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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.

Wiersz nadesłała

Szkoła Podstawowa w Karpicku
Dominik Kardaś

Wolsztyn w obrazach
W Galerii „Promocje” przy Wolsztyńskim Domu Kultury burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski dokonał otwarcia wystawy poplenerowej „Wolsztyn 2014”. Swoje obrazy, które na nowo i kolorystycznie odkrywały nasze miasto, zaprezentowali: Ałła Dmytrenko
(Lwów), Andrzej Diakow (Nowogród Bobrzański), Aneta Początek (Stary Widzim), Anna Bednarczuk (Poznań), Anna Hryniewicz
Szulc (Śmigiel), Antoni Szulc (Śmigiel), Bernard Mazurek (Wolsztyn), Ewa Piosik (Wolsztyn), Józef Wierzbicki (Żary), Olek Dmytrenko (Lwów), Urszula Bujakiewicz (Wolsztyn), Wiesław Matysik (Siedlec), Zofia Wolna (Poznań).

" Wiosna radosna"
Pojawiła się nam Wiosna
piękna i radosna.
W promieniach słońca
wszystko zakwita bez końca.
Każdy Wiosną oczarowany
chodzi jak zaczarowany.
Ptaszki rankiem śpiewają
a ludzie uśmiechy sobie rozdają
Bo Wiosna jest śliczna
i wycieczka wiosną jest oczywista.
Każdy chce przeżyć przygodę
w piękną wiosenną pogodę.
Za przysłany i opublikowany wiersz / opowiadanie
autor otrzymuje upominek książkowy ufundowany
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn.
Gratulujemy !

14 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn odbyło się spotkanie z Jarosławem Wróblewskim, autorem książki „Zośkowiec”. Jest to opowieść o Henryku Kończykowskim, pseudonim „Halicz”, który był żołnierzem Harcerskiego Batalionu „Zośka”. Znajdują się w niej wspomnienia z dzieciństwa i przedwojennej Warszawy, ale także z późniejszego czasu wojny, konspiracyjnej walki czy akcji „małego sabotażu” i
udziału w powstaniu warszawskim. Publikacja powstała na podstawie rozmów z panem Henrykiem Kończykowskim. Zawiera plakaty, zdjęcia, wiersze czy piosenki z tamtych lat. Stanowi pewną „encyklopedię” Batalionu „Zośka”. Spotkanie objął swym honorowym patronatem burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Poprowadził je pan Maciej Myczka, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości, które było współorganizatorem wydarzenia. Obok przedstawicieli samorządu honorowymi gośćmi byli przedstawiciele Zarządu
Okręgu Wielkopolska płk Jacenty Górala oraz mjr Jacek Behrendt. Na promocję książki przybyli uczniowie ze
Szkoły Zawodowej, z Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz harcerze. Rozmowę z Jarosławem Wróblewskim poprzedziła prezentacja multimedialna. Fragmenty książki odczytywał pan Włodzimierz Chrzanowski.
Kolejną atrakcją dla młodzieży była obecność wolsztyńskich członków stowarzyszenia w oryginalnym umundurowaniu powstańczym. Zaprezentowano również broń, którą walczyli Powstańcy Warszawscy. Eksponaty
udostępniono dzięki uprzejmości Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.

Konkurs „Co wiesz o Stanisławie Platerze?”
9 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn miało
miejsce rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem „Co wiesz o Stanisławie Platerze?”. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do zapoznania się z życiem i twórczością Stanisława Platera, który jest patronem wolsztyńskiej książnicy. W konkursie brali udział uczniowie
klas 6 szkół podstawowych z terenu gminy Wolsztyn. W tym roku
rywalizacja była dwuetapowa. Pierwsza jego część odbywała się w
szkołach lub w filiach biblioteki, a druga część i podsumowanie w
bibliotece wolsztyńskiej. Do konkursu przystąpiły SP 1 i SP 3 z
Wolsztyna, oraz Szkoły Podstawowe z Obry, Świętna, Kębłowa i
Wroniaw. W sumie do pierwszego etapu przystąpiło 169 osób.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 14-ro uczniów. W wolsztyńskiej bibliotece zmierzyli się z testem wiedzy o życiu i dorobku naukowym Stanisława Platera. Oceniało ich jury z przewodniczącą Marią Malewicz, oraz członkiniami Zofią Rogozinską i Beatą Bączyk.
Poziom wiedzy wśród uczniów okazał się wysoki. Do wyłonienia
finalistów niezbędne było przeprowadzenie dwóch dogrywek. Zwycięzcą konkursu okazał się Paweł Wawrzynowicz z SP3 z Wolsztyna.
Drugie miejsce zajęła Weronika Droździk również z SP3, a trzecie
miejsce Wiktoria Stachowiak z Kębłowa. W gronie wyróżnionych
znaleźli się Anna Gajda z SP1 z Wolsztyna, Angelika Zboralska ze

Szkoły z Kębłowa oraz Agnieszka Kulus ze Szkoły w Obrze.

