
 
 

PYTANIA 
 

1. Gdzie mieściła się Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w 1945 roku? 
a) w budynku przy ulicy Leszczyńskiej 28, 
b) w Ratuszu przy Rynek 2, 
c) w budynku przy ulicy 3 Maja 249. 

 
2. W jakich latach Mateusz Korniak był starostą powiatu gostyńskiego? 

a) w latach 1922-1925, 
b) w latach 1929-1932, 
c) w latach 1932-1935. 

 
3. W latach zaborów jedna z gostyńskich ulic nosiła nazwę Schlachthausstrasse. Podaj jej 

obecną nazwę. 
a) Nad Kanią, 
b) Powstańców Wielkopolskich,  
c) Strzelecka. 

 
4. 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 Gostyniu, 
b) Polskie Towarzystwo Kultury i Sztuki „Fredreum”, 
c) Towarzystwo Czytelni Ludowych. 

 
5. W którym roku miał miejsce największy w dziejach Gostynia pożar? 

a) 15 września 1811 roku, 
b) 19 kwietnia 1851 roku, 
c) 6 czerwca 1871 roku. 

  



6. Urodził się w 1887 roku w Grodzisku. Uczył się zawodu kupieckiego w Berlinie. W 1912 
roku osiadł w Gostyniu i objął posadę członka zarządu Banku Pożyczkowego. Przez 10 lat 
redagował „Kronikę Gostyńską” – pismo regionalne, które uchodziło za jedno 
z najlepszych w Wielkopolsce. Współpracował z „Orędownikiem Gostyńskim”, „Głosem 
Gostyńskim” i „Gazetą Polską”. W 1925 roku otworzył w Gostyniu własną księgarnię. Jego 
pasją było kolekcjonerstwo. Posiadał prawdziwe muzeum z niezwykle cennymi 
eksponatami numizmatycznymi, filatelistycznymi i militariami. Jego kolekcja znana była w 
całej Polsce. Zmarł w roku 1974 i został pochowany w Gostyniu. Czyj to biogram? 
a) Władysława Kołomłockiego, 
b) Władysława Stachowskiego, 
c) Mariana Węclewicza. 

 
7. W którym roku Gostyń przestał być miastem prywatnym? 

a) w roku 1793, 
b) w roku 1815, 
c) w roku 1836. 

 
8. Jaki tytuł nosi najnowsza powieść kryminalna Grzegorza Skorupskiego? 

a) „Dłonie śmierci”, 
b) „Dom Pod Czerwonym Dębem”, 
c) „Smak błękitu”. 

 
9. Gostyńskie ulice Przemysława II, Łokietka, Mieszka I, Spokojna, Bolesława Chrobrego, 

Hutnika, Zacisze, Willowa tworzą osiedle mieszkaniowe. Podaj nazwę tego osiedla. 
a) Osiedle Konstytucji 3 Maja, 
b) Osiedle 700-lecia, 
c) Osiedle Tysiąclecia. 

 
10. Powszechnie już chyba wiadomo, że powstańców wielkopolskich z regionu gostyńskiego 

do walki poprowadził porucznik Bernard Śliwiński. Nie wszyscy, niestety, potrafią 
wskazać, kto wówczas dowodził całym poznańskim zrywem narodowowyzwoleńczym. Był 
nim kapitan, a rychło major Stanisław Taczak. Pierwszy dowódca powstania 
wielkopolskiego swą ostatnią publiczną wizytę złożył w Gostyniu. Kiedy? 
a) 27-28 grudnia 1948 roku, 
b) 3-4 stycznia 1959 roku, 
c) 6-7 stycznia 1969 roku. 

 
11. Jak nazywał się ród ostatnich dziedziców Gostynia? 

a) Węsierscy, 
b) Modlibowscy, 
c) Potworowscy. 

 
12. W którym roku utworzono powiat gostyński? 

a) 1815,  
b) 1887, 
c) 1919. 

 
13. Kto jest autorką książki „Gostynianki w PRL-u. Poradnik na lata kryzysu”, wydanej 

w Gostyniu w 2018 roku? 
a) Barbara Cwojdzińska, 
b) Honorata Jankowiak, 
c) Barbara Król. 

  



14. Dzisiejsza ulica gen. Władysława Sikorskiego w latach 80. XX wieku nosiła inną nazwę. 
Kto jej wówczas patronował? 
a) Mieczysław Buczek, 
b) Małgorzata Fornalska, 
c) Marceli Nowotko. 

 
15. W którym roku właścicielami Gostynia zostali Wezenborgowie, ród przybyły z Łużyc? 

a) w roku 1278, 
b) w roku 1305, 
c) w roku 1393. 

 
16. Jak brzmi dzisiejsza nazwa gostyńskiej ulicy, przy której na przełomie XIX i XX wieku 

funkcjonował Hotel Centralny? 
a) Jana Pawła II, 
b) Kolejowa, 
c) Powstańców Wielkopolskich. 

 
17. Gdzie spisano dokument lokacyjny miasta Gostynia: 

a) w Gnieźnie, 
b) w Poznaniu, 
c) w Zbąszyniu. 

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

a) Jan Hałas, 
b) Kazimierz Mrowiński, 
c) Tadeusz Penkalski. 

 
19. Gdzie w 1942 roku wykonano wyrok śmierci na 12 członkach „Czarnego Legionu”? 

a) w Dreźnie, 
b) w Rawiczu, 
c) w Dachau. 

 
20. Jaka ulica łączy ulicę Polną z ulicą Leszczyńską? 

a) Emilii Plater 
b) Siewna, 
c) Zachodnia. 


