
 
 
 
 

Pytania konkursowe i prawidłowe odpowiedzi 
 
 

1. W jakich latach szalała największa w Gostyniu epidemia „morowego powietrza”, w wyniku 
której miasto straciło ponad połowę swoich obywateli: 
a/ 1700-1704, 
b/ 1708-1712. 
c/ 1761-1765. 

 
2. Jaką nazwę w okresie zaborów nosiła dzisiejsza ulica Wiosny Ludów: 

a/ Folęgi, 
b/ Krótka, 
c/ Szeroka,  

 
3. Gdzie mieścił się przed wybuchem II wojny światowej posterunek Policji Państwowej: 

a/ ulica 3 Maja, numer 249,  
 b/ ulica Leszczyńska, numer 28, 
 c/ Rynek, numer 2. 
 

4. W roku 2003 na gmachu gostyńskiego sądu odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci znanego 
w Gostyniu adwokata, pułkownika wojska polskiego, uczestnika powstania 
wielkopolskiego i kampanii wrześniowej. Kogo ta tablica upamiętnia: 
a/ Mariana Rączkę, 
b/ Bernarda Śliwińskiego, 
c/ Mariana Węclewicza. 

 
 
 



 
5. Jaką nazwę nosi projekt oznakowania interesujących miejsc na terenie Gostynia i okolicy? 

Do tej pory Gmina Gostyń we współpracy z Muzeum w Gostyniu umieściła 20 tablic 
informacyjnych w mieście i 3 w sąsiednich wsiach:  
a/ Spacerownik gostyński, 
b/ Szlak historyczny, 
c/ Śladami historii… 

 
6. Wskaż poprawną datę wkroczenia do Gostynia oddziałów Armii Czerwonej w 1945 roku: 

a/ 27 stycznia 1945 roku, 
b/ 30 stycznia 1945 roku, 
c/ 2 lutego 1945 roku. 

 
7. Urodził się w Dusinie. Studiował prawo i filozofię na uniwersytetach w Berlinie i 

Heidelbergu. Ukończył też prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie powstania 
listopadowego jako agent Rządu Narodowego pełnił misję dyplomatyczną w Lipsku. 
Walczył także w powstaniu, gdzie dosłużył się rangi porucznika. Uczestniczył w pracach 
organicznikowskich w Poznańskiem. Należał do współzałożycieli poznańskiego Bazaru i 
Ligi Polskiej, działał w Towarzystwie Pomocy Naukowej. Zamieszczał liczne artykuły w 
leszczyńskim „Przyjacielu Ludu” i poznańskim „Tygodniku Literackim”. W 1848 roku 
wszedł w skład powstańczego poznańskiego Komitetu Narodowego. Był znanym i 
cenionym historykiem. Zmarł w 1855 roku w Poznaniu. Od kilku lat jedna z ulic na 
Pożegowie nosi jego imię. Czyj to biogram: 
a/ Edmunda Bojanowskiego, 
b/ Jędrzeja Moraczewskiego, 
c/ Gustawa Potworowskiego. 

 
8. W ostatnich latach na lokalnym rynku wydawniczym pojawiły się powieści kryminalne i 

historyczne gostyńskich autorów. Jaki tytuł nosi najnowsza powieść pióra Przemysława 
Pawlaka: 
a/ „Dłonie śmierci”, 
b/ „Przedpełk”, 
c/ „Smak błękitu”. 

 
9. Na przełomie XIX i XX wieku jedna z gostyńskich ulic nosiła nazwę Kröbener Strasse. 

Jaką dziś nosi ona nazwę: 
a/ ulica Edmunda Bojanowskiego, 
b/ ulica Nowe Wrota, 
c/ ulica Wrocławska. 

 
10. W końcu XIX stulecia w miejscu tym żydowski hotel i oberżę prowadził Pinkus Wacht. 

Właściciel udawał Polaka. W oberży tej bywali zatem i Żydzi, i Polacy. W pierwszych 
latach XX wieku starszy już Wacht sprzedał oberżę i hotel Niemcowi Dohmenowi. Ten 
przebudował posiadłość i przy dzisiejszej ulicy Kolejowej 2 otworzył w 1906 roku Hotel 
Dohmen. Działał prawdopodobnie do roku 1918. W 1922 roku obiekt kupił Władysław 
Jezierski i urządził tu swój hotel. Uroczyste otwarcie miało miejsce 18 listopada 1922 roku. 
Podaj nazwę tego hotelu. 
a/ Hotel Polonia, 
b/ Hotel Centralny,  
c/ Hotel Pod Białym Orłem. 
 
 
 
 



 
11. Do roku 1991 dzisiejsza ulica Stanisława Mikołajczyka nosiła inną nazwę. Wskaż 

poprawną odpowiedź:  
a/ Mariana Buczka, 
b/ Małgorzaty Fornalskiej, 

  c/ Kazimierza Urbańskiego. 
 

12. W którym roku założono klub sportowy „Kania”? 
a/ w 1919 roku, 
b/ w 1923 roku, 
c/ w 1936 roku. 

 
13. Kto był burmistrzem Gostynia w latach 1928-1933: 

a/ Hipolit Niestrawski, 
b/ Edmund Sławiński, 
c/ Karol Krawczyk. 

 
14. Przy jakiej dzisiejszej ulicy mieścił się niegdyś niemiecki hotel „Kaiserhof”, a później 

polska „Resursa” i „Bomboniera”: 
a/ przy ulicy Kolejowej, 
b/ przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, 
c/ w Rynku. 
 

15. W roku 1919 niemieckojęzyczny „Gostyner Kreisblatt” przekształcony został w urzędowe 
czasopismo polskie, które ukazywało się odtąd aż do końca sierpnia 1939 roku. Jak brzmiał 
tytuł tej gazety: 
a/ „Głos Gostyński”, 
b/ „Kronika Gostyńska”, 
c/ „Orędownik Gostyński”. 

 
16. Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka o kościele parafialnym i plebanie Przecławie: 

a/ z 1310 roku, 
b/ z 1468 roku, 
c/ z 1525 roku. 

 
17. Czego dotyczył wydany 14 kwietnia 1775 roku edykt właściciela miasta Jana Nepomucena 

Mycielskiego? 
a/ ustanawiał jarmarki konne w mieście, 
b/ zezwalał na osiedlanie się w mieście innowierców,  

 c/ ustanawiał maksymalne ceny na sprzedawany alkohol. 
 

18. W którym roku zawiązało się w Gostyniu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: 
a/ w 1894, 
b/ w 1899, 
c/ w 1907. 

 
19. W granicach administracyjnych jakiego powiatu leżał Gostyń w latach 1815-1887: 

a/ powiatu kościańskiego, 
b/ powiatu leszczyńskiego, 
c/ powiatu krobskiego. 

 
 
 



20. Jest autorem książki „Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej w 
walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920)”. Zamieszczono w 
niej ponad 200 życiorysów żołnierzy z powiatu gostyńskiego, którzy walczyli z 
bolszewikami i Ukraińcami. Napisał też dzieje gostyńskiej cukrowni i opublikował 
kalendarium miasta Gostynia. O kogo chodzi? Wskaż poprawne nazwisko: 
a/ Franciszek Glura, 
b/ Stefan Jankowiak, 
c/ Roman Tomaszewski. 


