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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. Po-
winny być podpisane imieniem i nazwiskiem z załączonym adresem do wiadomości redakcji. Utwory noszące znamiona plagiatu nie będą brane 
pod uwagę. Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, nie piszcie do szuflady! 

     Wiersz nadesłała 

 Alicja z Wolsztyna 

Wolsztyńska miłość 
 

stopniał śnieg, ciepło jest 
odczuwam życia miły gest 
dało mi Ciebie 
więc jak w niebie 
czuję się dziś 
gorszy los odmienił się 
teraz wiem, że kochać chcę 
oddawać siebie 
by jak w niebie 
czuć się dziś 
 
upadków, momentów grozy nie ma 
tylko Ciebie mi teraz trzeba 
tylko Ciebie 
bo jak w niebie 
czuję się dziś 
 
i stojąc nad wolsztyńską wodą 
przypatruję się ulatującym modom 
a my nadal koło siebie 
więc jak w niebie 
czuję się dziś 
 
*** 
 
dziś już tego nie ma 
zostały tylko miłe wspomnienia 
jak my nad wodą 
nadal ze sobą 
 
może Ty w głowie 
masz mnie przy sobie 
i równie samotnie 
czujesz się dziś... 
 
Wolsztyn, 27.12.2011 

Za przysłany i opublikowany wiersz / 
opowiadanie autor otrzymuje upominek 
książkowy ufundowany przez Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn.  
Gratulujemy pani  Alicji! 

Uwagi o biotechnologii i bioetyce - Spotkanie z prof. Wojciechem Rypniewski 
 
Dnia 28 października w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Platera w Wolsztynie gościł 
prof. Wojciech Rypniewski. Profesor wygłosił ciekawą prelekcję na temat „Uwagi o biotech-
nologii i bioetyce”. Na spotkanie przybyło liczne grono słuchaczy. Pan Rypniewski omówił 
kontrowersje związane z kwestiami GMO, żywności modyfikowanej, klonowania czy zapłod-
nieniem in vitro. Profesor przedstawił swoje wątpliwości dotyczące tych spraw pod kątem 
etyki. Zwrócił również uwagę, jak wiele niebez-
pieczeństw wiąże się z ingerencją w naturę, 
nad którą człowiek nie może całkowicie zapa-
nować. Według profesora dzisiejsze prawo-
dawstwo nie odpowiada rozwojowi technolo-
gicznemu i skomplikowaniu tej materii, a poza 
tym nigdy do końca nie można przewidzieć 
następstw podejmowanych działań. Po spotka-
niu wywiązała się ożywiona dyskusja.  

     Gminny Konkurs Różańcowy 
Dnia 28 października 2013 roku w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Platera w Wolsztynie odbył się Gminny Konkurs Różańcowy pod tytułem „Z różań-
cem przez życie”. Był to kolejny konkurs wiedzy o religii, w którym brali udział uczniowie Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego z Kębłowa, Zespołu Szkol-
no – Gimnazjalnego z Obry, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Tuchorzy, Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich (organizator). Na 
początku wszystkim zebranym pomyślności życzył ksiądz Sławomir Majchrzak, proboszcz wolsz-
tyńskiej Fary. Uczniowie podzieleni na grupy udzielali odpowiedzi na konkursowe pytania przed 
zgromadzoną publicznością. Tematyka konkursu dotyczyła historii różańca, spraw ludzi Kościoła i 
religii czy kwestii związanych z rokiem liturgicznym. Pomysłodawczynią i jedną z organizatorek 
konkursu była Maria Sadowska z Gimnazjum nr 2. Dzięki jej trudowi i zaangażowaniu przez 
wszystkie lata konkurs przebiega bardzo sprawnie. Według niej celem takiego wydarzenia jest 
pogłębienie wiedzy religijnej wśród młodzieży poprzez połączenie rywalizacji, zabawy i modlitwy. 
Uczniowie byli dobrze przygotowani z wiedzy o różańcu. Według księdza Cukiera poprzez takie 
konkursy zaspokaja się potrzebę poszukiwania wzorców i rozwijania zainteresowań wśród mło-
dzieży. W tym roku zwyciężyła drużyna z Gimnazjum z Obry. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk pani wiceburmistrz Justyny Mikołajewskiej i dyrektora 
Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, Mariusza Urbana. 

„Kłopoty z historią” Piotra Gontarczyka 
Dnia 19 listopada 2013 Biblioteka Publiczna  gościła znanego historyka, politologa i publi-
cystę Piotra Gontarczyka. Spotkanie połączone było z promocją książki „Najnowsze kłopo-
ty z historią”. W swoich pracach Gontarczyk obala wiele mitów ukształtowanych w pol-
skiej świadomości a dotyczących naszej najnowszej historii. Nie ucieka od trudnych i kon-
trowersyjnych tematów. Podczas spotkania w bibliotece autor książki również ukazał, jak 
historia i nierozwiązane sprawy z przeszłości wpływają bezpośrednio na naszą teraźniej-
szość. Żywy ton dyskusji z gościem nadawał prowadzący a jednocześnie współorganizator 
spotkania Rafał Konopka. Podczas rozmowy poruszono wiele kwestii, o których pan Gon-
tarczyk pisze w swoich książkach i na łamach prasy. Omówił między innymi sprawę prze-
stępczych metod działania PPR, służalczość wobec obcego mocarstwa czy fałszywego 
patriotyzmu komunistów. Wiele miejsca poświęcił kwestii współdziałania polskich notabli 
z SB, a także nierozwiązanemu problemowi lustracji. Pod koniec spotkania pan Gontar-
czyk przedstawił swoje plany na przyszłość, między innymi zamiar napisania kolejnej 
książki, tym razem o generale Wojciechu Jaruzelskim.   

Tydzień Edukacji Globalnej 

20 listopada br. w Bibliotece Publicznej im. St. Platera miało miejsce spotkanie z ramach 
Tygodnia Edukacji Globalnej. Spotkanie w bibliotece 
było kolejnym w ciągu dnia po zajęciach tematycz-
nych w Liceum Ogólnokształcącym. Zgodnie z pro-
jektem edukacyjnym Globalne Południe, realizowa-
nym przez wolsztyńskich gimnazjalistów i liceali-
stów, w bibliotece zostały zaprezentowane plakaty 
ukazujące warunki życia wybranych krajów regionu. 
Uczniowie wybrali między innymi: Nigerię, Sierra 

Leone czy Kamerun. Na plakatach zaprezentowali plusy i minusy danego kraju, jego bogac-
twa czy okoliczności sprzyjające rozwojowi a zarazem zagrożenia i trudności, z jakimi musi 
borykać się dane państwo. Poza wystawą edukacyjną odbyło się spotkanie z ojcem Wiesła-
wem Chojnowskim ze Zgromadzenia Ojców Oblatów, który był misjonarzem na Madaga-
skarze oraz z Piotrem Chmielowskim, 
wolontariuszem Polskiej Akcji Huma-
nitarnej, który pracował w Kenii. Go-
ście wyświetlili prezentacje multime-
dialne o swojej pracy i krajach, w 
jakich przebywali. Ponadto rozmawia-
li z młodzieżą o swoich doświadcze-
niach oraz o niebezpieczeństwach 
globalizacji i jej skutkach, najbardziej 
odczuwanych przez wszystkie kraje 
rozwijające się. 

Projekt Grundtvig w Wolsztynie 
Wolsztyńska Biblioteka bierze udział w unijnym projekcie Grundtvig. Nasza książnica znalazła się w gronie 146 organizacji i instytucji, których 

projekty zostały zaakceptowane przez Narodową Agencję Programu Grundtvig. Ponadto jest również drugą biblioteką w Województwie Wielkopolskim 
korzystającą z tego przedsięwzięcia. Program Grundtvig jest częścią składową programu Unii Europejskiej „Lifelong Learning Programme” („Uczenie się 
przez całe życie”). Projekt realizowany jest przez Polskę, Norwegię, Danię, Niemcy oraz Holandię. Instytucje, z którymi współpracujemy, to: Centrum 
Logopedii i Biblioteka Publiczna z miejscowości Voss w Norwegii, Centrum Logopedii z Køge w Danii, Biblioteka Publiczna z Erfurtu w Niemczech, oraz 
Biblioteka Publiczna Maas en Peel w Holandii. Zamierzeniem programu jest między innymi: ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie 
edukacji dorosłych, wspieranie tworzenia innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych czy zapewnienie alternatywnych możliwości dostę-
pu do edukacji dorosłych. Grupy wymagające szczególnego wsparcia to: osoby niepełnosprawne, starsze, mniejszości etniczne, osoby o niskich kwalifi-

kacjach czy zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępnie do oferty edukacyjnej. Projekt 
adresowany jest do osób dorosłych, które zakończyły już edukację formalną albo które jesz-
cze się uczą, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych, a nie programu nau-
czania w szkole czy w uczelni. Wspomniana pierwsza konferencja odbyła się w dniach 24-28 
września 2013 roku w Voss w Norwegii.  
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