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KULTURA

CZERWIEC 2014

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

Wielki powrót Zgorzałka

Szkoła Podstawowa w Karpicku

W Galerii „Promocje” działającej przy miejscowym Domu Kultury otwarto wystawę Jerzego Zgorzałka zatytułowaną „Wolsztyńskie
klimaty”. To druga i długo oczekiwana wystawa artysty. Poprzednia odbyła się w 2009r. Obecnie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Obrazy ukazują nasze miasto na przestrzeni ostatnich lat, ze szczególnym akcentem na Parowozownię. Autor podarował
Wolsztynowi płótno z 2009 roku, przedstawiające Rynek w zimowej szacie. Wystawę można odwiedzić do 27.08 br.

Maja Goździewska kl. II
Pyszna lazania na białym talerzu leży
leży i cały czas leży,
aż w końcu przyszedł Jerzy.
I włożył ją do ust,
i jadł i jadł i jadł długie minuty
a w tym czasie przyszedł luty,
a dopiero potem podkuł sobie buty.
W lutym napadało śniegu mało,
a Jerzy do lazanii wypił sobie kakao.
Później miał już dosyć tej lazanii,
a na podłogę spadły łzy Ani.
Co się stało droga Aniu?
Na patelni rośnie wielki balon w sośnie!

Mistrzowie ortografii

16 czerwca br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. St. Platera odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Ortograficznego „DYKTANDO 2014”.
Organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 3 z Wolsztyna oraz GimZa przysłany i opublikowany wiersz / opowiadanie
nazjum nr 2 z Wolsztyna. Konkurs
autor otrzymuje upominek książkowy ufundowany
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn.
adresowany był do uczniów szkół
Gratulujemy !
podstawowych i gimnazjalnych, a
jego finał miał miejsce 13 maja
tego roku w murach SP 3. Na uroczystość rozstrzygnięcia konkursu
przybyli goście honorowi: burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, wicestarosta powiatu wolsztyńskiego Jacek Skrobisz, przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Tuchocka wraz z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Czeszakiem oraz kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Gminy Siedlec Joanna Domin. Imprezę uświetniły występy wokalne uczniów ze szkół powiatu. Podsumowanie i rozdanie nagród obywa się w wolsztyńskiej książnicy. W tym roku autorkami tekstów dyktanda były: Danuta Rozmyślak, Renata Suś oraz Iwona Joksz. W kategorii gimnazja Mistrzem Ortografii Powiatu Wolsztyńskiego została Laura Szafran z Gimnazjum nr 1. Miejsce drugie zajęła Karolina Jureczka z Gimnazjum w Obrze, a trzecie Bogumiła Basińska z Gimnazjum w Siedlcu i
Kacper Wajs z Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie. W kategorii szkół podstawowych Mistrzem Ortografii Powiatu Wolsztyńskiego została Maria Tomiak ze Szkoły Podstawowej w Siedlcu. Miejsce drugie zajęła Klaudia Wyrwa ze Szkoły Podstawowej w Świętnie, a trzecie Weronika Bensch ze Szkoły Podstawowej w Obrze. Wyróżniono także Jagodę Fabiś ze Szkoły Podstawowej w Kopanicy.

Lekcja historii o powojennej Polsce
17 czerwca br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn miało miejsce spotkanie z Wiktorem Eckertem i Wawrzyńcem Jabłońskim. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości. Spotkanie prowadził pan Maciej Myczka, prezes stowarzyszenia. Goście opowiadali o swoich wspomnieniach z przeżyć z obozu w Jaworznie. Inspiracją do tego spotkania były obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które miały miejsce w naszej bibliotece 28 lutego tego roku. Wówczas okazało się, że pan Wiktor Eckert, goszczący na uroczystości, był również jednym z „żołnierzy wyklętych” prześladowanym przez komunistyczne władze i osadzonym w obozie w Jaworznie. Obóz w Jaworznie w latach II wojny światowej funkcjonował jako filia obozu Auschwitz. Po wojnie
przez 10 lat służył jako największy w Polsce obóz pracy przymusowej dla Niemców, Ślązaków. Łemków, Ukraińców i
młodocianych więźniów politycznych. Po 1950 roku zamieniono go w „Progresywne Więzienie dla Młodocianych”
czyli obóz pracy dla młodocianych więźniów politycznych. W czasie jego istnienia w sumie zginęło w nim co najmniej 7
tysięcy ludzi. Na spotkanie przybyło liczne grono młodzieży z Gimnazjum nr 2 z Wolsztyna. Poza wysłuchaniem relacji
gości z czasu II wojny światowej i pierwszych lat tuż po niej oraz pobytu w obozie w Jaworznie, uczniowie zobaczyli
film dokumentujący istnienie obozu. Jest to historia, która dopiero od niedawna jest odkrywana i upowszechniania .

Tańcowała igła z nitką w GCI

W GCI otwarto wystawę rękodzieła Danuty Lemke – rodowitej wolsztynianki – od wielu lat zajmującej się hafciarstwem artystycznym. Przy użyciu igły i muliny (nici hafciarskiej), płótna i kanwy nałożonej na tamborek stosuje różne
techniki hafciarskie: richelieu, haft krzyżykowy, płaski. Artystka tworzy dzieła niewielkich rozmiarów, np.: ozdoby
okolicznościowe, jak i duże, np.: swetry, obrusy, rolety
okienne. Zachwyt wzbudzały obrazy malowane igłą; wśród
nich najważniejsze: „Ostatnia wieczerza”, „Matka Boska
Częstochowska”, „Pieta”, obrus na Boże Narodzenie z
Świętą Rodziną; ważny w tej twórczości był cykl: „Kwiaty”.
Pani Lemke swymi pracami-podarunkami sprawia radość
nie tylko bliskim, ale niektóre z nich zaprezentowała publiczności w GCI już w 2007 r. i w kolejnych latach uświetUczą się przez całe życie
niając święta kościelne, a obrazem „Lokomotywa” Dni
Z początkiem czerwca Wolsztyn odwiedzili uczestnicy projektu Wolsztyna. Ekspozycję można oglądać do końca czerwca.
„Crosswise Learning”. W ciągu trzech dni zaprezentowano zagranicznym
partnerom to, czym możemy się poszczycić. 5 czerwca dyrektorka Arleta
Prządka przedstawiła bibliotekę, jej działalność i osiągnięcia. Po południu
goście udali się z wizytą do Urzędu Miejskiego oraz zwiedzali kulturalne i
historyczne atrakcje Wolsztyna. Natomiast wieczorem zapewniono miłe
chwile z muzyką, historią i tradycją na Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, a towarzyszył temu występ regionalnego
zespołu folkowego „Kębłowo”. Drugi dzień spotkania rozpoczął się od
zwiedzania Parowozowni, a później goście odwiedzili Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie, gdzie dzieci zaprezentowały małe przedstawienie „Na zielonej łące”. Następnie Anna Antkowiak, nauczycielka z Wolsztyna przeprowadziła w Bibliotece ćwiczenia kaligraficzne, a po nich Brit Jorund Liland z Norwegii, koordynatorka projektu, podsumowała i oceniła dwa dni w Polsce. Po południu po części oficjalnej w programie
znalazło się zwiedzanie Klasztoru w Obrze, a wieczorem poetycki recital w wykonaniu Marty Mani, który odbył się w
Hotelu Pałac w Wolsztynie. Ostatniego dnia projektu w sobotę zorganizowano dla chętnych wycieczkę do Poznania.
Następne spotkanie w ramach projektu partnerskiego „Crosswise Learning” odbędzie się w październiku w Holandii.

