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1. Właściciel miasta Gostynia Maciej Borek Osiecki piastował godność: 
a/ wojewody kaliskiego, 
b/ kasztelana nakielskiego, 
c/ starosty wschowskiego. 
 

2. Od września do grudnia 1925 roku ukazywała się w Gostyniu gazeta wydawana nakładem 
miejscowego drukarza Antoniego Skrzyneckiego. Jaki nosiła tytuł? 
a/ „Głos Gostyński”, 
b/ „Wiadomości Gostyńskie”, 
c/ „Ziemia Gostyńska”. 
 

3. W którym roku rozpoczęto budowę w Gostyniu huty szkła? 
a/ w 1922 roku, 
b/ w 1937 roku, 
c/ w 1972 roku. 
 

4. Kto jest autorem książki Kasyno Gostyńskie 1835-1846. U początków pracy organicznej 
w Wielkopolsce oraz licznych artykułów traktujących o przeszłości ziemi gostyńskiej? 
a/ Franciszek Glura, 
b/ Stefan Jankowiak, 
c/ Roman Tomaszewski. 
 

5. W 2006 roku w Gostyniu nadano sześć nowych nazw miejskim ulicom. Jedną z nich jest 
ulica położona w rejonie ulicy Energetyka. Jaką nosi ona nazwę? 
a/ ulica Letnia, 
b/ ulica Siewna, 
c/ ulica Ślusarska. 
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6. Kto był burmistrzem Gostynia w latach 1928-1933? 
a/ Karol Krawczyk, 
b/ Hipolit Niestrawski, 
c/ Edmund Sławiński. 

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/ Antoniego Kolińskiego, 
b/ Jędrzeja Moraczewskiego, 
c/ Gustawa Potworowskiego. 
 

8. Jaką nazwę w okresie zaborów nosiła dzisiejsza ulica Wiosny Ludów? 
a/ Folęgi, 
b/ Krótka, 
c/ Szeroka. 
 

9. W którym roku właścicielami Gostynia został ród Borków Gostyńskich? 
a/ 1393, 
b/ 1444, 
c/ 1528. 
 

10. W latach 1835-1846 w Gostynia działo pierwsze w Wielkim Księstwie Poznańskim legalne 
towarzystwo ziemiańskie polskiego typu organicznikowskiego pod nazwą „Kasyno 
Gostyńskie”. Od 1838 roku w jego ramach działały trzy wydziały: rolniczo-przemysłowy, 
literacki i... Wskaż prawidłową nazwę trzeciego wydziału: 
a/ archeologiczny, 
b/ dobroczynny, 
c/ naukowy. 
 

11. Kto patronuje Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyniu? 
a/ Wojciech Długoraj, 
b/ Maksymilian Koperski, 
c/ Józef Zeidler. 
 

12. Juliusz Wolfarth był starostą powiatu gostyńskiego w latach: 
a/ 1919-1924, 
b/ 1932-1937, 
c/ 1938-1939. 
 

13. Jedna z gostyńskich ulic w latach okupacji niemieckiej nosiła nazwę Weberstrasse. Jak dziś 
nazywa się ta ulica? 
a/ Fabryczna, 
b/ Szeroka, 
c/ Tkacka. 
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14. W którym roku pojawiła się w księgach miejskich Gostynia pierwsza wzmianka o dość 
licznej kolonii szkockiej w mieście? 
a/ w roku 1572, 
b/ w roku 1610, 
c/ w roku 1656. 

 
15. Kto był dyrektorem Cukrowni w Gostyniu w latach 1923-1939 oraz 1945-1950? 

a/ Jerzy Krzętowski, 
b/ Hipolit Niestrawski, 
c/ Zygmunt Psarski. 
 

16. Jaką nazwę nosi rondo u zbiegu ulic Sądowej, ks. Franciszka Olejniczaka i Wrocławskiej? 
a/ Rondo Biznesu, 
b/ Rondo Czarnego Legionu, 
c/ Rondo Solidarności. 
 

17. Ilu zbrojnych-pieszych zobowiązane było wystawić miasto Gostyń na wyprawę malborską 
w 1458 roku? 
a/ 7, 
b/ 15, 
c/ 25. 
 

18. W którym roku wzniesiono siedzibę Towarzystwa Czytelni dla Kobiet? Dziś w tym miejscu 
mieści się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu: 
a/ 1916, 
b/ 1922, 
c/ 1934. 
 

19. Gdzie mieścił się niegdyś niemiecki hotel „Kaiserhof”, a później polska „Resursa” 
i „Bomboniera”? Należy podać współczesną nazwę. 
a/ przy ulicy Kolejowej, 
b/ przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, 
c/ w Rynku. 
 

20. Kto był bezpośrednim poprzednikiem Jana Kuleszy na stanowisku burmistrza Gostynia? 
a/ Andrzej Jachelski, 
b/ Tomasz Mazankiewicz, 
c/ Filip Przezborski. 


