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WIELKIEGO GOSTYŃSKIEGO  
KONKURSU INTERNETOWEGO 

1. Gdzie spisano dokument lokacyjny miasta Gostynia:

a/ w Gnieźnie,

b/ w Poznaniu,

c/ w Zbąszyniu.

2. Do 1923 roku przy gostyńskim Rynku funkcjonował Hotel pod Białym Orłem. Pod jaką 

nazwą funkcjonował wcześniej;

a/ Drucker’s Hotel,

b/ Central Hotel,

c/ Victoria Hotel.

3. Kto 2 stycznia 1919 roku przejął obowiązki burmistrza Gostynia:

a/ Józef Kujawski,

b/ Józef Sura,

c/ Józef Woziwodzki.

4. Jaką nazwę nosiła przed II wojną światową dzisiejsza ulica Wincentego Witosa:

a/ Dobramyśl,

b/ Folęgi,

c/ Nowa.

5. Właściciel miasta Gostynia Maciej Borek Osiecki piastował godność:

a/ wojewody kaliskiego,

b/ starosty wschowskiego,

c/ kasztelana nakielskiego.

6. Kto był pierwszym starostą gostyńskim?

a/ Wincenty Dabiński,

b/ Jarosław Jarotzky,

c/ Bogusław von Haza.

7. W XVI i XVII stuleciu Gostyń słynął m.in. z folusznictwa. Co to takiego? Wskaż poprawną 

odpowiedź.

a/ wyrób obuwia,

b/ wyrobu beczek,

c/ produkcja sukna. 



8. W jakich latach działało Kasyno Gostyńskie, które było pierwowzorem wszystkich prac 

organicznych na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego?

a/ w latach 1835-1846,

b/ w latach 1841-1848,

c/ w latach 1864-1880.

9. Do chwili pojawienia się na ziemi gostyńskiej Mikołaja Przedpełkowica tereny te należały 

do możnego rodu Awdańców. W jaki sposób założyciel miasta stał się właścicielem tych 

ogromnych obszarów? Wskaż poprawną odpowiedź:

a/ pokonał w walce Awdańców i zdobył te ziemie,

b/ kupił ziemie od rodu Awdańców,

c/ ożenił się z przedstawicielką rodu Awdańców, spadkobierczynią, do której należały te 

tereny.

10. Podczas niemieckiej okupacji jedna z gostyńskich ulic nosiła nazwę Horst Wessel Strasse. 

Jaką dziś nosi ona nazwę?

a/ ulica Przy Dworcu,

b/ ulica Mostowa,

c/ ulica Edmunda  Bojanowskiego.

11. Podaj datę ostatniego zebrania członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gostyniu: a/ 

15 sierpnia 1939 roku,

b/ 1 marca 1952 roku,

c/ 24 lipca 1959 roku.

12. Urodził się w Gostyniu. W 1902 roku podczas nauki w gostyńskiej szkole wydziałowej brał 

aktywny udział w strajku szkolnym. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do 

armii niemieckiej, walczył m.in. pod Verdun, gdzie został ranny. Brał czynny udział w 

przygotowaniu powstania wielkopolskiego, a w dniu 11 listopada 1918 roku został wybrany 

przewodniczącym gostyńskiej Rady Żołnierskiej. Walczył pod Lesznem. W dwudziestoleciu 

międzywojennym piastował funkcję prezesa Związku Młynarzy Wielkopolskich, wszedł do 

zarządu „Sokoła”, był członkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych, Akcji Katolickiej, 

Związku Towarzystw Przemysłowych i Rzemieślniczych i in. Angażował się czynnie w 

działalność polityczną po stronie endecji, jako prezes Związku Ludowo Narodowego, Obozu 

Wielkiej Polski, a później Stronnictwa Narodowego w Gostyniu. Zginął 21 października 

1939 roku podczas masowej egzekucji dokonanej przez hitlerowców na rynku. Czyj to 

biogram:

a/ Mieczysława Hejnowicza,

b/ Szczepana Kaczmarka,

c/ Stanisława Karłowskiego. 



13. Gdzie wykonano wyrok śmierci na 12 członkach „Czarnego Legionu”?

a/ w Dreźnie,

b/ w Rawiczu,

c/ w Zwickau.

14. Jest autorem opracowania „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/ Roman Glura,

b/ Jan Poprawa,

c/ Roman Tomaszewski.

15. W roku 1924 powstało w Gostyniu towarzystwo kulturalne, które zasłynęło z teatru 

amatorskiego, ciekawych odczytów i własnego czasopisma regionalnego. Podaj nazwę tego 

towarzystwa.

a/ Biblioteka Miejska im. Henryka Sienkiewicza w Gostynia,

b/ Polskie Towarzystwo Kultury i Sztuki „Fredreum”,

c/ Towarzystwo Czytelni Ludowych.

16. W sierpniu 1794 roku, w czasie trwania powstania kościuszkowskiego, pojawił się w Gostyniu 

oddział powstańców-ochotników. Kto nim dowodził?

a/ Franciszek Garczyński,

b/ Kazimierz Kiżwalter,

c/ Antoni Klupś.

17. Podaj dokładną datę zakończenia działań bojowych oddziału dowodzonego przez  Mariana 

Rączkę, ps. „Kościuszko” i ujawnienia się przed organami bezpieczeństwa publicznego w 

Gostyniu:

a/ 14 września 1946 roku,

b/ 27 września 1946 roku,

c/ 22 grudnia 1946 roku.

18. Według pewnych źródeł istniały plany porwania Napoleona Bonaparte podczas jego pobytu w 

Poznaniu. Zamierzano w jego miejsce podstawić sobowtóra – filipina ze Świętej Góry.  

Zdarzenie to opisał m.in. Grzegorz Skorupski, a Waldemar Łysiak rozwinął tę hipotezę w 

swojej sensacyjnej powieści historycznej Szachista. Kto miał być sobowtórem Napoleona: 

a/ ks. Stefan Błażewski,

b/ ks. Wawrzyniec Kuśniak,

c/ ks. Jarosław Pięta. 



19.W którym roku powstała w Gostyniu Spółka Handlowa „Rolnik”:

a/ w 1867,

b/ w 1906,

c/ w 1947.

20.Kto był pierwszym „tymczasowym” burmistrzem Gostynia w 1945 roku?

a/ Jan Hałas,

b/ Kazimierz Mrowiński,

c/ Tadeusz Penkalski. 




