
 
 

PYTANIA KONKURSOWE 
 

1. Kto 2 stycznia 1919 roku przejął obowiązki burmistrza Gostynia? 
a/ Józef Kujawski, 
b/ Józef Sura, 
c/ Józef Woziwodzki. 
 

2. Jaką nazwę nosiła przed II wojną światową dzisiejsza ulica Jana Pawła II? 
a/ Cmentarna, 
b/ Klasztorna, 
c/ Wolności. 
 

3. W jakich latach Mateusz Korniak był starostą powiatu gostyńskiego? 
 a/ w latach 1922-1925, 
 b/ w latach 1929-1932, 
 c/ w latach 1932-1935. 

 
4. Do 1923 roku przy gostyńskim Rynku funkcjonował Hotel „Pod Białym Orłem”. Pod jaką 

nazwą funkcjonował wcześniej? 
a/ Drucker’s Hotel, 
b/ Hotel Dohmen, 
c/ Sperling’s Gasthof. 
 

5. Jak nazywało się towarzystwo powołane do życia w Gostyniu 27 kwietnia 1865 roku, starające 
się w latach pruskiej niewoli utrzymać polski stan posiadania? Dziś kontynuatorem jest 
gostyński Bank Spółdzielczy. 
a/ Bank Ziemski, 
b/ Stowarzyszenie Kredytowe, 
c/ Towarzystwo Pożyczkowe. 
 

6. Kto był pierwszym landratem powiatu krobskiego? 
a/ Bogusław von Haza, 
b/ Gustaw Potworowski, 
c/ Florian Rożnowski. 
 

7. Nim w Gostyniu powstało stałe dźwiękowe kino „Słońce”, na terenie miasta funkcjonowało 
wiele tymczasowych. Nosiły one różne nazwy. Wskaż jakiej nazwy kina w Gostyniu z całą 
pewnością nie było. 
a/ „Apollo”, 
b/ „Corso”, 
c/ „Muza”. 
 

8. Podaj imię i nazwisko człowieka, który w latach 1800-1835 prowadził w Gostyniu aptekę. 
a/Bronisław Pruski 
b/ Marcin Rude, 
c/ Henryk Voigt. 



 
9. W jakich latach szalała największa w Gostyniu epidemia „morowego powietrza”, w wyniku 

której miasto straciło ponad połowę swoich obywateli? 
a/ 1656-1660, 
b/ 1700-1704, 
c/ 1708-1712. 
 

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

11. W roku 1915 powstała w Gostyniu I drużyna skautów. Kogo przyjęła ona za swojego patrona? 
a/ króla Bolesława Chrobrego, 
b/ Stefana Czarnieckiego, 
c/ Tadeusza Kościuszkę. 
 

12. 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. 
 

13. W dniu 14 marca 1864 roku patrioci-spiskowcy z Gostynia i okolicy uwolnili 
przebywającego w tutejszym areszcie gen. Michała Heydenreicha, jednego ze 
sławniejszych dowódców powstania styczniowego. Jaki pseudonim nosił ten generał? 
a/ „Kruk”, 
b/ „Ryś”, 
c/ „Sęp”. 
 

14. W którym roku zorganizowano wielką wystawę rolniczą w Gostyniu, pierwszą tego typu 
imprezę w Wielkim Księstwie Poznańskim? Wskaż prawidłową odpowiedź. 

 a/ 1815, 
 b/ 1848, 
 c/ 1862. 
 

15. Kto spisał dokument lokacyjny Gostynia? 
a/ nieznany z imienia benedyktyn, 
b/ pisarz Tylon, 
c/ ks. Wincenty, kanclerz poznański. 
 

16. 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. 
 

17. Z jakiego powiatu oderwano wsie Dalabuszki, Stankowo, Stężyca, Osowo, by w 1934 roku 
przyłączyć je do powiatu gostyńskiego? 
a/ kościańskiego, 
b/ krotoszyńskiego, 
c/ rawickiego. 



 
18. 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/ Władysław Stachowski. 
 

19. Wskaż poprawną datę wkroczenia do Gostynia oddziałów Armii Czerwonej w 1945 roku. 
a/ 27 stycznia 1945 roku, 
b/ 30 stycznia 1945 roku, 
c/ 2 lutego 1945 roku. 
 

20. Jaką nazwę nosiła dzisiejsza ulica Wrocławska w chwili wybuchu II wojny światowej? 
a/ Juliana Marchlewskiego, 
b/ Krobska, 
c/ 3 Maja. 


