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Chce my in te gro wać spo łe czeń stwo, sku -
piać się wo kół wspól nych ce lów na sze -
go re gio nu w prze szło ści

i w przy szło ści. Te spo tka nia słu żą wy ty cza niu
ce lów przy szło ści. Na sze To wa rzy stwo mo że być
miej scem spo tkań te go ro dza ju przy róż nych
oka zjach – pod kre ślił po my sło daw ca cy klu
prof. A. Gul czyń ski.. Zaś se kre tarz ge ne ral ny
PTPN prof. Prze my sław Ma tu sik przy po -
mniał, że wła ści wie od za ło żo ne go w 1835 r.
przez zie mian Ka sy na Go styń skie go za czę ła
się dzia łal ność or ga nicz ni kow ska w Wiel ko -
pol sce, któ rej pa tro no wa ło tak że po wsta łe
w 1857 r. To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk Po -
znań skie. TPNP prze ję ło też bo ga tą bi blio te -
kę po za mknię ciu Ka sy na Go styń skie go
w 1846 ro ku. 

Ja ko „mia sto lu dzi z pa sją” przed sta wił Go -
styń je go bur mistrz Je rzy Ku lak, któ ry zwró -
cił też uwa gę na wy so ki po ziom tu tej sze go
rze mio sła (m. in. po wo zy kon ne), rol nic twa,
zna ko mi tej mle czar ni, cu krow ni, fa bry ki fil -
trów dla mo to ry za cji „Fil tron”, a tak że
na owoc ną dzia łal ność biz ne so wą stre fy go -
spo dar czej oraz wiel ką ak tyw ność or ga ni za cji

po za rzą do wych. Bar dzo waż ną ro lę w mie ście
i gmi nie od gry wa też kul tu ra (m. in. je sien ny
Fe sti wal Mu zy ki Ora to ryj nej Mu si ca Sa cro -
mon ta na w Ba zy li ce na Świę tej Go rze, Dni
Go sty nia, Dzień Mle ka, Noc Mu ze ów, co rocz -
na gra miej ska) i sport, któ rych mo to rem są
miej sco wi pa sjo na ci, a wśród nich: skrzy pek
Woj ciech Czem plik, dy rek tor ar ty stycz ny Fe -
sti wa lu Mu si ca Sa cro mon ta na, po szu ki wacz
i od kryw ca bez cen nych za byt ków mu zycz -
nych Wiel ko pol ski w ar chi wach na Świę tej
Gó rze; pa sjo nat hi sto rii Ma ciej Ga szek, współ -
za ło ży ciel por ta lu do ku men tu ją ce go hi sto rię
Zie mi Go styń skiej, któ ry ca ły wol ny czas po -
świę ca Go sty nio wi i re gio no wi. Sła wo mi ro wi
Hand ke, mi ło śni ko wi woj sko wo ści, pre ze so -
wi sto wa rzy sze nia Hi sto ria Mi li ta ris Go styń
za wdzię cza or ga ni zo wa nie zna nych w ca łej
Pol sce i za gra ni cą zlo tów grup re kon struk cyj -
nych, jak lip co wa „Stre fa mi li tar na” w Po drze -
czu k. Go sty nia. Wiel kie za słu gi ma ją tak że:
Ma ciej Pe da, pa sjo nat mo to ry za cji, współ -
twór ca pry wat ne go mu zeum z uni ka to wy mi
au ta mi oraz Wal de mar Szwe dek, spor to wiec,
któ ry od kil ku dzie się ciu lat upo wszech nia

sztu ki wal ki, a przede wszyst kim ka ra te i zwią -
za ną z nim fi lo zo fię (ma pre sti żo wy ty tuł shi -
na na), pre zes za rzą du To wa rzy stwa
Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej „Tę cza”. O naj -
now szych wy daw nic twach re gio nal nych po -
świę co nych dzie jom Zie mi Go styń skiej”
mó wił prof. Krzysz tof Mać ko wiak (Uni wer sy -
tet Zie lo no gór ski), pod kre śla jąc zna cze nie
współ pra cy re gio na li stów z na ukow ca mi (jak
pro fe so ro wie: Sta ni sław Sier pow ski, Bar ba ra
Wy soc ka, Ste fan Jan ko wiak), dzię ki któ rym
wie le tek stów o Go sty niu speł nia ry go ry tek -
stu na uko we go. Ja ko przy kład wska zał pra cę
zbio ro wą pod re dak cją prof. Sta ni sła wa Sier -
pow skie go (UAM) Dzie je Zie mi Go styń skiej.
Ba dacz zwró cił też m.in. uwa gę, że w la -
tach 1989‒2015 wy da no po nad 90 pu bli ka cji
książ ko wych po świę co nych hi sto rii re gio nal -
nej. Cen nym źró dłem wie dzy o re gio nie są też
pe rio dy ki: „Rocz nik Go styń ski”, „Gra bo no skie
Za pi ski Re gio nu” czy lesz czyń ski „Przy ja ciel
Lu du”. 

Gość spe cjal ny, po cho dzą cy z Mie dzi ko wa
ks. kard. Ze non Gro cho lew ski przy po mniał, że
na Świę tej Gó rze za czy nał edu ka cję ja ko
uczeń I ro ku Niż sze go Se mi na rium Du chow -
ne go w Wolsz ty nie. Już ja ko ar cy bi skup był
przez kil ka lat bar dzo moc no zwią za ny z bło -
go sła wio nym Ed mun dem Bo ja now skim. Wy -
zna czo ny na po stu la to ra w spra wie je go
pro ce su be aty fi ka cyj ne go prze stu dio wał i opra -
co wał po nad 1800 stron róż nych za pi sków bło -
go sła wio ne go. Kar dy nał po chwa lił ini cja ty wę
PTPN przy bli ża nia do rob ku re gio nów. Pod -
kre ślił, że praw dzi wa na uka ko cha praw dę i nie
jest na usłu gach żad nej ide olo gii. Cho dzi o to,
aby tak kształ to wać lu dzi na uki, aby chcie li
i umie li wy ko rzy stać zdo by cze na uki dla do bra
ludz ko ści, a nie dla zła – do dał.

Ba da nia hi sto rycz no -woj sko we nad dzie ja -
mi Go sty nia XVIII i XIX w., zwłasz cza do ty -
czą ce okre su woj ny pół noc nej, bi twy
pod Po nie cem, woj ny sied mio let niej i bi twy
pod Go sty niem 15 IX 1761 r., przy bli żył Da -
mian Pło wy z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UAM,
wspom na jąc o pro jek cie opra co wa nia li sty
osób z Zie mi Go styń skiej, włą czo nych przez
Pru sy do wo jen w 2. poł. XIX w. W przy szło -

Gostyniacy są wśród nas
po pleszewie i kościanie bohaterem kolejnego spotkania z cyklu „wielkopolskie miasta i powiaty”,

zainicjowanego przez prezesa ptpn prof. andrzeja Gulczyńskiego, był Gostyń. współgospodarzem wieczoru
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ści, we współ pra cy z ge ne alo ga mi, ma po wstać
elek tro nicz na li sta go sty nia ków ży ją cych
w XIX w.

O go styń skiej po zasz kol nej edu ka cji dzie ci
i mło dzie ży mó wił prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Go sty nia, ab sol went Wy dzia łu Hi -
sto rycz ne go UAM, na uczy ciel, au tor ksią żek
o Go sty niu Grze gorz Sko rup ski, któ ry zwró -
cił uwa gę na ro lę Bi blio te ki Pu blicz nej, Go -
styń skie go Ośrod ka Kul tu ry „Hut nik”,
Mu zeum Go styń skie go oraz or ga ni za cji po -
za rzą do wych jak Go styń skie To wa rzy stwo
Kul tu ral ne. Od 1996 r. re ali zo wa ny jest tu cykl
edu ka cyj ny „Stu dium wie dzy o re gio nie”.
Do tej po ry od by ło się 20 edy cji, w któ rych
wzię ło udział po nad 10 tys. osób. Du żym za -
in te re so wa niem cie szą się też or ga ni zo wa ne
od 1993 r. kon kur sy wie dzy o re gio nie dla
gim na zja li stów i li ce ali stów oraz prze zna czo -
ne dla wszyst kich co rocz ne gry miej skie or -
ga ni zo wa ne w uro dzi ny mia sta (1. IV),
osa dzo ne w hi sto rii mia sta i re gio nu. Z ini -
cja ty wy mło dzie ży, z po mo cą Fun da cji „Mo -
je miej sce” na 90. rocz ni cę wy bu chu
Po wsta nia Wiel ko pol skie go na krę co no też
z udzia łem ok. 200 ak to rów ama to rów 6 od -
cin ków fil mu „Tak ro dzi ła się wol ność”. Jed -
nym z naj waż niej szych ele men tów toż sa mo ści
na ro do wej jest zna jo mość hi sto rii, na któ rą
skła da ją się hi sto rie re gio nal ne ma łych oj -
czyzn ‒ pod kre ślił Grze gorz Sko rup ski. 

Prof. Ma rian Go ry nia stwier dził, że po wy -
po wie dziach przed mów ców jest jesz cze bar -
dziej dum ny z te go, że po cho dzi z Zie mi

Go styń skiej, bo uro dził się we wsi Du si na.
W Go sty niu cho dził do szko ły pod sta wo wej
i do li ceum, a po tem wy je chał na stu dia do Po -
zna nia i tu już po zo stał, ale do tej po ry
na wszyst kie Wi gi lie jeź dzi do Go sty nia. Ja ko
szcze gól ny most mię dzy Go sty niem a Po zna -
niem wska zał po cho dzą cych z Go sty nia pro -
fe so rów pra cu ją cych na róż nych uczel niach
po znań skich, w tym aż pię ciu na UAM: prof.
Da nu ta Min ta -Two rzow ska, prof. Sta ni sław
Jan ko wiak, prof. Grze gorz Ba na szak, prof. Mi -
chał Ba na szak, prof. Ma rze na Szmyt. Po nad to

oprócz nie go dwóch pro fe so rów z Go sty nia
pra cu je na UEP: dr hab. Adam Ba szyń ski
i prof. Ka mi la Mar chew ka -Bart ko wiak. W la -
tach 2006‒2015 na UE po wsta ło wie le prac do -
ty czą cych Go sty nia, w tym 58 prac
ma gi ster skich, 17 li cen cjac kich, 15 po dy plo -
mo wych i jed na in ży nie ryj na. Moż na za tem
po wie dzieć nie skrom nie, że Go styń uczest ni czy
w kre owa niu elit po znań skich – pod su mo wał
rek tor UEP. Pod kre ślił też ogrom ną ro lę LO
w Go sty niu (któ re w 2010 r. wy da ło bez cen ną
po zy cję za wie ra ją cą wspo mnie nia uczniów:
„Wszy scy je ste śmy jed no ścią. Księ ga XX Zjaz -
du Gim na zjum i Li ceum Zie mi Go styń skiej”),

Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów, Wy cho waw ców
i Wy cho wan ków Gim na zjum i Li ceum w Go -
sty niu oraz Uni wer sy te tu III Wie ku. Ja ko
ogrom nie waż ny dla Go sty nia wy mie nił też
zna ny nie tyl ko w Pol sce Fe sti wal Mu zy ki Ora -
to ryj nej Mu si ca Sa cro mon ta na. 

Owoc na oka za ła się też dys ku sja po wy stą -
pie niach go ści. Dla przy kła du za ło ży ciel fir my
„Fil tron” Piotr Gier ma ziak zwró cił uwa gę, że
wła dze mia sta po win ny za sta no wić się, ja ki
bę dzie Go styń za kil ka lat i za pla no wać to do -
kład nie, pa mię ta jąc m.in. o tym, że go styń skie

rol nic two jest naj lep sze w Wiel ko pol sce. Wo -
je wo da Wło dzi mierz Łęc ki, au tor m.in. prze -
wod ni ka po Go sty niu w la tach 70. ostrzegł
na to miast, że przy szłość Go sty nia jest za gro -
żo na z po wo du pla no wa ne go otwar cia w oko -
li cy ko pal ni wę gla bru nat ne go, co mo że
spo wo do wać prze nie sie nie w in ne re gio ny na -
wet 300 go spo darstw rol nych. W od po wie dzi
bur mistrz Go sty nia Je rzy Ku lak przy znał, że
fak tycz nie sa mo rząd nie wy zna czał do tych -
czas da le ko sięż nych ce lów, ale obec nie za mie -
rza zwró cić się do rek to ra UEP, by opra co wać
stra te gię dzia ła nia na naj bliż sze la ta.

da nu ta Cho de ra -le wan do wicz

fot. 2x Maciej Męczynski

”Prof. Marian Gorynia jako szczególny most między Gostyniem
a Poznaniem wskazał pochodzących z Gostynia profesorów pracujących
na różnych uczelniach poznańskich, w tym aż pięciu na UAM




