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Uroczystości upamiętniające ofiary agresji sowieckiej na Polskę 

Z udziałem przedstawicieli samorządów gminnego oraz powiatowego w Kościele Farnym w Wolsztynie została odprawiona 
Msza Św. ku czci ofiar radzieckiej agresji. Później złożono kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim przy ul. 5 Stycznia.  

To wspomnienia pełne cierpień. Setki tysięcy ludzi zostało wywiezionych daleko w głąb sowieckiej Rosji – na Syberię, do Kazach-
stanu, Uzbekistanu, gdzie zmuszani byli do morderczej pracy w nieludzkich warunkach. Liczba wszystkich polskich obywateli, któ-
rzy zostali wywiezieni, włączając w to również powojenne deportacje żołnierzy Armii Krajowej, szacowana jest na blisko 2 milio-
ny. O tej straszliwej kaźni mieszkańcy Wolsztyna i gminy nie chcą zapomnieć. Procesowi kształtowania historycznej świadomości 
służyło wystawienie pomnika Katyńskiego przy ul. 5 Stycznia z listą oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy policji państwo-
wej zamordowanych przez Rosjan w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Temu celowi służyło również przystąpienie gminy Wolsztyn 

do ogólnopolskiego programu edukacyjnego pod nazwą „Katyń  - ocalić od zapomnienia”. Akcja ta polega na sadzeniu przez mło-
dzież szkolną dębów pamięci ofiar z listy katyńskiej, obejmującej 21473 nazwiska oficerów Wojska Polskiego i policjantów.  

O Wolsztynie coraz głośniej na całym świecie 
 
Od kilku lat gmina Wolsztyn jest członkiem prężnie działającej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Każdego ro-
ku zwiększa ona swój budżet i skuteczność promocji dzięki zapobiegliwości Zarządu. Wiceprezesem jest nasz przed-
stawiciel – Burmistrz Andrzej Rogozinski. 

Obecnie Wielkopolska Organizacja Turystyczna skupia ponad 80 podmiotów, w tym 8 powiatów, 33 miasta i gminy, 4 
stowarzyszenia (w tym LOT), 2 muzea, 26 przedsiębiorstw, 4 uczelnie oraz 1 izbę gospodarczą. Spektrum działań orga-
nizacji jest bardzo szerokie. Można tutaj wymienić chociażby liczne wydawnictwa, tzn. 25 tytułów, oraz filmy. Roczny 
nakład wydawniczy to blisko 120 tys., w 4 wersjach językowych, w których prezentowane są walory Wielkopolski. Do 
najbardziej popularnych można zaliczyć: „Kuchnia polska”, „Campingi w Wielkopolsce”, „Wypoczynek rodzinny”, 
„Turystyka biznesowa”, „Szlak Piastowski”, „Zabytki Wielkopolski”, „Szlak Cysterski”, „Szlaki rowerowe w Wielkopol-
sce”. We wszystkich znajdują się informacje o Wolsztynie. Organizacja uczestniczy także w wielu targach turystycz-
nych, tych najważniejszych w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Żadnej z gmin nie stać by było, aby samodzielnie 
wziąć udział w wielu tak kosztownych imprezach, a za pośrednictwem WOTu reklamowana jest cała infrastruktura tu-
rystyczna, w tym restauracje, hotele, gospodarstwa agroturystyczne itp. Każdego roku WOT wykonuje badania natęże-
nia ruchu turystycznego, w ostatnich latach widać wyraźny wzrost w Wielkopolsce i na ziemi wolsztyńskiej. W ubie-
głym roku WOT otrzymał pierwsze miejsce na Międzynarodowych Targach Turystycznych „Lato” w Warszawie za 
„Najlepszą ofertę ekspozycyjną polskiego regionu”.  
 
Każdy region Wielkopolski stawia na swoje niepowtarzalne atuty. W projekcie „Kompleksowa promocja Wielkopolski”, 
który realizowane jest obecnie we wszystkich mediach, postawiono na to, co wyróżnia nasze województwo pośród 
innych. Znalazła tam swoje zaszczytne miejsce turystyka kolejowa, a w tej materii - według Burmistrza - żaden region 
nie może poszczycić się takim zapleczem, jakie posiada gmina Wolsztyn. 

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski: Od momentu, kiedy nasza gmina przystąpiła do tej organi-
zacji, zostałem wybrany do zarządu WOTu. Po ostatnich wyborach mam zaszczyt być po raz kolejny 
wiceprezesem. W mojej ocenie jest to organizacja, która najwięcej działa nie tylko w dziedzinie pro-
mocji Wielkopolski, ale również poszczególnych jej członków. Wykorzystujemy to, że dzięki korzyst-
nemu położeniu Wielkopolski na mapie komunikacyjnej Europy, dogodnym połączeniom drogowym, 
kolejowym i lotniczym do naszego regionu przyjeżdża coraz więcej turystów oraz gości – ludzi biznesu 
i nauki, kultury i sportu. Pomimo niewielkich składek, które wnoszą samorządy, ale przez skuteczne 
pozyskiwanie środków zewnętrznych, udało się zamknąć budżet na ten rok kwotą około 10 mln. zł. A 

za takie środki możemy realizować bardzo duże przedsięwzięcia. Największy program, który jest wdrażany obecnie,  
nosi nazwę „Wielka Pętla Warty”. To szlak żeglugi śródlądowej o długości 688 km, prowadzący przez trzy wojewódz-
twa: wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie. Do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej przystępuje coraz wię-
cej gmin i powiatów. Ostatnio zdecydowała się przystąpić także nasza sąsiednia gmina Siedlec. 

Gminne Obchody Roku Juliana Tuwima  

Dnia 17 października br. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Miko-
łajczyka w Starym Widzimiu odbyły się Gminne Obchody Roku Julia-
na Tuwima pod honorowym patronatem Burmistrza Wolsztyna An-
drzeja Rogozinskiego. Organizatorem uroczystości upamiętniających 
poetę była wspomniana Szkoła oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Wolsztyn im. Stanisława Platera. O tym, że Julian Tuwim jest posta-
cią wybitną, a po jego twórczość bardzo chętnie sięgają nawet naj-
młodsi, nie trzeba nikogo przekonywać. Świadczyć o tym może cho-
ciażby ogromne zainteresowanie i liczny udział w konkursach, poświę-
conych temu wspaniałemu poecie. Pierwszy konkurs plastyczny 
„Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima” przeznaczony był dla uczniów 
klas 0 -III. Zgłoszonych zostało 245 prac z 9 szkół. W tej kategorii nagro-
dzeni zostali: 1. miejsce – Marcin Adamczak (SP Tłoki); 2. Oliwier Żok 
(SP 3 Wolsztyn); 3. Bartek Waśko (SP Obra). Wyróżnienia: Nicole Kurp 
(SP 3 Wolsztyn); Adrianna Bocer (SP Świętno), Mateusz Matysik (Szkoła 

Filialna Adamowo). W kolejnym konkursie „Lokomotywa z recyklingu”, tym razem przeznaczonym dla 
uczniów klas IV-VI, komisja musiała wybrać najlepsze prace z aż 102 wspaniałych modeli, które przysła-
no z 7 placówek. W tej kategorii nagrodzeni zostali: 1. miejsce – Martyna Adamczak  (SP Obra); 2. Party-
cja Żok (SP 1 Wolsztyn); 3. Oliwia Komasa (SP Obra). Wyróżnienia: Bartosz Stachowiak (ZSP Kębłowo); 
Zuzanna Kocur (SP Stary Widzim); Antonina Andrzejewska, Monika Napierała  (SP 1 Wolsztyn). W trze-
cim konkursie wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima”, dla klas VI, wzięło udział 308 uczniów z 7 
szkół. W tej kategorii laureatami zostali: Agnieszka Kulus, Weronika Bensch (ZS-G Obra); Julia Waligóra, 
Sylwia Piosik (SP Stary Widzim); Nicola Horowska, Klaudia Wyrwa (ZS-P Świętno); Dawid Skołożdrzy, 
Izabela Andrys  (SP Wroniawy); Marcelina Szachnowska, Wiktoria Stachowiak  (ZSP Kębłowo); Aleksan-
dra Skrzypczak, Emilia Gabler (SP 3 Wolsztyn) oraz Wioleta Krym, Dominika Gertner (SP 1 Wolsztyn). 

Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo w Mór, Węgry  

W dniach 3-6 października br. pierwsza grupa ZPiT „Kębłowo” wraz z kapelą 
przebywała w węgierskim mieście Mór na zaproszenie tamtejszego Zespołu 
Tańca „Edelweiss”. W tych dniach odbywały się coroczne dni miasta związane z 
dożynkami winnymi – Móri Bornapak. W wyjeździe uczestniczył również Bur-
mistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, który odpowiedział na specjalne zaprosze-
nie Petera Fenyves, Burmistrza Miasta Mór. Rozmowy dotyczyły nawiązania 
partnerskich stosunków między naszymi miastami i gminami. W sobotę odbyły 
się pokazy festiwalowe w których udział wzięło aż 15 zespołów i grup tanecz-
nych z Węgier oraz Polski, Francji i Rumunii. Podczas pobytu w Mór ZPiT 
„Kębłowo” zaprezentował przebywającym tam gościom tańce z regionu Szamo-
tuł, suitę tańców rzeszowskich oraz tańce łowickie.  


