Pytania konkursowe
1. W którym roku gostyńskie kino otrzymało nazwę „Nysa”?
a/ w 1939 roku,
b/ w 1946 roku,
c/ w 1951 roku.
2. W czasie powstania wielkopolskiego 1918/1919 gostyńskiej Powiatowej Radzie Ludowej
przewodniczył miejscowy proboszcz. Podaj jego imię i nazwisko.
a/ ks. Stanisław Grzęda,
b/ ks. Emil Jackowski,
c/ ks. Bronisław Siczyński.
3. Jedna z gostyńskich ulic w latach okupacji niemieckiej nosiła nazwę Weberstrasse. Jak dziś
nazywa się ta ulica?
a/ Fabryczna,
b/ Szeroka,
c/ Tkacka.
4. Jak potocznie nazywa się klasztorny zajazd zbudowany w 2. połowie XVIII wieku w stylu
późnobarokowym? W jego skład wchodziły niegdyś dwa budynki mieszkalne i stajnia. Dziś
kompleks ten znajduje się przy ul. Jana Pawła II.
a/ Bogusławki,
b/ Nadolnik,
c/ Szpitalik.
5. Kto był szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gostyniu od
1 czerwca 1948 roku do 14 czerwca 1949 roku? Podaj jego imię i nazwisko.
a/ Teodor Maksymiuk,
b/ Józef Sadowski,
c/ Władysław Zalewski.

6. W latach 1836-1845 ukazywało się w Lesznie pierwsze wielkopolskie nowoczesne
czasopismo rolnicze, będące organem jednego z wydziałów Kasyna Gostyńskiego. Podaj
tytuł tego pisma.
a/ „Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy”,
b/ „Przyjaciel Ludu”,
c/ „Rawicko-Krobski Dziennik Powiatowy”.
7. Kto patronuje Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyniu?
a/ Wojciech Długoraj,
b/ Maksymilian Koperski,
c/ Józef Zeidler.
8. Jedną z form represji niemieckich w stosunku do narodu polskiego były wypędzenia do
Generalnego Gubernatorstwa. Kiedy rozpoczęły się pierwsze wysiedlenia gostynian do
GG? Akcję tę upamiętnia stosowna tablica na murze klasztoru filipinów na Świętej Górze.
Wskaż poprawną datę:
a/ 21 października 1939 roku,
b/ 8 grudnia 1939 roku,
c/ 11 maja 1940 roku.
9. Która z poniższych ulic łączy ulicę Polną z ulicą Leszczyńską?
a/ Emilii Plater
b/ Siewna,
c/ Zachodnia.
10. Podaj imię i nazwisko autora przewodnika pt. „Ziemia Gostyńska”, wydanego w roku 1967.
a/ Andrzej Hanyż
b/ Paweł Teodor Schulz,
c/ Władysław Stachowski.
11. W którym roku właścicielami Gostynia zostali Wezenborgowie?
a/ w 1393 roku,
b/ w 1444 roku,
c/ w 1462 roku.
12. Podaj imię i nazwisko starosty gostyńskiego w roku 1935.
a/ Bolesław Bukowski,
b/ Mateusz Korniak,
c/ Juliusz Wolfarth.
13. Która z dzisiejszych gostyńskich ulic w dwudziestoleciu międzywojennym nosiła nazwę
Trzeciego Maja?
a/ ulica Powstańców Wielkopolskich,
b/ ulica Wrocławska,
c/ ulica Zielona.
14. Podaj imię i nazwisko artysty plastyka, urodzonego w 1908 roku w Ryglicach, absolwenta
gostyńskiego gimnazjum, znakomitego rysownika i ilustratora, który w roku 1937 wygrał
ogólnopolski konkurs na serię znaczków pocztowych o tematyce historycznej.
a/ Wacław Boratyński,
b/ Władysław Kołomłocki,
c/ Ludwik Sehr.

15. Przed wybuchem II wojny światowej jedna z gostyńskich ulic nosiła nazwę Nowa. Jak się
nazywa dziś?
a/ Jana Pawła II,
b/ księdza Franciszka Olejniczaka,
c/ Sądowa.
16. Kto był burmistrzem Gostynia od 1 stycznia do 31 maja 1950 roku? Podaj imię i nazwisko.
a/ Franciszek Grodzki,
b/ Jan Hałas,
c/ Tadeusz Penkalski.
17. W którym roku toczy się akcja powieści kryminalnej „Smak błękitu” autorstwa Grzegorza
Skorupskiego?
a/ w 1811 roku,
b/ w 1863 roku,
c/ w 1911 roku.
18. 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.
19. Z końcem XIX wieku władze pruskie utworzyły powiat gostyński. Wskaż poprawny rok tego
wydarzenia.
a/ 1815,
b/ 1887,
c/ 1919.
20 Jak nazywał się ród ostatnich dziedziców Gostynia i gdzie miał swoją siedzibę?
a/ Węsierscy, w Podrzeczu,
b/ Modlibowscy, w Czachorowie,
c/ Potworowscy, w Goli.

