
 
WIELKI GOSTYŃSKI KONKURS URODZINOWY 

 
Gostyński omnibus 

 

 

1. O kim opowiada książka Amelii Szafrańskiej „Surdut czy rewerenda’? 
Odp. O Edmundzie Bojanowskim. 

2. Ilu kandydatów startowało na stanowisko Burmistrza Gostynia w I turze wyborów w 2010 
roku? 
Odp. Pięcioro. 

3. Jak nazywa się program teatralny, w którym od 2009 roku uczestniczy GOK „Hutnik”? 
Odp. Teatr Polska. 

4. Największym wydarzeniem w Gostyniu po odzyskaniu niepodległości był IX Zjazd 
Katolicki połączony z koronacją Cudownego Obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej. Wzięło 
w nim udział kilkanaście tysięcy osób. Uroczystości odbyły się 23 i 24 czerwca 1928 roku. 
Którą rocznicę koronacji obrazu świętogórskiego obchodziliśmy w tym roku? 
Odp. 90. rocznicę. 

5. Jak brzmi pełny tytuł wznowionej w 2015 roku powieści Zofii Hejnowicz-Naglerowej? 
Odp. „Chmury nad domem. Wspomnienia łączniczki”. 

6. Na terenie gminy Gostyń znajdują się trzy miejscowości, których nazwa zaczyna się na 
literę „B”. Wymień wszystkie. 
Odp. Bogusławki, Bronisławki, Brzezie. 

7. Firma PPHT Barbara Kaczmarek – Malewo do 1994 roku była jednym z dostawców firmy: 
a) KGHM Polska Miedź, 
b) FSO, 
c) Wedel. 

8. Jakie nazwy w przeszłości nosiła obecna ulica Wrocławska? Wymień wszystkie cztery. 
Odp. Krobska Szosa, 3 Maja, Adolf-Hitler-Strasse, Juliana Marchlewskiego. 

9. Jak tytuł nosi druga książka Łukasza Koniecznego, autora urodzonego w Gostyniu? 
Odp. „Marcel”. 

10. Tablicę z okazji 80-lecia gostyńskiego kina odsłonił znany polski aktor. Podaj jego imię 
i nazwisko. 
Odp. Zbigniew Buczkowski. 

11. Który, istniejący do dziś, budynek dzierżawił główny bohater powieści „Feliks i Lucyna” 
Stanisława Helsztyńskiego? Podaj jego potoczną nazwę. 
Odp. Nadolnik. 

12. Jak miał na imię kanclerz poznański – świadek spisania dokumentu lokacji miasta 
Gostynia, co miało miejsce w Zbąszyniu 1 kwietnia 1278 roku? 
Odp. Wincenty. 

13. W którym roku rozgrywa się akcja „Smaku błękitu”, powieści autorstwa Grzegorza 
Skorupskiego? 
Odp. W 1911 roku.  

14. Które ze znanych opakowań jest produkowane w gostyńskiej hucie szkła? 
a) butelka do piwa Heineken, 
b) butelka do piwa Desperados, 
c) butelka do piwa Tyskie. 

15. Na przełomie 1918 i 1919 roku Powiatowej Radzie Ludowej w Gostyniu przewodniczył 
miejscowy duchowny. Podaj jego imię i nazwisko oraz funkcję, jaką pełnił w kościele. 
Odp. ks. Stanisław Grzęda – proboszcz parafii farnej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu. 



16. Pod jakim pseudonimem poeta Stanisław Czernik publikował teksty satyryczne 
w gostyńskiej prasie? 
Odp. Civis II. 

17. Proszę podać imię i nazwisko autora autobiograficznej opowieści zatytułowanej „Byłem 
robotnikiem III Rzeszy”? 
Odp. Tadeusz Wujek. 

18. Na kościół pw. św. Małgorzaty w Gostyniu mówi się powszechnie „fara”. Co oznacza to 
określenie i z jakiego języka pochodzi? 
Odp. Zwrot pochodzi z języka niemieckiego i oznacza najważniejszy, pierwszy kościół 

w mieście. 
19. Jedna z ulic w Gostyniu nosi nazwę ulica Graniczna. Dlaczego? 

Odp. Stanowiła ona granicę między Gostyniem a Pożegowem, które do połowy XIX stulecia 
było samodzielną osadą. 

20. Piotr Giermaziak rozpoczął produkcję filtrów w wynajmowanym pomieszczeniu 
o powierzchni 13 m2, które wcześniej pełniło funkcję: 
a) magazynu na narzędzia, 
b) kotłowni, 
c) pralni. 

21. Czyje zapiski były inspiracją do napisania przez Grzegorza Skorupskiego „Tajemnicy 
domu zacnego Szkota”? Podaj imię i nazwisko. 
Odp. Artur Wielachowski. 

22. W którym roku powstała firma Netbox? 
Odp. W roku 2000. 

23. Gdzie w latach 1934-1939 swoją siedzibę miało gostyńskie Towarzystwo Czytelni dla 
Kobiet? Podaj ówczesną nazwę ulicy oraz co mieści się w tym miejscu współcześnie. 
Odp. W budynku przy ówczesnej ulicy 3 Maja; dziś mieści się tam siedziba Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu. 
24. Jak według legendy gostyńskiej nazywało się niegodziwe małżeństwo mieszkające na 

Górze Zamkowej, które pochłonęła ziemia? 
Odp. Anna ze Zborowskich i Jan Gostyński. 

25. Czyim bratem był Wawrzyniec Skorupka, autor pamiętnika pt. „Moje morgi i katorgi’? 
Podaj imię i nazwisko tej osoby. 
Odp. Stanisław Helsztyński. 

26. W listopadzie i grudniu br. odbędzie się w Gostyniu kilka koncertów. Który z artystów nie 
wystąpi w tym czasie w GOK „Hutnik”? 
a) Wojciech Waglewski,  
b) Kamil Bednarek, 
c) Muniek Staszczyk. 

27. Wymień minimum cztery kluby, w których w trakcie swojej kariery piłkarskiej grał Andrzej 
Juskowiak. 
Odp. Kania Gostyń 

Lech Poznań 
Sporting Lizbona 
Olympiakos Pireus 
Borussia Mönchengladbach 
VfL Wolfsburg 
Energie Cottbus 
New York/New Jersey MetroStars 
Erzgebirge Aue 

28. Opisz herb miasta Gostynia. 
Odp. Dwie czerwone baszty, nakryte spiczastym, niebieskim dachem, między nimi wieża, 

również czerwona, o podwójnym szeregu blanków, czyli zębatych zwieńczeń murów 
obronnych. Tło białe lub srebrne. 

 



29. Której firmy nie znajdziemy w strefie gospodarczej w Gostyniu? 
a) producenta opakowań z tektury kaszerowanej, 
b) ubojni królików, 
c) producenta rur kanalizacyjnych. 

30. W granicach administracyjnych jakiego powiatu pozostawał Gostyń w XV wieku? 
  Odp. Powiatu kościańskiego. 


