę Sławomira Jastrzębiec – 
Kozłowskiego „Józef Maria Hoene-Wroński. Sylwetka i doktryna”, która przybliża postać wybitnego wolszty-
nianina. Pod koniec spotkania dysputowano o ostatniej lekturze klubowiczów Cecilii Randall „Hyper versum”. 
Notka o autorze: Czesław Sobkowiak - Urodził się 3 maja 1950 r. w Jaromierzu koło Wolsztyna. Ukończył filo-

logię polską na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Zawodowo związany był m.in. z 
Państwową Wyższą Szkołą Teatralną we 
Wrocławiu, z Estradą Ziemi Lubuskiej, ze 
znaną redakcją czasopisma kulturalnego 
„Nadodrze", z Wojewódzką i Miejską 
Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze, z 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, z „Gazetą Lu-
buską" czy z „Kroniką Ziemi Żarskiej". W 
latach 1977-1992 był członkiem Związku 

Literatów Polskich, a od 1992 roku należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Debiutował wierszem w 
„Nadodrzu" w 1967 r. Trzy lata później ukazał się jego pierwszy tomik „W białej koszuli”. Otrzymał Nagrodę 
Twórczą Młodych „Zielone Grono", Lubuską Nagrodę Kulturalną i dwukrotnie Lubuski Wawrzyn Literacki. Jest 
też laureatem trzech Ogólnopolskich Konkursów Literackich im. Eugeniusza Paukszty ,,Małe Ojczyzny - Pogra-
nicze Kultur i Regionów. Jego utwory tłumaczono na język francuski, niemiecki i rosyjski. Jest zarówno auto-
rem miniatur poetyckich, jak i długich utworów o charakterze opisowym bądź narracyjnym. Napisał kilkadzie-
siąt recenzji książkowych, esejów, felietonów radiowych, wstępów i interpretacji do zbiorów wierszy. Wydał 
kilkanaście tomików poetyckich. 

APEL BURMISTRZA WOLSZTYNA  
Szanowni Państwo! 4 czerwca 2014 roku minie ćwierć wieku od dnia pierwszych wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej. Choć z perspektywy czasu 
oceniamy je jako częściowo demokratyczne, to jednak po raz pierwszy były niesfałszowane i poparte wielkim entuzjazmem Polaków. Ich konsekwencją są głębo-
kie zmiany w ustroju naszego kraju – rok później przecież rozpoczęła się nasza samorządność lokalna. To wszystko dzięki ludziom, którzy przez wiele lat – nie 
bacząc na konsekwencje – walczyli o wolną i sprawiedliwą Polskę i to ich poświęcenie i walkę chcemy godnie uczcić. Byli wśród nich mieszkańcy ziemi wolsztyń-
skiej, którzy z pewnością dysponują wieloma pamiątkami z tamtych czasów, mogącymi posłużyć jako eksponaty na wystawie okolicznościowej podczas czerwco-
wego święta, a także jako inspiracja przy tworzeniu programu obchodów. 
Zwracam się więc do wszystkich Państwa z apelem o przekazanie lub czasowe udostępnienie tego typu pamiątek (fotografii, publikacji, dokumentów i innych 
przedmiotów obrazujących czasy przełomu lat osiemdziesiątych), które moglibyśmy wykorzystać przy tworzeniu wystawy. 
W przypadku zainteresowania tematem proszę o kontakt z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Wolsztynie (tel. 68 384 26 48)  

                 Z poważaniem Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski 
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