
G³os Wolsztyñski

Wzorem ubieg³ych lat � tak¿e i w tym roku na boisku Szko³y
Podstawowej nr 3 odby³ siê festyn pod has³em ,,Osiedle siê
bawi�.

Organizatorzy zadbali zarówno o wra¿enia artystyczne, jak i
smakowe go�ci. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê  kabaret z
wolsztyñskiego Gimnazjum nr 1, który wprowadzi³ wszystkich
w dobry nastrój. Przez ca³y czas trwania imprezy na scenie ogl¹-
daæ mogli�my wystêpy wokalne, recytatorskie i kabaretowe
uczniów ,,Trójki� � pocz¹wszych od klas ,,O� do klas VI�. Fe-

styn u�wietnili równie¿ mistrzowie tañca towarzyskiego oraz
zespo³y Arabeska z WDK i Stonoga � ze Szko³y Podstawowej
nr 3. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ okaza³ siê trening Taekwondo pro-
wadzony przez profesjonalistów. Du¿¹ publiczno�æ zgroma-
dzi³ pokaz tresury psów policyjnych, by³a te¿ oraz mo¿liwo�æ
obejrzenia wyposa¿enia wozu stra¿ackiego. Na tylnej p³ycie
boiska odbywa³y siê zajêcia sportowe dla dzieci prowadzone
przez nauczycieli wychowania fizycznego. Na korcie natomiast
pan Pancewicz prowadzi³ szkó³kê gry w tenisa ziemnego. Za-
równo panowie, jak i panie mogli spróbowaæ swoich si³ na
strzelnicy, podczas gdy najm³odsi bawili siê na dmuchanym
zamku. Wieczorem odby³ siê koncert Orkiestry Dêtej oraz loso-
wanie g³ównych nagród w loterii fantowej spo�ród wszystkich
zakupionych losów. U�miechniête i zadowolone twarze zarów-
no doros³ych, jak i dzieci �wiadcz¹ o pozytywnym odbiorze
tego typu imprez i pozwalaj¹ ju¿ teraz zaprosiæ wszystkich na
kolejny festyn ,,Osiedle siê bawi� w przysz³ym roku.

Magdalena Ha³aj

Wojciech Lis kierownik Gminnego

Centrum Informacji dotar³ do bar-

dzo ciekawych informacji.  W nie-

mieckojêzycznej Wikipedii natrafi³

na nazwiska osób urodzonych w

Wolsztynie.

Jednym z nich jest artysta malarz Hans

Jûrgen Kallman urodzony w Wolsz-

tynie 20 maja 1908 roku.

Jak podaje Wikipedia,  by³ ostatnim nie-

mieckim laureatem nagrody amerykañ-

skiej Abrahama Lincolna. Podczas rz¹-

dów nazistów zosta³ uznany za ,,zde-

generowanego artystê�, otrzyma³ zakaz

organizowania wystaw swoich prac.

Wyk³ada³ w Akademii Sztuk Piêknych

w Wenezueli, a w 1952 r. powróci³ do

Niemiec, do Monachium.
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Dla osiedla

Niemieccy arty�ci

urodzeni w Wolsztynie

Aktorka Ingeborg von Kusserow
urodzi³a siê w Wolsztynie

Portretowa³ m.in. kanclerza RFN Kon-

rada Adenauera, Bertodla Brechta, Mao,

papie¿a Jana XXIII.

W tym roku, w setn¹ rocznicê urodzin,

Marsza³ek Bundestagu otworzy³ w Ber-

linie wystawê po�wiêcon¹ jego twór-

czo�ci.

W Wolsztynie urodzi³ siê Cardinal von

Widdern (12 kwietnia 1841 r.), autor

wielu podrêczników wojennych a tak-

¿e aktorka niemiecka Ingeborg von

Kusserow (28 styczeñ 1917 r.), która

w 1947 r. opu�ci³a Niemcy, osiedli³a siê

w Wielkiej Brytanii i wystêpowa³a pod

pseudonimem Ingeborg Wells. Wyst¹-

pi³a w ok. 50 filmach m.in. �Przygo-

dach Robin Hooda� (1957 r.). Jej brat

Hans von Kusserow (ur. 25.V.1911 r.

w Wolsztynie) by³ niemieckim tance-

rzem i choreografem. Uczy³ tañca w

Londynie w Royal Balet School.

Mamy nadziejê, ¿e wkrótce uda siê od-

szukaæ inne znane osoby, urodzone w

naszym mie�cie.

red.


