
str. 12                                                            KULTURA                                      PAŹDZIERNIK 2014 

  

Zapomniany bohater w Bibliotece 
W ostatnim tygodniu września w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn odbyła się promocja książki „Zapomniany bohater. 
Nieznane kulisy życia generała Kazimierza Sosnkowskiego” Adama Szymańskiego. Wydarzenie połączone było z otwarciem wystawy 
„Gen. Dyw. Kazimierz Sosnkowski. Żołnierz i mąż stanu”. Prowadzący uroczystość Szymon Ptak przedstawił sylwetkę autora i 
jego twórczość. Adam Szymański poza pracą zawodową i pracą na rzecz lokalnej społeczności od ponad dwudziestu lat z pa-
sją zajmuje się twórczością literacką. W swoim dorobku ma powieści, autobiografię, eseje, poemat oraz tomiki wierszy. Autor 
opowiedział o swojej najnowszej publikacji i o tych, czekających na wydanie. Wprowadzeniem do dyskusji o książce „Zapomniany 
bohater” było krótkie przypomnienie życiorysu Kazimierza Sosnkowskiego. Podczas rozmowy autor podzielił się inspiracjami i 
źródłami, które towarzyszyły mu podczas pisania oraz przybliżył kolejne etapy pracy. W prezentacji multimedialnej wyświetlił niezna-
ne zdjęcia z Nowego Tomyśla z 1938 roku, związane z tematem książki. Spotkanie z autorem uświetniła swym śpiewem Marta Mania.  

Rozśpiewany dzień 
Pierwszego października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzy-
ki. Z tej okazji wieczorną porą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Wolsztyn odbył się koncert nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycz-
nej im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie. Koncert był dedykowany szcze-
gólnie uczniom szkoły i ich rodzicom. 

Trzeci wiek na start! 
14 października br. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Wolsztynie. To już 
dwunasta tego typu uroczystość i tym razem odbyła się gościnnie w murach Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera. Uroczystość prowadził dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury Jaro-
sław Świrszcz, a pani prezes Maria Koziołek opowiedziała o planach na rozpoczynający się rok akademicki, 
który tym razem upłynie pod hasłem „Trzeci wiek na start”. Życząc całemu uniwersytetowi dalszej pomyśl-
ności, wytrwałości, kolejnych ambitnych wyzwań, zdrowia, pogody ducha oraz jak najwięcej powodów do 
codziennego uśmiechu na twarzy burmistrz Wolsztyna, starosta powiatu wolsztyńskiego i dyrektor Banku 
PKO złożyli na ręce pani prezes listy gratulacyjne i kwiaty. Na spotkaniu goszczono prof. dr hab. Janusza Wi-
śniewskiego, który w wykładzie pt. "Wartość wieku trzeciego" przedstawił pozytywne strony jesieni życia. 
Zakończeniem części oficjalnej był program muzyczno-kabaretowy w wykonaniu Witolda Żuromskiego i 
Marcina Somelczyka. Po części oficjalnej pani Koziołek zaprosiła gości na poczęstunek. 
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