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Spotkanie Burmistrza z Prezydentem  

W dniu 3 lipca w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyło się spotkanie Burmi-

strza Wolsztyna z Prezydentem Rotary Club Wolsztyn Panem Piotrem Orze-

chowskim, który od 1 lipca przejął prezydenturę od Pana Krzysztofa Małusz-

ka. W spotkaniu uczestniczyli również: Gubernatorzy z Dystryktu D-2230 Pan 

Leszek Morawski - Past Gubernator oraz obecny nowy Gubernator Pan Janusz 

Potępa, a także Pan Ryszard Strąk – Prezydent Elekt i Pan Tadeusz Karwatka – 

Mistrz Ceremonii z Rotary Club Wolsztyn. Nowy Prezydent przedstawił wstęp-

ne założenia swojej działalności na najbliższy rok. 

65-lecie pożycia małżeńskiego  

W dniu 8 lipca 2013 r. z okazji 65-lecia pożycia małżeńskiego państwa Alek-

sandry i Tadeusza Kaczmarków z Nowych Tłok, gratulację szacownym Jubila-

tom złożył Burmistrz Andrzej Rogozinski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Bernadeta Zamelczyk. 

Pamiętajmy o wybitnym wolsztynianinie  

Już w październiku niezwykłe wydarzenie 

W 160 rocznicę śmierci Józefa Hoene – Wrońskiego, przedstawiciele miejskiego złożyli 

wieniec kwiatów pod pomnikiem Józefa Marii Hoene-Wrońskiego chcąc wyrazić podziw i 

uznanie temu wielkiemu uczonemu, żyjącemu na przełomie XVIII i XIX wieku. 

Józef Maria Hoene – Wroński to matematyk, filozof, twórca filozofii absolutnej, astronom. 

Przyszedł na świat 24 sierpnia 1776 roku w Wolsztynie w domu przy ulicy Kościelnej. Był 

synem czeskiego architekta Antoniego Hoene i Elżbiety z domu Pernickiej.  

Oprócz pomnika i placu nazwanego imieniem tego zacnego człowieka Wolsztyn szczyci się 

jego patronatem nad jedną ze swoich ulic, natomiast przy domu w którym się urodził  

i mieszkał znajduje 

się pamiątkowa ta-

blica. 

Ten uzdolniony czło-

wiek większość swo-

jego życia spędził we 

Francji, gdzie praco-

wał i o której wyra-

żał się, że to jego 

druga ojczyzna. Tam 

też powstała więk-

szość jego nauko-

wych rozpraw pisa-

nych w języku fran-

cuskim.  

Jego osiągnięcia są znane na całym świecie, w swojej filozofii był skrajnym racjonalistą i 

miał ambicję wyprowadzenia wszechogarniającego systemu metafizycznego. Bytu i wiedzy 

nie sprowadzał do jednego, tylko wywodził je z absolutu, którego dychotomiczny rozpad  

na przeciwieństwa wytwarza nowe formy. Powołaniem ludzkości jest przejście do ustroju 

rozumnego, w którym nastąpi zjednoczenie dobra i prawdy oraz religii i nauki. Mesjaszem, 

który wprowadzi ludzkość w okres szczęśliwości, jest w jego koncepcji filozofia, Została 

rozsławiona w powieści „Dziady” napisanej przez naszego wieszcza narodowego Adama 

Mickiewicza. 

W matematyce zajmował się analizą matematyczną, a zwłaszcza rozwijaniem funkcji  

w szereg potęgowy oraz równaniami różniczkowymi. Do jego najważniejszych osiągnięć 

należy opracowanie wyznacznika funkcyjnego równań, nazwanego od jego nazwiska 

wrońskianem. Dziś choć minęło wiele lat wciąż jesteśmy pod wrażeniem jego dokonań. 

Jesteśmy dumni, że tak wybitny człowiek urodził się w naszym mieście i że możemy korzy-

stać  z jego osiągnięć.  

W z związku ze 160-tą rocznicą śmierci naukowca, 11 października br.—w łączości z ob-

chodami Dnia Edukacji Narodowej—w Wolsztynie  się szereg imprez nawiązujących do 

życia Józefa Marii Hoene—Wrońskiego. Na Ryku stanie Gminne Centrum Nauki, w którym 

cały dzień przeprowadzane będa eksperymenty naukowe z dziedzin mu najbliższych,  

tj. fizyki i matematyki. Doświadczenia przygotowane zostaną przez nauczycieli fizyki i ma-

tematyki z gimnazjów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wolsztyn. Każdy zainte-

resowany może przyjść i zobaczyć jak np. wygląda maszyna parowa wypożyczona  na ten 

dzień z Muzeum Narodowego Rolnictwa  i Przemysłu Rolno—Spożywczego w Szreniawie 

oraz na bazie jakich doświadczeń fizycznych udało się ja skonstruować. Dowiemy się też  

o pomiarach optycznych, którymi zajmował się Józef Wroński i poznamy  nieznany szerzej 

wątek biograficzny związany z jego udziałem w Powstaniu Kościuszkowskim. Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn przygotowuje okolicznościową wystawę, a Gminne 

Centrum Informacji tematyczna grę uliczna. Szczegóły już wkrótce. 

 

       Tekst:  Arleta Prządka—Dyrektor BPMiG 

Życzenia od premiera 

29 lipca br. Burmistrz Wolsztyna 

Andrzej Rogozinski oraz Sekre-

tarz Gminy Hanna Sitkowska 

odwiedzili Panią Annę Wasyli-

szyn z Wolsztyna, która w tym 

roku obchodziła swoje 100 uro-

dziny. Na ręce Jubilatki Bur-

mistrz przekazał także list z gra-

tulacjami od Prezesa Rady Mini-

strów RP Donalda Tuska. 

Diamentowe gody 

W dniu 26 sierpnia 2013 r. 

okazji 60-lecia pożycia mał-

żeńskiego państwa Bronisła-

wy i Józefa Wawrzynowicz z 

Adamowa, gratulację szacow-

nym Jubilatom złożył Bur-

mistrz  Wolsztyna i Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego  


