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OD WYDAWCY 
 

 

Z prawdziwą satysfakcją oddajemy do Państwa rąk 2. numer „Rocz-

nika Gostyńskiego”. Czynimy to tym śmielej, że nasza inicjatywa wydawni-

cza spotkała się z dużym społecznym zainteresowaniem. Niemal wszystkie 

egzemplarze poprzedniego numeru znalazły już swych czytelników. Dotarły 

przy tym nie tylko do pasjonatów lokalnej historii, ale zwróciły także uwagę 

środowisk akademickich. 

Zeszyt niniejszy zachowuje układ tekstów zaproponowany w numerze 

poprzednim. Całość otwierają artykuły opatrzone aparatem naukowym. Dalej 

zamieszczone są varia, reprodukcja wybranego dokumentu, archiwalne foto-

grafie oraz wspomnienia. Wszystkie przyjęte do druku prace ukazują się po 

raz pierwszy. W sposób znaczący rozwijają stan wiedzy o przeszłości ziemi 

gostyńskiej. Jednocześnie należy mieć nadzieję, że stanowić będą punkt wyj-

ścia do dalszych studiów. 

Z pewnością na uwagę Czytelników zasługuje raport z badań arche-

ologicznych na Górze Zamkowej. Jego autorem jest Bogdan Walkiewicz – 

kierownik działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeolo-

gicznego w Poznaniu. Spędził on w Gostyniu trzy sezony badawcze i odsło-

nił fundamenty pierwotnej siedziby właściciela miasta. Założenie obronno-

rezydencjonalne powstało pod koniec XIII wieku. Na podstawie zgromadzo-

nych informacji możemy dzisiaj naukowo potwierdzić istnienie budowli, 

która wcześniej znana była tylko z ustnych przekazów, opartych na miejsco-

wych legendach. 

Równie nowatorskie treści przynosi artykuł dr Birgit Sack – kierow-

nika Miejsca Pamięci na Placu Monachijskim w Dreźnie. Autorka ustaliła 

między innymi nazwiska sędziów orzekających w 1942 roku w procesie 

członków „Czarnego Legionu”. Uściśliła informacje na temat pobytu gostyń-

skich konspiratorów w więzieniu w Dreźnie. Odszukała personalia innych 

ofiar pochodzących z powiatu gostyńskiego, które straciły życie w czasie 

II wojny światowej w wyniku mordów sądowych w Saksonii. Zarysowała 

wreszcie genezę powojennych kontaktów gostyńsko-drezdeńskich. 

Interesujące wątki pojawiają się również w innych tekstach zamiesz-

czonych w 2. numerze „Rocznika”. Traktują one o dalszej lub bliższej prze-

szłości. Zajmują się konkretnymi zdarzeniami (np. zjazdami absolwentów 

gostyńskiego gimnazjum i liceum, bitwą pod Poniecem w roku 1704, działal-
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nością obozów pracy na ziemi gostyńskiej w latach II wojny światowej) lub 

przywołują warte zachowania w naszej pamięci postacie (Józefa Baranow-

skiego, prof. Józefa Zwierzyckiego, dr. Stanisława Sroki). 

Żywimy nadzieję, że lektura naszego wydawnictwa sprawi Państwu 

satysfakcję oraz dostarczy pożytecznej wiedzy. Ponownie zapraszamy 

wszystkich do współpracy. Oczekujemy na teksty od historyków i miłośni-

ków regionu, którzy dysponują nieopublikowanymi opracowaniami bądź 

ciekawymi materiałami źródłowymi. 


