
 
 

1. Pierwsza wzmianka źródłowa o Krobi znajduje się w bulli papieża Innocentego II. 

Z którego roku pochodzi ta bulla? 

a/ z 1136 roku, 

b/ z 1287 roku, 

c/ z 1401 roku. 

 

2. W którym roku wojska duńskie okupowały Pogorzelę? 

a/ w 1627 roku, 

b/ w 1655 roku, 

c/ w 1662 roku. 

 

3. Jak nazwano pełnomocnika pana ziemskiego, który organizował kolonizację na prawie 

niemieckim, na niezamieszkałym wcześniej terenie? 

a/ kolonizatorem, 

b/ wójtem, 

c/ zasadźcą. 

 

4. Jest autorem opracowania „Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej 

w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920)”. Zamieszczono 

w tej publikacji ponad 200 życiorysów żołnierzy z powiatu gostyńskiego, którzy walczyli 

z bolszewikami i Ukraińcami. Spisał też dzieje gostyńskiej cukrowni i opublikował 

kalendarium miasta Gostynia. Podaj imię i nazwisko autora. 

a/ Franciszek Glura, 

b/ Jan Poprawa, 

c/ Roman Tomaszewski. 

 

5. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. W Powstaniu Listopadowym, 7 lutego 1831 

Sejm Królestwa Polskiego ustanowił polskie barwy narodowe: biel i czerwień. W pierwszej 

kolejności miało je nosić w formie kokard Wojsko Polskie, podlegające ministrowi Wojny 

w Rządzie Narodowym. Jak nazywał się pochodzący z Pudliszek minister? 

a/ gen. Dezydery Chłapowski, 

b/ gen. Franciszek Morawski, 

c/ gen. Jan Umiński. 

  



6. Kto napisał „Rotuły na narodzenie Syna Bożego”, epicki poemat „Historyja na godziny 

kościelne rozdzielona gorzkiej męki i okrutnej śmierci Boga wcielonego Jezusa Chrystusa” 

oraz „Zbiór Rythmów…”? 

 a/ Stanisław Helsztyński, 

 b/ Kasper Miaskowski, 

 c/ Irena Stablewska. 

 

7. W którym roku przez Borek przemaszerowały oddziały wojsk napoleońskich, idące na 

Moskwę? 

a/ w 1812 roku, 

b/ w 1815 roku, 

c/ w 1845 roku. 

 

8. W granicach jakiej jednostki administracyjnej pozostawał Gostyń i jego okolica w okresie 

Księstwa Warszawskiego (1807-1815)? 

a/ księstwa wschowskiego, 

b/ powiatu kościańskiego, 

c/ podprefektury krobskiej. 

 

9. 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. 

a/ 21 października 1939 roku, 

b/ 8 grudnia 1939 roku, 

c/ 22 czerwca 1941 roku. 

 

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

której miasto straciło ponad połowę swoich obywateli? 

a/ w latach 1708-1712, 

b/ w latach 1809-1811, 

c/ w latach 1849-1851. 

 

11. Jaki zakon ma swoją siedzibę na Marysinie? 

a/ Bernardynów, 

b/ Benedyktynów, 

c/ Bonifratrów. 

 

12. Co ciekawego można zobaczyć w przedsionku ratusza miejskiego w Poniecu? 

a/ wagę miejską z XVIII wieku, 

b/ insygnia burmistrzowskie z XIX wieku, 

c/ obraz przedstawiający sylwetkę miejscowego kupca z początku XVII wieku. 

 

13. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Borek Wielkopolski? 

a/ Dąbroczna, 

b/ Orla, 

c/ Pogona. 

 

14. Gdzie w powiecie gostyńskim mieści się drewniany kościół pod wezwaniem św. Michała 

Archanioła? 

a/ w Domachowie, 

b/ w Jeżewie, 

c/ w Żytowiecku. 

  



15. Jakie elementy składają się na herb powiatu gostyńskiego? 

a/ herb Gostynia i godło Rzeczypospolitej Polskiej, 

b/ kopuła bazyliki oo. filipinów na Głogówku, orzeł piastowski i herb Gostynia, 

c/ żółto-zielone barwy rolniczych terenów powiatu gostyńskiego i orzeł piastowski. 

 

16. Jak nazywał się pierwszy landrat (starosta) powiatu krobskiego? 

a/ Bogusław von Haza, 

b/ Gustaw Potworowski, 

c/ Florian Rożnowski. 

 

17. Urodził się w 1888 roku w Krakowie. Tradycje rodziny sięgały głęboko w przeszłość 

Rzeczpospolitej. W czasie pobytu w III Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie czynnie 

angażował się w działalność niepodległościową, wstępując do tajnego Związku Młodzieży 

Polskiej. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Katolickim w szwajcarskim Fryburgu na 

Wydziale Rolniczym. Ukończył go z tytułem naukowym doktora chemii w 1910 roku, 

a w 1913 uzyskał doktorat z filozofii. Pracował jako asystent przy kierowniku Katedry 

Chemii Organicznej na uniwersytecie w Getyndze. Przebywając w Szwajcarii, zetknął się z 

przyszłymi prezydentami RP: Gabrielem Narutowiczem i Ignacym Mościckim. Po 

powrocie do kraju zamieszkał w Gębicach. W kwietniu 1919 roku objął funkcję szefa 

Ekspozytury Głównego Kwatermistrzostwa przy Naczelnym Wodzu. Podczas decydującej 

bitwy warszawskiej, zwanej „cudem nad Wisłą”, był jednym z głównych oficerów 

operacyjnych. Później piastował stanowisko szefa sztabu Naczelnej Komendy Wojsk 

Powstańczych podczas III powstania śląskiego. Podczas II wojny światowej zajmował się 

bazą łącznikową w Bukareszcie i Stambule, a także kierował planem „Burza” na terenie 

Małopolski. Został aresztowany przez gestapo i w 1944 zakatowany podczas przesłuchania. 

Czyj to biogram? 

a/ ppłk. Franciszka Rataja, 

b/ gen. Stanisława Rostworowskiego, 

c/ por. Bernarda Śliwińskiego. 

 

18. Którego dnia we wrześniu 1939 roku jednostki armii niemieckiej wkroczyły na ziemię 

gostyńską? 

a/ 2 września, 

b/ 4 września, 

c/ 6 września. 

 

19. Jak nazywał się ród ostatnich dziedziców Gostynia i gdzie miał swoją siedzibę? 

a/ Węsierscy, w Podrzeczu, 

b/ Modlibowscy, w Czachorowie, 

c/ Potworowscy, w Goli. 

 

20. W jakim powiecie pozostawał Borek oraz wsie: Skoków, Bruczków, Leonów, Bolesławów, 

Trzecianów, Siedmiorogów i Zimnowoda, w latach 1920-1934? 

a/ koźmińskim, 

b/ krotoszyńskim, 

c/ jarocińskim. 

 

21. Kiedy powstawała zasadnicza część obecnej siedziby władz powiatu gostyńskiego? 

a/ w latach 1899-1900, 

b/ w latach 1910-1915, 

c/ w latach 1919-1921. 

  



22. Tereny, określane dziś mianem „ziemi gostyńskiej”, w średniowieczu stanowiły część 

składową dwóch powiatów. Jakich? 

a/ kościańskiego i pyzdrskiego, 

b/ wschowskiego i łęczyckiego, 

c/ kościańskiego i leszczyńskiego. 

 

23. Gdzie stoczono bitwę, do której doszło 7 listopada 1704 roku, a jej uczestnikami byli m.in. 

król Szwecji Karol XII, Stanisław Leszczyński, książę Maksymilian Wirtemberski, a także 

Matthias Johann von der Schulenburg? 

a/ pod Krobią, 

b/ pod Pępowem, 

c/ pod Poniecem. 

 

24. Podaj tytuł książki traktującej o przeszłości ziemi piaskowskiej, autorstwa Ryszarda 

Kołodziejczaka. 

a/ „Godurowskie i drogoszewskie parantele”, 

b/ „Piaski i okolice”, 

c/ „Ziemia Piaskowska”. 

 

25. W którym roku Poniec uzyskał przywilej lokacyjny od Władysława Jagiełły? 

a/ w 1377 roku, 

b/ w 1424 roku, 

c/ w 1478 roku. 


