
XXIV Studium wiedzy o regionie 
 

Ziemia gostyńska i leszczyńska – przeszłość i teraźniejszość 
 

14-17 stycznia 2019 roku 
 
ORGANIZATORZY: 

 Muzeum w Gostyniu 
 Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne 

 

CELE STUDIUM: 
1. Zapoznanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Go-

styń z przeszłością, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi ziemi gostyńskiej i leszczyńskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z powstaniem wielkopolskim. 

2. Rozbudzenie zainteresowań i aktywności młodzieży w ruchu kulturalno-turystycznym, pogłębie-
nie wiadomości o najbliższej okolicy. 

3. Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii zimowych. 
 

PROGRAM: 
 Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku 

Prezentacja filmów o przeszłości Gostynia i regionu: „Błogosławiony Edmund Bojanowski”, 
„Być jak Wanda Modlibowska”, „Stanisław Karłowski w służbie gospodarce”, „Gostyńskie dro-
gi do niepodległości”. 

 Wtorek, 15 stycznia 2019 roku 
„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 i udział w nim mieszkańców ziemi gostyńskiej” – prelek-
cja Damiana Płowego. 

 Środa, 16 stycznia 2019 roku  
Wycieczka autokarowa na trasie: Gostyń – Żytowiecko – Poniec – Miechcin – Janiszewo – Wasz-
kowo – Gościejewice – Sowiny – Poniec – Gostyń.  

 Czwartek, 17 stycznia 2019 roku 
Wycieczka autokarowa na trasie: Gostyń – Trzebania – Osieczna – Leszno – Gostyń. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Zbiórka uczestników Studium w poniedziałek 14 stycznia i we wtorek 15 stycznia – o godz. 

10.00 w budynku Muzeum w Gostyniu przy ul. Kościelnej 5. 
2. Zbiórka uczestników wycieczek w środę 16 stycznia i w czwartek 17 stycznia – o godz. 8.00 

na parkingu przed dawnym marketem Carrefour w Gostyniu przy ul. Energetyka. 
3. Udział w zajęciach w Muzeum (14 i 15 stycznia) jest bezpłatny. Koszt udziału w obu wyciecz-

kach autokarowych (16 i 17 stycznia) wynosi 20 zł (jedna wycieczka = 10 zł). 
4. Uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej trzech zajęciach, otrzymają okolicznościowe 

dyplomy i upominki. Podsumowanie XXIV edycji Studium wiedzy o regionie odbędzie się 
w sobotę, 26 stycznia o godz. 10.00 w Muzeum w Gostyniu przy ul. Kościelnej 5. 

5. Uczestnikiem zajęć może być każdy uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z terenu 
gminy Gostyń oraz zamieszkujący na terenie gminy. 

6. Organizatorzy zapewniają opiekę, a podczas wycieczek autokarowych także gorący posiłek. 
7. Funkcje wykładowców, przewodników i opiekunów sprawować będą pracownicy Muzeum 

w Gostyniu i członkowie Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. 
 


