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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.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bibliotece Publicznej

Wiersz nadesłała

Szkoła Podstawowa w Karpicku
Julia Ciesielska
„Moja Ojczyzna”
Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak Twój?
Orzeł biały
Orzeł lotów się nie boi,
na błękitnym polu stoi.
Na tym polu gwiazdek krocie
co migoczą i świecą się.
A co z orłem?
Już poleciał.
Czy go widzisz?
W górę wzleciał.
Ponad lądy, ponad morza,
ponad falujące zboża.
Ponad góry rozłożyste,
ponad lasy me ojczyste.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony Ustawą Sejmu w 2011 roku i wyznaczony na dzień 1 marca dla uczczenia niezłomnych bohaterów antykomunistycznego podziemia. W organizację
uroczystości upamiętniających żołnierzy niezłomnych włączyła się Biblioteka Publiczna im. St. Platera w Wolsztynie. 28 lutego w bibliotece odbyło się otwarcie wystawy wypożyczonej z poznańskiego oddziału IPN pod
nazwą „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w
latach 1944-1956”, a także promocja książki Krzysztofa Błaszczyka pod
tytułem „Z dziejów organizacji niepodległościowych w Wielkopolsce w
latach 1945-1956”. Spotkanie poprowadziła dyrektorka biblioteki pani
Arleta Prządka. Wśród znamienitych gości tego wydarzenia znaleźli się
między innymi: Andrzej Rogozinski burmistrz Wolsztyna, Justyna Mikołajewska wiceburmistrz Wolsztyna, Bogusława Tuchocka przewodnicząca Rady Miejskiej, Anna Domagalska redaktor Głosu Wolsztyńskiego, Maciej
Myczka prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości, Salomea Woś wdowa po pierwszym burmistrzu Wolsztyna Janie Wosiu czy
Zbigniew Drzymała komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie. Po rozpoczęciu uroczystości i powitaniu gości głos zabrał burmistrz Wolsztyna.
Andrzej Rogoziński wygłosił kilka zdań na temat obchodów oraz przypomniał, kim są żołnierze wyklęci. Następnie głos oddano panu Krzysztofowi
Błaszczykowi, który omówił wystawę, a także swoją książkę. „Z dziejów organizacji niepodległościowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956” to
kolejna pozycja wydana przez Bibliotekę Publiczną w Wolsztynie w ramach serii „Ocalić od zapomnienia”. Pan Błaszczyk podjął się długotrwałych
badań źródeł najnowszej historii Polski, aby przywrócić dobre imię tym, którzy
mieli odwagę zbrojnie przeciwstawić się władzy komunistycznej. Książka jest
próbą nadrobienia historycznych i patriotycznych zaległości Wielkopolan. Publikacja jest zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej obronionej w 2007 roku w
Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest w niej ukazany udział
mieszkańców Wielkopolski, a zwłaszcza z powiatu zachodniej Wielkopolski w
powojennej konspiracji niepodległościowej. W szczególny sposób książka poświęcona jest Janowi Wosiowi, pierwszemu burmistrzowi Wolsztyna w III Rzeczypospolitej, który był jednym z żołnierzy wyklętych. W powojennej historii Wolsztyna
Jan Woś był dowódcą obwodu wolsztyńskiego Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej – organizacji oporu wobec prosowieckiej władzy w Polsce. W roku
2014 przypada jego 100 rocznica urodzin, stąd też rok wydania publikacji nie jest
przypadkowy. Pod koniec uroczystości burmistrz Wolsztyna wręczył kwiaty Salomei Woś, wdowie po Janie Wosiu jako wyraz uhonorowania jego zasług dla ziemi
wolsztyńskiej. Podziękowania za swoją pracę otrzymał też Krzysztof Błaszczyk.

Karszyńska historia piórem i słowem

Dnia 5 marca w wolsztyńskiej Bibliotece gościł Tadeusz Mąkosa. Spotkanie autorskie odbyło się w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.
Pan Mąkosa to wieloletni nauczyciel języka polskiego w siedleckiej szkole, również radny gminy Siedlec oraz były urzędnik samorządowy. Na spoKto ty jesteś?
tkaniu zaprezentował swoją książkę „Karszyn we wspomnieniach i źródłach historycznych”. Jak zaznacza autor potrzeba napisania książki zrodziła
się wraz z przejściem na emeryturę. Jako że pochodzi z tej miejscowości, chciał uwiecznić własne wspomnienia oraz znanych mu mieszkańców
Polak mały.
zanim odejdą wraz z nimi. Karszyn leży w pobliżu Kargowej i jest jedną z wielu miejscowości tak zwanych „ziem odzyskanych”, na których historia
Co twym domem?
najnowsza odcisnęła swoje piętno. Przed II wojną światową wieś ta należała do terytorium państwa niemieckiego. Zamieszkali w tym regionie
Świat mój cały.
Niemcy musieli wraz z końcem wojny opuścić swe domostwa, które następnie zasiedlili wygnańcy zza Buga. Trudno zrozumieć losy tej miejscowości bez znajomości historii. Tadeusz Mąkosa poprzez spisanie wspomnień oraz badania nad materiałami historycznymi nie tylko przedstawił
Za przysłany i opublikowany wiersz / opowiadanie swą rodzimą miejscowość w przeszłości i obecnie, ale skomplikowany los człowieczy i fragment historii Polski. Okazuje się, że choć Karszyn liczy
autor otrzymuje upominek książkowy ufundowany niewielu mieszkańców, to w nim splatają się dzieje wielu ludzi. Podczas spotkania klubowicze i przybyli goście mogli zapoznać się z bogatą preprzez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn. zentacją zdjęć miejscowości, ludzi czy przyrody Karszyna, zarówno tych, które opublikowano w książce, jak i tych, które nie mogły się w niej znaleźć. Zaprezentowano również fragment reportażu radiowego „Historia dwóch Marii” wyemitowanego w Radiu Zachód. Była to opowieść o
Gratulujemy !
dwóch kobietach – Mariach. „Losy tych
dwóch kobiet są bardzo podobne. (…)
Obie łączy okrucieństwo wojny. Obie mają
związek z Karszynem. Jedna Karszyn musi
opuścić, druga do Karszyna przybywa.”
Książka została wydana przez Gminną
Bibliotekę Publiczną im. Eugeniusza
Paukszty w Kargowej. Ukazała się staraniem biblioteki, która w tym celu rozpisała
projekt wraz z Lokalną Grupą Działania
Regionu Kozła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wszyscy
zainteresowani mogą bezpłatnie przeczytać książkę w wersji elektronicznej, gdyż
zamieszczono ją na stronach wspomnianej
Biblioteki. Materiały do książki o Karszynie
okazały się na tyle bogate, że autor ma w
planach drugie wydanie poszerzone.

Rozstrzygnięcie konkursu o poezji i fotografii
Kilka tygodni temu w Bibliotece Publicznej miało miejsce rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Poetycko-Fotograficznego pt.
„Gdy jesień ugry w liście wlewa…”. Organizatorami tego wydarzenia były wolsztyńska Książnica oraz Szkoła Podstawowa nr 1.
Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego oraz pod patronatem medialnym Głosu Wolsztyńskiego. Na konkurs wpłynęło 27 zestawów składających się z fotografii oraz wiersza o tematyce jesiennej.
Prace nadesłano z czterech szkół: SP 1 i SP 3 z Wolsztyna, SP z Obry oraz SP z Kębłowa. Jury pod przewodnictwem pani Barbary
Bajon miało trudne zadanie, gdyż do oceny prac równoważna była wartość artystyczna zarówno wiersza jak i zdjęcia. Po wnikliwym zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami postanowiono przyznać I miejsce Wiktorii Weiss z SP 1, II miejsce Wiktorii
Kaczmarek również z SP 1, a III miejsce ex aequo Kindze Przymuszale z SP z Kębłowa oraz Martynie Rajman z SP z Obry. Wyróżnienia otrzymali: Marta Hamrol, Anna Gajda, Julia Brzezińska, Paulina Przybyła, Marcin Nowacki, Oskar Fryśny, Aneta Krawczyk, Kornelia Borka oraz Sandra Bartosiak. Imprezę rozstrzygnięcia konkursu prowadziły nauczycielki Iwona Stachowiak oraz
Sylwia Strugała. Uczniowie, którzy pojawili się w bibliotece mieli okazję zobaczyć artystyczne przedstawienie wierszy, w które
wplecione zostały utwory laureatów. Recytatorom przygrywała na keyboardzie Anna Gajda, a na flecie Joanna Cicha.

