
 
 

PYTANIA KONKURSOWE 
 

1. Według pewnych źródeł istniały plany porwania Napoleona Bonaparte podczas jego pobytu 
w Poznaniu. Zamierzano w jego miejsce podstawić sobowtóra – filipina ze Świętej Góry. 
Zdarzenie to opisał m.in. Grzegorz Skorupski, a Waldemar Łysiak rozwinął tę hipotezę               
w swojej sensacyjnej powieści historycznej Szachista. Kto miał być sobowtórem 
Napoleona: 
a/ ks. Stefan Błażewski, 
b/ ks. Wawrzyniec Kuśniak, 
c/ ks. Jarosław Pięta. 

2. Podczas niemieckiej okupacji jedna z gostyńskich ulic nazywała się Friedhofstrasse Jaką 
dziś nosi ona nazwę: 
a/ ulica Jana Pawła II, 
b/ ulica Fabryczna, 
c/ ulica Parkowa. 

3. 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. O kim mowa? 
a/ Antoni Koliński, 
b/ Jędrzej Moraczewski, 

 c/ Gustaw Potworowski. 
3. Tereny, określane dziś mianem ziemi gostyńskiej w średniowieczu stanowiły część składo-

wą dwóch powiatów. Wskaż poprawną odpowiedź: 
  a/ powiatu kościańskiego i pyzdrskiego, 
  b/ wschowskiego i łęczyckiego, 
  c/ kościańskiego i lubuskiego. 

4. Wskaż poprawne imię i nazwisko radzieckiego żołnierza, który za zajęcie Gostynia                       
w styczniu 1945 roku został odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej I stopnia: 
a/ Iwan Iwanowicz Czernyszew, 
b/ Wasilij Timofiejewicz Masłow, 
c/ Witalij Iwanowicz Popkow. 

5. 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/ 22 czerwca 1941 roku. 



6. Jest autorem opracowania Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej              
w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920). Zamieszczono              
w niej ponad 200 życiorysów żołnierzy z powiatu gostyńskiego, którzy walczyli                          
z bolszewikami i Ukraińcami. Napisał też dzieje gostyńskiej cukrowni i opublikował 
kalendarium miasta Gostynia. O kogo chodzi? Wskaż poprawne nazwisko: 
a/ Roman Glura, 
b/ Jan Poprawa, 
c/ Roman Tomaszewski. 

7. Przy jakiej obecnie ulicy znajdowała się oberża „Pod złotym słońcem”, zwana powszechnie 
„oberżą wędrusów”: 
a/ przy obecnej ulicy Jana Pawła II, 
b/ przy dzisiejszym Placu Karola Marcinkowskiego, 
c/ w Rynku. 

8. Kto był ostatnim pruskim burmistrzem Gostynia: 
a/ Franz Flieger, 
b/ Georg Pallaske, 
c/ Richard Lucke. 

9. W jakich latach ukazywał się w Gostyniu miesięcznik regionalny o profilu historycznym, 
zaliczany do najlepszych pism tego typu w Wielkopolsce: 
a/ 1926-1930, 
b/ 1927-1936, 
c/ 1928-1939. 

10. Po odzyskaniu niepodległości jedną ze znaczących partii politycznych w powiecie 
gostyńskim była NPR. Rozszyfruj jej skrót: 

       a/ Niemiecka Partia Rzeszy, 
       b/ Niezależna Partia Rolników. 

c/ Narodowa Partia Robotnicza, 
11. Do roku 1991 jedna z gostyńskich ulic miała za patrona Mariana Buczka. Jaką dziś nazwę 

nosi ta ulica: 
a/ gen. Władysława Sikorskiego, 
b/ Stanisława Mikołajczyka, 
c/ Bolesława Chrobrego. 

12. W którym roku powstało w Gostyniu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: 
a/ w 1894, 
b/ w 1899,  
c/ w 1906. 

13. W końcu XIX stulecia w miejscu tym żydowski hotel i oberżę prowadził Pinkus Wacht. 
Właściciel udawał Polaka. W oberży tej bywali zatem i Żydzi, i Polacy. W pierwszych 
latach XX wieku starszy już Wacht sprzedał oberżę i hotel Niemcowi Dohmenowi. Ten 
przebudował posiadłość i przy dzisiejszej ulicy Kolejowej 2 otworzył w 1906 roku Hotel 
Dohmen. Działał prawdopodobnie do roku 1918. W 1922 roku obiekt kupił Władysław 
Jezierski i urządził tu swój hotel. Uroczyste otwarcie miało miejsce 18 listopada 1922 roku. 
Jak nazywał się hotel: 
a/ Pod Białym Orłem, 
b/ Hotel Polonia, 
c/ Hotel Victoria. 

14. Kto jest patronem kościoła na Pożegowie? 
a/ Edmund Bojanowski, 
b/ św. Marcin bp, 
c/ św. Mikołaj.  

15. W jakim stylu architektonicznym wzniesiona jest gostyńska fara: 
a/ romańskim, 
b/ gotyckim, 
c/ barokowym. 



16. Gdzie wykonano wyrok śmierci na 12 członkach „Czarnego Legionu”: 
a/ w Dreźnie, 
b/ w Rawiczu, 
c/ w Zwickau.  

17. W którym roku właścicielami Gostynia zostali Wezenborgowie – potężny ród wywodzący 
się z Łużyc: 
a/ w 1393, 
b/ w 1418, 
c/ w 1444. 

18. Kto był pierwszym przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gostyniu? 
Stanowisko tu utworzono w 1950 roku. 
a/ Jan Hałas, 
b/ Tadeusz Penkalski, 
c/ Antoni Szymanowski. 

19. W którym roku powstała Spółka Handlowa „Rolnik”: 
a/ w 1867,  
b/ w 1906, 
c/ w 1947. 

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

        c/ rawickiego. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


