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Wolsztyn na turystycznych targach w Warszawie 

Gminne Cen-

trum Informa-

cji reprezento-

wała Katarzy-

na Jęczmionka 

przedstawia-

jąc atrakcyj-

ność tury-

styczną Gminy 

Wolsztyn, jak 

również cieka-

wą propozycję 

imprez kultu-

ralnych i spor-

towych. Tym 

razem prezen-

tacja Wolszty-

na odbyła się 

na ogólnym stoisku Wielkopolski przygotowanym i obsługiwanym przez Wielkopolską Organizację Tu-

rystyczną, na którym wśród przedstawicieli samorządów oprócz Wolsztyna prezentował się także Re-

gion Koniński. Gościem specjalnym wielkopolskiego stoiska był Michał Lonstar współorganizator Festi-

walu Czyste Country w Wolsztynie. Wolsztyn kolejny raz dowiódł, że staje się coraz ważniejszym punk-

tem na mapie atrakcyjności turystycznej Polski, z ogromnym zainteresowaniem pytano o organizację 

pobytu w Gminie Wolsztyn - miejsca noclegowe, przejazd turystycznymi pociągami prowadzonymi 

przez parowozy /organizowanymi przez Instytut Rozwoju i Promocji i Kolei z Poznania/, a także Paradę 

Parowozów i sierpniowy Festiwal Czyste Country. 

Sukces gimnazjalistów z Obry i Wolsztyna! 

W dniu 17 kwiet-

nia 2013 roku w 

Ogólnokształcą-

cej Szkole Mu-

zycznej II stopnia 

im. M. Karłowi-

cza w Poznaniu 

miała miejsce 

uroczystość wrę-

czenia zaświad-

czeń i nagród dla 

laureatów woje-

wódzkich kon-

kursów przed-

m i o t o w y c h . 

Wśród nich zna-

leźli się: Adrian Miśko- uczeń klasy III Zespołu Szkolno- Gimnazjalne-

go w Obrze- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Fina-

lista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego oraz Jakub Mikołajewski- 

uczeń klasy II Gimnazjum Nr 1w Wolsztynie- Laureat Wojewódzkiego 

Konkursu Fizycznego i Geograficznego, a także Finalista Wojewódz-

kiego Konkursu Historycznego i Matematycznego. Warto dodać, że 

Jakub ma już na swoim koncie tytuł Laureata Wojewódzkiego Kon-

kursu Matematycznego w roku szkolnym 2011/2012. Gratulujemy 

Adrianowi i Jakubowi, ich rodzicom i nauczycielom oraz życzymy 

dalszych sukcesów i realizacji planów i zamierzeń.. 

VI Katyński Marsz Cieni 

14 kwietnia br. ulicami Warszawy przeszedł kolejny „VI Katyński Marsz Cieni” Marsz 

odbywał się w całkowitym milczeniu przerywanym jedynie komendami konwojentów z 

NKWD. Marsz wyruszył spod Muzeum Wojska Polskiego i Alejami Jerozolimskimi, No-

wym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Stare Miasto, Długą i Bonifraterską przed 

Pomnik Golgoty Wschodu Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Na trzech posto-

jach czytano korespondencję z obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Katyniu. Na pla-

cu Zamkowym odczytano nazwiska pomordowanych na nieludzkiej ziemi. Wśród wy-

czytanych osób znalazły się także nazwiska 21osób z „Wolsztyńskiej Listy Katyńskiej”. 

Odczytano także nazwisko pana ppor. piechoty WP Romana Wolskiego , który był nau-

czycielem w Kaszczorze. W jego postać wcielił się Robert Szwed dyrektor Szkoły z Kasz-

czoru. Zakończenie marszu i symboliczne nakrycie ofiar mordu kirem wszystkich chwy-

tało za serce. Były autentyczne łzy i wzruszenia. W VI KMC, którego organizatorem był 

Jarosław Wróblewski z GH „Zgrupowanie Radosław” uczestniczyło 25 

Grup Historycznych, a wśród nich 14 członków Stowarzyszenia Miło-

śników Historii Wojskowości w Drzonowie. SMHW na marsz przygoto-

wało książki „Wolsztyńska Lista Katyńska” dr Krzysztofa Błaszczyka 

 i kserokopie rozkazu nr 794 z dnia: 5 marca 1940 roku w którym Sta-

lin poleca dokonać mordu na polskich oficerach Wojska Polskiego, 

Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, oraz kapelanów. 

Wśród zamordowanych znalazła się także córka generała Józefa Dow-

bora Muśnickiego, ppor pilot Janina Lewandowska. W marszu udział 

wzięło przeszło 120 rekonstruktorów w historycznych mundurach z 

epoki. Towarzyszyła im także grupa kobiet i dzieci w strojach z tamte-

go okresu. Marsz współtworzyli członkowie Rodzin Katyńskich i miesz-

kańcy Warszawy. Kolumnę jeńców poprzedzał oryginalny samochód 

więźniarka „czornyj woron”. Marsz i jego przesłanie to uczczenie pa-

mięci ofiar pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” i przypominanie o 

naszej tragedii narodowej.     Tekst: Maciej Myczka. 


