
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

1. Jaką nazwę przed wybuchem II wojny światowej nosiła dzisiejsza ulica ks. Franciszka 

Olejniczaka? 

a/ ulica Nowa, 

b/ ulica Feliksa Dzierżyńskiego, 

c/ ulica Rolnik. 

 

2. 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. 

 

3. Kto był burmistrzem Gostynia w latach 1928-1934? 

a/ Karol Krawczyk, 

b/ Hipolit Niestrawski, 

c/ Edmund Sławiński. 

 

4. W dwudziestoleciu międzywojennym w Gostyniu ukazywało się pismo regionalne „Ziemia 

Gostyńska”. Ile numerów tego czasopisma zostało wydanych? 

a/ jeden, 

b/ trzy, 

c/ jedenaście. 

 

5. W jakich latach działało Kasyno Gostyńskie, które było pierwowzorem wszystkich prac 

organicznych na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego? 

a/ w latach 1835-1846, 

b/ w latach 1841-1848, 

c/ w latach 1864-1880. 

 

6. Kto był pierwszym starostą gostyńskim? 

a/ Wincenty Dabiński, 

b/ Jaroslaw Jarotzky, 

c/ Bogusław von Haza. 

 

7. Podczas niemieckiej okupacji jedna z gostyńskich ulic nosiła nazwę Horst-Wessel-Stasse. 

Jaką dziś nosi ona nazwę? 

a/ ulica Przy Dworcu, 

b/ ulica Mostowa, 

c/ ulica Edmunda Bojanowskiego. 



8. Kto patronuje Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyniu? 

a/ Wojciech Długoraj, 

b/ Maksymilian Koperski, 

c/ Józef Zeidler. 

 

9. W roku 1924 powstało w Gostyniu towarzystwo kulturalne, które zasłynęło z teatru 

amatorskiego, ciekawych odczytów i własnego czasopisma regionalnego. Podaj nazwę tego 

towarzystwa. 

a/ Biblioteka Miejska im. Henryka Sienkiewicza w Gostyniu, 

b/ Polskie Towarzystwo Kultury i Sztuki „Fredreum”, 

c/ Towarzystwo Czytelni Ludowych. 

 

10. W którym roku zmarł założyciel miasta Gostynia – Mikołaj herbu Łodzia? 

a/ w 1305, 

b/ w 1337, 

c/ w 1345. 

 

11. Kto był dyrektorem Cukrowni w Gostyniu w latach 1923-1939 i 1945-1950? 

a/ Jerzy Krzętowski, 

b/ Hipolit Niestrawski, 

c/ Zygmunt Psarski. 

 

12. W 1908 roku wzniesiono okazały budynek przy dzisiejszej ulicy 1 Maja 18 (wcześniej 

Leszczyńska i św. Ducha). Z przeznaczeniem na Hotel Czabajski wybudował go Tomasz 

Czabajski. Obiekt funkcjonował w swej pierwotnej postaci najprawdopodobniej do 1918 

roku. Co mieści się w nim dzisiaj? 

a/ Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, 

b/ mieszkania komunalne, 

c/ pusta kamienica czekająca na nabywcę. 

 

13. W którym roku wybudowano w Gostyniu przy dzisiejszej ulicy Kolejowej Hotel Centralny 

(data na budynku widnieje do dzisiaj)? 

a/ 1888, 

b/ 1899, 

c/ 1920. 

 

14. Kto jest autorem książek: „Gostyńskie harcerstwo w służbie ojczyźnie 1915-1985” 

(wspólnie z Janem Rolnikiem), „Z dziejów oświaty i szkolnictwa w Gostyńskiem do roku 

1945”, „Żołnierze z Ziemi Gostyńskiej pod Monte Cassino”? 

a/ Franciszek Glura, 

b/ Stefan Jankowiak, 

c/ Jan Poprawa. 

 

15. W jakich latach powstawała zasadnicza część obecnej siedziby starosty gostyńskiego. 

Wskaż poprawną odpowiedź. 

a/ w latach 1887-1890, 

b/ w latach 1899-1900, 

c/ w latach 1919-1921. 

 

16. W którym roku władze pruskie dokonały kasaty gostyńskich filipinów? 

a/ w roku 1793, 

b/ w roku 1848, 

c/ w roku 1876. 



17. Jaką nazwę w czasie okupacji niemieckiej nosiła dzisiejsza ulica Nowe Wrota? 

a/ Theodor-Drews-Strasse, 

b/ Adolf-Hitler-Strasse, 

c/ Strasse der SA. 

 

18. Jaką nazwę nosi rondo na skrzyżowaniu ulic Sądowa i ks. Franciszka Olejniczaka z ulicą 

Wrocławską? 

a/ Rondo Czarnego Legionu, 

b/ Rondo Solidarności, 

c/ Rondo Żołnierzy Armii Poznań. 

 

19. Kto był burmistrzem Gostynia od lutego 1945 roku? 

a/ Jan Hałas, 

b/ Tadeusz Penkalski, 

c/ Antoni Szymanowski. 

 

20. Urodził się w Gostyniu. W 1902 roku podczas nauki w gostyńskiej szkole wydziałowej brał 

aktywny udział w strajku szkolnym. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do 

armii niemieckiej. Walczył m.in. pod Verdun, gdzie został ranny. Brał czynny udział 

w przygotowaniu powstania wielkopolskiego, a w dniu 11 listopada 1918 roku został 

wybrany przewodniczącym gostyńskiej Rady Żołnierskiej. Walczył pod Lesznem. 

W dwudziestoleciu międzywojennym piastował funkcję prezesa Związku Młynarzy 

Wielkopolskich, wszedł do zarządu „Sokoła”, był członkiem Towarzystwa Czytelni 

Ludowych, Akcji Katolickiej, Związku Towarzystw Przemysłowych i Rzemieślniczych 

i innych. Angażował się czynnie w działalność polityczną po stronie endecji, jako prezes 

Związku Ludowo Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, a później Stronnictwa Narodowego 

w Gostyniu. Zginął 21 października 1939 r. podczas masowej egzekucji dokonanej przez 

hitlerowców na rynku. Czyj to biogram? 

a/ Mieczysława Hejnowicza, 

b/ Szczepana Kaczmarka, 

c/ Oskara Klimpla. 


